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Dear Participants,

We are pleased to host you at the 12th International Sports Sciences Congress to be held 

by Pamukkale University School of Sports Sciences and Technology and Sports Sciences 

Association on December 12-14, 2012 at Colossae Thermal Hotel in Denizli.

Associated with the theme “Development in Change on Sports Sciences” as acknowledged to 

be the theme of the sport sciences congress of this year, has main fields such as  “Physical 

Education and Sport”, “Psycho-Social Areas in Sport”,  “Movement and Training Sciences”, 

“Recreation”, “Sport and Health Sciences” and “Sport Management and Organization”. These 

topics shall be discussed within the context of keynote, invited, panel, oral and poster 

sessions. Within these main fields 3 keynote speakers, 40 invited speakers, 209 oral and 

466 poster presentations will make contributions to the congress with their knowledge and 

experiences. 

We would like to thank all the participants for sharing this exciting organization with us and 

speakers for their contributions on the theme of the congress.

WELCOME

Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

President of Sport Sciences Association

Prof. Dr. Ömer Levent TUNCAY

Congress Chairman

Assist. Prof. Dr. Uğur DÜNDAR

Congress General Secretary

December 12-14, 2012
Colossae Thermal Hotel - DENİZLİ / TURKEY

12TH INTERNATIONAL
SPORT SCIENCES

CONGRESS
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HONORARY COMMITTEE
Suat KILIÇ

Minister of Youth and Sports

Abdülkadir DEMİR
Governor of Denizli

Osman ZOLAN
Mayor of Denizli

Prof. Dr. Uğur ERDENER
President of National Olympic Committee

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI
Rector of Pamukkale University

CONGRESS CHAIRMAN
Prof. Dr. Ömer Levent TUNCAY

ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER
Assoc. Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA

Assoc. Prof. Dr. Canan KOCA ARITAN
Assoc. Prof.  Dr. Nevzat MİRZEOĞLU

Assoc. Prof. Dr. Emine ÇAĞLAR
Assoc. Prof. Dr. Hayri ERTAN

Assoc. Prof. Dr. Fatma ÜNVER KOÇAK
Assist. Prof. Dr. Uğur DÜNDAR

Assist. Prof. Dr. Ahmet ALPTEKİN
Assist. Prof. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ

Assist. Prof. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI
Assist. Prof. Dr. Osman GÖDE

Assist. Prof. Dr. Gökçe ERTURAN İLKER
Assist. Prof. Dr. Funda AKCAN
Assist. Prof. Dr. Yusuf KÖKLÜ

Assist. Prof. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU
Dr. Pınar ARPINAR AVŞAR

CONGRESS GENERAL SECRETARY
Assist. Prof. Dr. Uğur DÜNDAR

CONGRESS ASSISTANT SECRETARY
Assist. Prof. Dr. Gökçe ERTURAN İLKER

Assist. Prof. Dr. Funda AKCAN 
Assist. Prof. Dr. Yusuf KÖKLÜ

Assist. Prof. Dr. Utku ALEMDAROĞLU
Dr. Ayşegül YAPICI 

Dr. Ömür SERTKAYA
Dr. Pınar GÜREL

Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

COMMITTEES
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Dr. A. Ahmet DOĞAN, TUR
Dr. A. Dilşad MİRZEOĞLU, TUR
Dr. Ahmet ALPTEKİN, TUR 
Dr. Ali Murat ZERGEROĞLU, TUR
Dr. Alpay GÜVENÇ, TUR
Dr. Ann MACPHAIL, IE
Dr. Arslan KALKAVAN, TUR 
Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, TUR
Dr. Atilla ERDEMLİ, TUR
Dr. Aysel PEHLİVAN, TUR
Dr. Ayşe KİN İŞLER, TUR 
Dr. Birol ÇOTUK, TUR
Dr. Birol DOĞAN, TUR 
Dr. Bülent AĞBUĞA, TUR
Dr. Bülent GÜRBÜZ, TUR
Dr. Canan KOCA, TUR 
Dr. Caner AÇIKADA, TUR 
Dr. Cengiz ARSLAN, TUR
Dr. Çetin İŞLEĞEN, TUR 
Dr. Dilara ÖZER, TUR
Dr. Emin ERGEN, TUR
Dr. Emine ÇAĞLAR, TUR
Dr. Erbil HARBİLİ, TUR 
Dr. Erdal ZORBA, TUR
Dr. F. Hülya AŞÇI, TUR
Dr. Fatma Ünver KOÇAK, TUR 
Dr. Fehmi TUNCEL, TUR
Dr. Ferda GÜRSEL, TUR
Dr. Ferman KONUKMAN, USA
Dr. Feza KORKUSUZ, TUR
Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER, TUR
Dr. Gazanfer DOĞU, TUR 
Dr. Gıyasettin DEMİRHAN, TUR 
Dr. Gülfem ERSÖZ, TUR
Dr. H. Nedim ÇETİN, TUR
Dr. Hasan KASAP, TUR 
Dr. Hatice ÇAMLIYER, TUR
Dr. Haydar Ali DEMİREL, TUR 
Dr. Hayri ERTAN, TUR 
Dr. Hüsrev TURNAGÖL, TUR
Dr. İbrahim YILDIRAN, TUR
Dr. Joan DUDA, UK 
Dr. Kamil ÖZER, TUR

Dr. Kemal TAMER, TUR
Dr. Kerwin SHANNON, USA
Dr. Leyla TAVACIOĞLU, TUR
Dr. M. Akif ZİYAGİL, TUR
Dr. M. Ferit ACAR, TUR 
Dr. M. Levent İNCE, TUR 
Dr. Mehmet GÜNAY, TUR
Dr. Mehmet KALE, TUR 
Dr. Michael SAGAS, USA
Dr. Mithat KOZ, TUR
Dr. Murat ÇİLLİ, TUR
Dr. Muzaffer ÇOLAKOĞLU, TUR 
Dr. Müberra ÇELEBİ, TUR
Dr. Müslim BAKIR, TUR
Dr. Nefise BULGU, TUR
Dr. Nevzat MİRZEOĞLU, TUR 
Dr. Niyazi ENİSELER, TUR
Dr. Oğuz KARAMIZRAK, TUR
Dr. Osman GÖDE, TUR 
Dr. Osman İMAMOĞLU, TUR 
Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI, TUR 
Dr. Perican BAYAR KORUÇ, TUR
Dr. Ping XIANG, USA 
Dr. Rana VAROL, TUR
Dr. Rıdvan EKMEKÇİ, TUR 
Dr. Ron E. MCBRIDE, USA 
Dr. Sadettin KİRAZCI, TUR
Dr. Salih PINAR, TUR
Dr. Sami MENGÜTAY, TUR
Dr. Serdar ARITAN, TUR 
Dr. Settar KOÇAK, TUR
Dr. Seyhan HASIRCI, DE
Dr. Suat KARAKÜÇÜK, TUR 
Dr. Şefik TİRYAKİ, TUR
Dr. Tahir HAZIR, TUR 
Dr. Tennur YERLİSU LAPA, TUR
Dr. Timuçin GENCER, TUR
Dr. Turgay BİÇER, TUR
Dr. Ümit KESİM, TUR
Dr. Yavuz TAŞKIRAN, TUR 
Dr. Zekai PEHLİVAN, TUR
Dr. Ziya KORUÇ, TUR

SCIENTIFIC COMMITTEE
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Dr. Ömer Levent TUNCAY (Chairman)
Dr. Uğur DÜNDAR
Dr. Bülent AĞBUĞA
Dr. Ahmet ALPTEKİN
Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI
Dr. Rıdvan EKMEKÇİ
Dr. Fatma Ünver KOÇAK
Dr. Osman GÖDE
Dr. Gökçe ERTURAN İLKER
Dr. Utku ALEMDAROĞLU
Dr. Yusuf KÖKLÜ
Dr. Funda AKCAN
Dr. Ömür SERTKAYA
Dr. Ayşegül YAPICI
Dr. Gökhan KORKMAZ
Dr. Zekeriya ÇELİK
Dr. Yunus ARSLAN
Dr. Berna RAMANLI
Dr. Pınar GÜREL
Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Dr. Şakir BEZCİ
Aytül DAĞLI EKMEKÇİ 
Elif BOZYİĞİT
Şehmus ASLAN
Eylem ÇELİK 

Hüseyin GÖKÇE
Yeliz İLGAR
Serap USTA
Özlem KILIÇ
Fatih GÜR
Deniz HÜNÜK
Fatma SAÇLI
Süleyman GÖNÜLATEŞ 
Emine ŞAHİN
Çağdaş MAVİOĞLU
Halit EGESOY
Yüksel KEPENEK
Bircan TOSUNLAR
Sibel KARACAOĞLU
Bülent ŞENKİBAR
Emine ŞAHİN
Gülsevdi BOZDEMİR
Şerife TOPALOĞLU
Mehmet ÜRNEZ
Tansu YAAN
Emin ÖZTOP
Fırat ESER
Aydın İLHAN 
Bayram YALÇINKAYA
Vedat ERÇAK

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
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Joan DUDA, UK
Carl Johan SUNDBERG, SWE

Karla HENDERSON, USA

KEYNOTE SPEAKERS

INVITED SPEAKERS

Dr. Mats BÖRJESSON, SWE
Dr. Muzaffer ÇOLAKOĞLU, TUR
Dr. Haydar DEMİREL, TUR
Dr. Fiona SANDERS, UK 
Dr. Gazanfer DOĞU, TUR 
Dr. Uğur ERDENER TUR
Dr. David KOCEJA, USA
Dr. Jonathan FOLLAND, UK
Dr. Serdar ARITAN, TUR
Dr. Matthew T.G. PAIN, UK
Dr. Michael LAUDER, UK
Dr. Ross SANDERS, UK
Dr. Arnold BACA, AT
Dr. Peter DABNICKI, UK
Dr. Dorothee ALFERMANN, GER
Dr. Caner AÇIKADA, TUR
Dr. Atara SIVAN, HK
Dr. Emanuele ISIDORI, IT
Dr. Jerzy KOSIEWICZ, PL
Dr. Joan DUDA, UK

Dr. Adrian HUTBER, USA
Dr. Ping XIANG, USA
Dr. Ron E. McBRIDE, USA  
Dr. Adrian TAYLOR, USA
Dr. Thomas THOMPSON, UK
Dr. Abdurrahman  UZUNASLAN, TUR
Dr. Seza Sinanlar USLU, TUR
Dr. Gertrud PFISTER, DK
Dr. Gerarld GEMS, USA
Dr. Laura HILLS, UK
Dr. Nefise BULGU, TUR
Dr. Hülya AŞÇI, TUR
Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN, TUR
Dr. Gıyasettin DEMİRHAN, TUR
Dr. Levent İNCE, TUR
Dr. Mike METZLER, USA
Dr. Stuart FAIRCLOUGH, UK
Dr. Deborah TANNEHIL, IR
Dr. Melissa PARKER, USA
Dr. Carl Johan SUNDBERG, SWE
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SCIENTIFIC PROGRAMME



10

G
EN

EL
 P

R
O

G
R

A
M

 /
 G

EN
ER

A
L 

PR
O

G
R

A
M

M
E

09.00 - ~ Kayıt / Registration Kayıt / Registration

10.00 - 11.00 Açılış / Opening Ceremony Açılış / Opening Ceremony
11.00 - 12.00 Ana Oturum / Keynote Session: Carl Johan Sundberg Ana Oturum / Keynote Session: Carl Johan Sundberg
12.00 - 12.30 Poster Sunumlar 1 / Poster Presentations 1 Poster Sunumlar 1 / Poster Presentations 1
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch Öğle Yemeği / Lunch
13.30 - 14.00 Poster Sunumlar 2 / Poster Presentations 2 Poster Sunumlar 2 / Poster Presentations 2

Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2 Salon 3 / Hall 3 Salon 4 / Hall 4 Salon 5 / Hall 5 Salon 6 / Hall 6 Salon 7 / Hall 7
14.00 - 15.30 DO 1 / IS 1:  

Hareket ve Antenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

DO 2 / IS 2:  
Spor Tarihi / Sport History

SS 1 / OP 1: 
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport

SS 2 / OP 2:
Spor ve Sağlık Bilimleri  
Sport and Health Sciences 

SS 3 / OP 3: 
Spor Yönetimi ve Organizasyon 
/ Sport Management and 
Organization

SS 4 / OP 4: 
Rekreasyon / Recreation

13. Uluslararası Spor Bilimleri 
Kongresi Aday Sunumları / 
Presentations of Candidates for 
13th International Sport Sciences 
Congress

15.30 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
16.00 - 17.30 DO 3 / IS 3: 

Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

DO 4 / IS 4: 
Rekreasyon / Recreation

SS 5 / OP 5:             
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-
Social Areas in Sport

SS 6 / OP 6:             
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences 

SS 7 / OP 7:            
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / 
Psycho-Social Areas in Sport

SS 8 / OP 8:            
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences   

17.30 - 19.00 DO 5 / IS 5:             
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport

DO 6 / IS 6:        
Hareket ve Antenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 9 / OP 9:            
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-
Social Areas in Sport 

SS 10 / OP 10:        
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences   

SS 11 / OP 11:        
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / 
Psycho-Social Areas in Sport 

SS 12 / OP 12:        
Spor Yönetimi ve Organizasyon 
/ Sport Management and 
Organization

19.30- 21.00 Açılış Kokteyli / Opening Cocktail Açılış Kokteyli / Opening Cocktail

Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2 Salon 3 / Hall 3 Salon 4 / Hall 4 Salon 5 / Hall 5 Salon 6 / Hall 6 Salon 7 / Hall 7

09.00 - 10.30 DO 7 / IS 7:             
Hareket ve Antenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 13 / OP 13:        
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-
Social Areas in Sport

SS 14 / OP 14:        
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

SS 15 / OP 15:      
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport   

SS 16 / OP 16: 
Rekreasyon / Recreation 

SS 17 / OP 17:       
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / 
Psycho-Social Areas in Sport

SS 18 / OP 18:     
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport  

10.30 - 11.00 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
11.00 - 12.00 Ana Oturum / Keynote Session: Joan Duda Ana Oturum / Keynote Session: Joan Duda
12.00 - 12.30 Poster Sunumlar  3 / Poster Presentations 3 Poster Sunumlar  3 / Poster Presentations 3
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch Öğle Yemeği / Lunch
13.30 - 14.00 Poster Sunumlar  4 / Poster Presentations 4 Poster Sunumlar  4 / Poster Presentations 4
14.00 - 15.30 DO 8 / IS 8:            

Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport

DO 9 / OP 9:          
Hareket ve Antenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 19 / OP 19:       
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-
Social Areas in Sport

SS 20 / OP 20:       
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / 
Psycho-Social Areas in Sport 

SS 21 / OP 21:       
Spor Yönetimi ve Organizasyon 
/ Sport Management and 
Organization

SS 22 / OP 22:       
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

15.30 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
16.00 - 17.30 DO 10 / IS 10:    

Egzersiz Psikolojisi /  Exercise Psychology
DO 11 / IS 11:        
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

SS 23 / OP 23:       
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 24 / OP 24:        
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 25 / OP 25:        
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport 

SS 26 / OP 26:        
Spor Yönetimi ve Organizasyon 
/ Sport Management and 
Organization  

SS 27 / OP 27:    
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

17.30 - 19.00 DO 12 / IS 12:      
Toplumsal Cinsiyet ve Spor / Gender and 
Sport

SS 28 / OP 28:        
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport

SS 29 / OP 29:        
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences 

SS 30 / OP 30:       
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

SS 31 / OP 31:      
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences 

SS 32 / OP 32:      
Spor Yönetimi ve Organizasyon 
/ Sport Management and 
Organization 

19.30 - ~ Gala Yemeği / Congress Dinner Gala Yemeği / Congress Dinner

Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2 Salon 3 / Hall 3 Salon 4 / Hall 4 Salon 5 / Hall 5 Salon 6 / Hall 6 Salon 7 / Hall 7

08.30 - 10.00 DO 13 / IS 13:      
Spor Psikolojisi / Sport Psychology

DO 14 / IS 14:    
Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport 
Management and Organization

SS 33 / OP 33:     
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 34 / OP 34:       
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport 

SS 35 / OP 35:        
Rekreasyon / Recreation 

SS 36 / OP 36:        
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

10.00 - 10.15 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
10.15 - 11.15 Ana Oturum / Keynote Session: Karla Henderson Ana Oturum / Keynote Session: Karla Henderson
11.15 - 11.30 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
11.30 - 12.30 Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch Öğle Yemeği / Lunch
13.30 - 14.30 Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences

14.30 - 15.30 Spor Bilimleri Derneği 20. Yıl Etkinliği / Society of Sport Sciences- 20th Year Event Spor Bilimleri Derneği 20. Yıl Etkinliği / Society of Sport Sciences- 20th Year Event
15.30 - 16.30 Kongre Devir Teslim, Ödül ve Kapanış Töreni / Congress Handover, Award and Closing Ceremony Kongre Devir Teslim, Ödül ve Kapanış Töreni / Congress Handover, Award and Closing Ceremony

12 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA / DECEMBER 12, 2012 WEDNESDAY

13 ARALIK 2012 PERŞEMBE / DECEMBER 13, 2012 THURSDAY

14 ARALIK 2012 CUMA / DECEMBER 14, 2012 FRIDAY
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Management and Organization

SS 33 / OP 33:     
Hareket ve Antrenman Bilimleri / 
Movement and Training Sciences

SS 34 / OP 34:       
Beden Eğitimi ve Spor / Physical 
Education and Sport 

SS 35 / OP 35:        
Rekreasyon / Recreation 

SS 36 / OP 36:        
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and 
Health Sciences 

10.00 - 10.15 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
10.15 - 11.15 Ana Oturum / Keynote Session: Karla Henderson Ana Oturum / Keynote Session: Karla Henderson
11.15 - 11.30 Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break
11.30 - 12.30 Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch Öğle Yemeği / Lunch
13.30 - 14.30 Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences Panel: Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Panel: Development in Change on Sports Sciences

14.30 - 15.30 Spor Bilimleri Derneği 20. Yıl Etkinliği / Society of Sport Sciences- 20th Year Event Spor Bilimleri Derneği 20. Yıl Etkinliği / Society of Sport Sciences- 20th Year Event
15.30 - 16.30 Kongre Devir Teslim, Ödül ve Kapanış Töreni / Congress Handover, Award and Closing Ceremony Kongre Devir Teslim, Ödül ve Kapanış Töreni / Congress Handover, Award and Closing Ceremony

DO: Davetli Oturum       /       IS: Invited Session       /       SS: Sözel Sunum       /       OP: Oral Presentation

DO: Davetli Oturum       /       IS: Invited Session       /       SS: Sözel Sunum       /       OP: Oral Presentation

DO: Davetli Oturum       /       IS: Invited Session       /       SS: Sözel Sunum       /       OP: Oral Presentation
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E 12 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA / DECEMBER 12, 2012 WEDNESDAY

09.00 -  ~ KAYIT / REGISTRATION

10.00 - 11.00 AÇILIŞ / OPENING CEREMONY
Salon 2 / Hall 2

11.00 - 12.00 ANA OTURUM 1 / KEYNOTE SESSION 1
Salon 1 / Hall 1

Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Haydar DEMİREL

Dr. Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Sweden
"Gene Doping"

12.00 - 12.30 POSTER SUNUMLAR 1 / POSTER PRESENTATIONS 1
Poster Salonu / Poster Hall

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch

13.30 - 14.00 POSTER SUNUMLAR 2 / POSTER PRESENTATIONS 2
Poster Salonu / Poster Hall

14.00 - 15.30
 

DAVETLİ OTURUM 1 / INVITED SESSION 1
Salon 1 / Hall 1

Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Caner AÇIKADA

Dr. David Koceja, Indiana University, USA
"The Role of Kinesiology in Public Health"

Dr. Jonathan Folland, Loughborough University, UK
"Neural Adaptations to Strength Training: Old Controversies and New Insights"

Dr. Dorothee Alfermann, University of Leipzig, Germany
"Physical Activity and Its Impact on non Communicable Diseases: How Can We Increase Physical Activity in the Community"

14.00 - 15.30 DAVETLİ OTURUM 2 / INVITED SESSION 2
Salon 2 / Hall 2

Spor Tarihi / Sport History: 
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN

Dr. Çiğdem Dürüşken, İstanbul University, Turkey
"Anadolu'da Kalos Kagathos"

Dr. Abdurrahman Uzunaslan, Süleyman Demirel University, Turkey
"The Sports Facilities and Management During The Hellenistic and Roman Empire Eras"

Dr. Seza Sinanlar Uslu, Yıldız Teknik University, Turkey
"Hippodrome Games in the Byzantine Constantinople" 

14.00 - 15.30 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 3 / Hall 3 - SS 1 / OP 1 - Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport 

Salon 4 / Hall 4 - SS 2 / OP 2 - Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences

Salon 5 / Hall 5 - SS 3 / OP 3 - Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization

Salon 6 / Hall 6 - SS 4 / OP 4 - Rekreasyon / Recreation

14.00 - 15.30 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Aday Sunumları / Presentations of Candidates for 13th International Sport 
Sciences Congress 
Salon 7 / Hall 7

15.30 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break

16.00 - 17.30 DAVETLİ OTURUM 3 / INVITED SESSION 3
Salon 1 / Hall 1

Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Ali Murat ZERGEROĞLU

Dr. Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Sweden
"Physical Activity - Recommendations and Effects"

Dr. Mats Brjesson, Stockholm University, Sweden
"Individualized Physical Activity on Prescription"



13

A
N

A
 P

R
O

G
R

A
M

 /
 M

A
IN

 P
R

O
G

R
A

M
M

E12 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA / DECEMBER 12, 2012 WEDNESDAY

16.00 - 17.30 DAVETLİ OTURUM 4 / DAVETLİ OTURUM 4
Salon 2 / Hall 2

Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Karla HENDERSON

Dr. Atara Sivan, Baptist University, Hong Kong                           
"Leisure and Wellness Interplay: Implications for Human Development and Education"

Dr. Emanuele Isidori, Roma University, Italy         
"Educational Games and Recreation in Contemporary Society: The Point of View of Sport Pedagogy"

Dr. Jerzy Kosiewicz, University of Physical Education in Warsaw, Poland                   
"Green Hall as a Outdoor Recreation Activity for Children and Youth"

16.00 - 17.30 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 3 / Hall 3 - SS 5 / OP 5 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 4 / Hall 4 - SS 6 / OP 6 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

Salon 5 / Hall 5 - SS 7 / OP 7 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 6 / Hall 6 - SS 8 / OP 8 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

17.30 - 19.00 DAVETLİ OTURUM 5 / INVITED SESSION 5
Salon 1 / Hall 1

Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. M. Levent İNCE 

Dr. Deborah Tannehil, University of Limerick, Ireland
Preparing Novice Teachers as Change Agents in Schools

Dr. Melissa Parker, University of Northern Colorado, USA
"Communities of Learning: Professional Development for Pre-Service and In-Service Teachers"

Dr. Giyasettin Demirhan, Hacettepe University, Turkey
"Where Are We in Training Learning Physical Education Teacher?"

17.30 - 19.00 DAVETLİ OTURUM 6 / INVITED SESSION 6
Salon 2 / Hall 2

Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Serdar ARITAN

Dr. Matthew T.G. Pain, Loughborough University, UK
"Impacts in Sport"

Dr. Michael Lauder, University of Chicester, UK
"Mechanical Demands of Kettlebell Swing Exercise"

Dr. Ross Sanders, University of Edinburgh, UK
"The Swimming Asymmetry Puzzle: Putting the Pieces Together"

17.30 - 19.00 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 3 / Hall 3 - SS 9 / OP 9 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 4 / Hall 4 - SS 10 / OP 10 - Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences

Salon 5 / Hall 5 - SS 11 / OP 11 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 6 / Hall 6 - SS 12 / OP 12 - Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization

 19.30 - 21.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ / OPENING COCKTAIL
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E 13 ARALIK 2012 PERŞEMBE / DECEMBER 13, 2012 THURSDAY

09.00 - 10.30 DAVETLİ OTURUM 7 / INVITED SESSION 7
Salon 1 / Hall 1

Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Caner AÇIKADA

Dr. David Koceja, Indiana University, USA
"Neural Mechanisms and Sport Performance"

Dr. Jonathan Folland, Loughborough University, UK
"Explosive Strength: Variability, Determinants and Training"

Dr. Dorothee Alfermann, University of Leipzig, Germany
"Leave or Stay? When Young Elite Athletes Leave the Scene"

09.00- 10.30 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 2 / Hall 2 - SS 13 / OP 13 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport 

Salon 3 / Hall 3 - SS 14 / OP 14 - Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences 

Salon 4 / Hall 4 - SS 15 / OP 15 - Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport

Salon 5 / Hall 5 - SS 16 / OP 16 - Rekreasyon / Recreation

Salon 6 / Hall 6 - SS 17 / OP 17 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 7 / Hall 7 - SS 18 / OP 18 - Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport

10.30 - 11.00 Kahve Arası / Coffee Break

11.00 - 12.00 ANA OTURUM 2 / KEYNOTE SESSION 2
Salon 1 / Hall 1

Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. M. Levent İNCE

Dr. Joan Duda, University of Birmingham, UK
"The Theoretical Foundation and Evidence-Base for Empowering Coaching/TeachingTM in Sport and Physical Education"

12.00 - 12.30 POSTER SUNUMLAR 3 / POSTER SUNUMLAR 3
Poster Salonu / Poster Hall

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch

13.30 - 14.00 POSTER SUNUMLAR 4 / POSTER SUNUMLAR 4
Poster Salonu / Poster Hall

14.00 - 15.30 DAVETLİ OTURUM 8 / INVITED SESSION 8
Salon 1 / Hall 1

Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Dr. Stuart Fairclough, Liverpool John Moores University, UK
"Effective School-Based Physical Activity Interventions: What Works?"

Dr. Levent İnce, Middle East Technical University, Turkey
"Examining Turkish School Context with Social-Ecological Model"

Dr. Mike Metzler, Georgia State University, USA
"Health Optimizing Physical Education: A New Curriculum Model for Schools"

14.00 - 15.30 DAVETLİ OTURUM 9 / INVITED SESSION 9
Salon 2 / Hall 2

Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Hayri ERTAN

Dr. Serdar Arıtan, Hacettepe University, Turkey
"Technology in Sport"

Dr. Arnold Baca, University of Vienna, Austria
"Intelligent Devices for Sport and Physical Activity"

Dr. Peter Dabnicki, University of London, UK
"Pervasive Computing in Sport Sciences"
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14.00 - 15.30 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 3 / Hall 3 - SS 19 / OP 19 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 4 / Hall 4 - SS 20 / OP 20 - Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psycho-Social Areas in Sport

Salon 5 / Hall 5 - SS 21 / OP 21 - Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization

Salon 6 / Hall 6 - SS 22 / OP 22 - Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences

15.30 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break

16.00 - 17.30 DAVETLİ OTURUM 10 / INVITED SESSION 10
Salon 1 / Hall 1

Egzersiz Psikolojisi / Exercise Psychology
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Hülya AŞÇI

Dr. Adrian Taylor, University of Exeter, UK
"Promoting Physical Activity as a Treatment for Mental Health: It’s Not Just About Telling People What to Do"

Dr. Tom Thompson,University of Exeter, UK
"An Evaluation of The Effects of a Physical Activity Intervention for Smoking Reduction and Cessation Aid Among The ‘Hard to 
Reach’ Who Don’t Wish to Quit."

Dr. Joan Duda, University of Birmingham, UK
"Promoting Physical Activity and Associated Mental Health Outcomes: A Self Determination Theory Approach"

16.00 - 17.30 DAVETLİ OTURUM 11 / INVITED SESSION 11
Salon 2 / Hall 2

Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Muzaffer ÇOLAKOĞLU

Dr. Adrian Hutber
"Exercise is Medicine"

Dr. Haydar Demirel, Hacettepe University, Turkey
"Yaşlanma İle Kas Kaybı; Sarkopeni"

16.00 - 17.30 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 3 / Hall 3 - SS 23 / OP 23 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

Salon 4 / Hall 4 - SS 24 / OP 24 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

Salon 5 / Hall 5 - SS 25 / OP 25 - Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport

Salon 6 / Hall 6 - SS 26 / OP 26 - Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization

Salon 7 / Hall 7 - SS 27 / OP 27 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

17.30 - 19.00 DAVETLİ OTURUM 12 / INVITED SESSION 12
Salon 1 / Hall 1

Toplumsal Cinsiyet ve Spor / Gender and Sport
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Canan Koca ARITAN

Dr. Gertrud Pfister, University of Copenhagen, Denmark
"Sport and Gender – A Research Perspective"

Dr. Gerald Gems, North Central College, USA
"The Social Construction of Masculinity: Factors of Analysis"

Dr. Laura Hills, Brunel University, UK
"Learning From Usgirls: Using Intersectional Thinking to Enhance the Design and Delivery of Sport for Young Women from 
Socially Disadvantaged Backgrounds"

17.30 - 19.00 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 2 / Hall 2 - SS 28 / OP 28 - Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport 

Salon 3 / Hall 3 - SS 29 / OP 29 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences 

Salon 4 / Hall 4 - SS 30 / OP 30 - Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences

Salon 5 / Hall 5 - SS 31 / OP 31 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

Salon 6 / Hall 6 - SS 32 / OP 32 - Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization

19.30- ~ GALA YEMEĞİ / CONGRESS DINNER
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08.30 - 10.00 DAVETLİ OTURUM 13 / INVITED SESSION 13
Salon 1 / Hall 1

Spor Psikolojisi / Sport Psychology
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Bülent AĞBUĞA

Dr. Joan Duda, University of Birmingham, UK
"Implications of the Coach-Created Motivational Climate in Youth Sport"

Dr. Ping Xiang, Texas A&M University, USA
"Understanding Student Running Motivation in Schools: A Longitudinal Perspective"   

Dr. Ron E. McBride, Texas A&M University, USA
"Dispositions as Motivators in Critical Thinking"

08.30 - 10.00 DAVETLİ OTURUM 14 / INVITED SESSION 14
Salon 2 / Hall 2

Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Settar KOÇAK - Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI

Dr. Gazanfer Doğu, Abant İzzet Baysal University, Turkey 
"Türkiye Spor Yönetimi Yapısının Değerlendirilmesi"

Dr. Fiona Sanders, University of Stirling, UK
"Spor Yönetimi Politikaları" 

Dr. Uğur Erdener, National Olympic Committee, Turkey
"Nasıl Bir Spor Yönetim Modeli"

08.30 - 10.00 SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

Salon 3 / Hall 3 - SS 33 / OP 33 - Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Sciences

Salon 4 / Hall 4 - SS 34 / OP 34 - Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sport

Salon 5 / Hall 5 - SS 35 / OP 35 - Rekreasyon / Recreation

Salon 6 / Hall 6 - SS 36 / OP 36 - Spor ve Sağlık Bilimleri / Sport and Health Sciences

10.00 - 10.15 Kahve Arası / Coffee Break

10.15 - 11.15 ANA OTURUM 3 / KEYNOTE SESSION 3
Salon 1 / Hall 1

Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Canan KOCA ARITAN

Dr. Karla Henderson, North Carolina State University, USA
"Promoting Healty Through Physically Active Leisure"

11.15 - 11.30 Kahve Arası / Coffee Break

11.30 - 12.30 PANEL / PANEL
Salon 2 / Hall 2

Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Development in Change in Sport Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Emin ERGEN

Dr. Caner Açıkada, Hacettepe University, Turkey
Dr. Muzaffer Çolakoğlu, Ege University, Turkey
Dr. Haydar Demirel, Hacettepe University, Turkey

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği 

13.30 - 14.30 PANEL / PANEL
Salon 2 / Hall 2

Spor Bilimlerinde Değişimde Gelişim / Development in Change in Sport Sciences
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Dr. Levent İnce, Middle East Technical University, Turkey
Dr. Hülya Aşçı, Başkent University, Turkey
Dr. Nefise Bulgu, Hacettepe University, Turkey

14.30 - 15.30 SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ 20. YIL ETKİNLİĞİ / SOCIETY OF SPORT SCIENCES 20TH YEAR EVENT
Salon 1 / Hall 1

15.30 - 16.30 KONGRE DEVİR TESLİM, ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ / CONGRESS HANDOVER, AWARD AND CLOSING CEREMONY
Salon 2 / Hall 2
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Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

AO-01 Gene Doping 12 Aralık 2012 Çarşamba /        
December 12, 2012 Wednesday 11.00 - 12.00 Salon 1 / 

Hall 1
Prof. Dr. Haydar 
Demirel

Dr. Carl Johan Sundberg     

AO-02

The Theoretical Foundation and 
Evidence-Base for Empowering 
Coaching/TeachingTM in Sport 
and Physical Education

13 Aralık 2012 Perşembe /        
December 13, 2012 Thursday 11.00 - 12.00 Salon 1 / 

Hall 1
Doç. Dr. M. Levent 
İnce

Dr. Joan Duda

AO-03 Promoting Healty Through 
Physically Active Leisure

14 Aralık 2012 Cuma /        
December 14, 2012 Friday 11.00 - 12.00 Salon 1 / 

Hall 1
Doç. Dr. Canan Koca 
Arıtan

Dr. Karla Henderson

Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

DO-01

Physical Activity - 
Recommendations and Effects 12 Aralık 2012 Çarşamba /        

December 12, 2012 Wednesday 15.30 - 17.00 Salon 1 / 
Hall 1

Prof. Dr. Ali Murat 
Zergeroğlu

Dr. Carl Johan Sundberg

Individualized Physical Activity on 
Prescription

Dr. Mats Brjesson

DO-02
Exercise is Medicine 13 Aralık 2012 Perşembe /        

December 13, 2012 Thursday 15.30 - 17.00 Salon 1 / 
Hall 1

Prof. Dr. Muzaffer 
Çolakoğlu

Dr. Adrian Hutber
Yaşlanma İle Kas Kaybı; Sarkopeni Dr. Haydar Demirel

Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

DO-01

The Role of Kinesiology in Public 
Health

12 Aralık 2012 Çarşamba /        
December 12, 2012 Wednesday 14.00 - 15.30 Salon 1 / 

Hall 1
Prof. Dr. Caner 
Açıkada

Dr. David Koceja

Neural Adaptations to Strength 
Training: Old Controversies and 
New Insights

Dr.Jonathan Folland

Physical Activity and Its Impact on 
non Communicable Diseases: How 
Can We Increase Physical Activity 
in the Community

Dr.Dorothee Alfermann

DO-02

Impacts in Sport

12 Aralık 2012 Çarşamba /        
December 12, 2012 Wednesday 17.30 - 19.00 Salon 2 / 

Hall 2
Yrd. Doç. Dr. Serdar 
Arıtan

Dr. Matthew T.G. Pain
Mechanical Demands of Kettlebell 
Swing Exercise

Dr. Michael Lauder

The Swimming Asymmetry Puzzle: 
Putting the Pieces Together

Dr. Ross Sanders

DO-03

Neural Mechanisms and Sport 
Performance

13 Aralık 2012 Perşembe /        
December 13, 2012 Thursday 09.00 - 10.30 Salon 1 / 

Hall 1
Prof. Dr. Caner 
Açıkada

Dr. David Koceja

Explosive Strength: Variability, 
Determinants and Training

Dr.Jonathan Folland

Leave or Stay? When Young Elite 
Athletes Leave the Scene

Dr.Dorothee Alfermann

DO-04

Technology in Sport

13 Aralık 2012 Perşembe /        
December 13, 2012 Thursday 14.00 - 15. 30 Salon 1 / 

Hall 1 Doç. Dr. Hayri Ertan

Dr. Serdar Arıtan
Intelligent Devices for Sport and 
Physical Activity

Dr. Arnold Baca

Pervasive Computing in Sport 
Sciences

Dr. Peter Dabnicki

ANA OTURUM, DAVETLİ OTURUM VE PANEL PROGRAMI / 
 KEYNOTE SESSION, INVITED SESSION AND PANEL PROGRAMME

Ana Oturum / Keynote Sessions

Davetli Oturum: Spor ve Sağlık Bilimleri / Invited Session: Sport and Health Sciences

Davetli Oturum: Hareket ve Antrenman Bilimleri / Invited Session: Movement and Training Sciences
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Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

DO-01

Türkiye Spor Yönetimi Yapısının 
Değerlendirilmesi 14 Aralık 2012 Cuma /        

December 14, 2012 Friday 08.30 - 10.00 Salon 2 / 
Hall 2

Prof. Dr. Settar Koçak Dr. Gazanfer Doğu    

Spor Yönetimi Politikaları Prof. Dr. Hasan 
Kazdağlı

Dr. Fiona Sanders
Nasıl Bir Spor Yönetim Modeli Dr. Uğur Erdener

Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

DO-01

Anadolu'da Kalos Kagathos

12 Aralık 2012 Çarşamba /        
December 12, 2012 Wednesday 14.00 - 15.30 Salon 2 / 

Hall 2
Prof. Dr. İbrahim 
Yıldıran

Dr. Çiğdem Dürüşken
The Sports Facilities and 
Management During The 
Hellenistic and Roman Empire 
Eras

Dr. Abdurrahman 
Uzunaslan  

Hippodrome Games in the 
Byzantine Constantinople Dr. Seza Sinanlar Uslu 

DO-02

Sport and Gender – A Research 
Perspective

13 Aralık 2012 Perşembe /        
December 13, 2012 Thursday 17.30 - 19.00 Salon 1 / 

Hall 1
Doç. Dr. Canan Koca 
Arıtan             

Dr. Gertrud Pfister

The Social Construction of 
Masculinity: Factors of Analysis Dr. Gerald Gems

Learning From Usgirls: Using 
Intersectional Thinking 
To Enhance The Design 
And Delivery Of Sport For 
Young Women From Socially 
Disadvantaged Backgrounds

Dr. Laura Hills

DO-03

Promoting Physical Activity as a 
Treatment for Mental Health: It’s 
Not Just About Telling People 
What to Do

13 Aralık 2012 Perşembe /        
December 13, 2012 Thursday 16.00 - 17.30 Salon 1 / 

Hall 1 Prof. Dr. Hülya Aşçı          

Dr. Adrian Taylor 

An Evaluation of The Effects of 
a Physical Activity Intervention 
for Smoking Reduction and 
Cessation Aid Among The ‘Hard 
to Reach’ Who Don’t Wish to 
Quit. 

Dr. Tom Thompson

Promoting Physical Activity 
and Associated Mental Health 
Outcomes: A Self Determination 
Theory Approach

Dr. Joan Duda

DO-04

Implications of the Coach-
Created Motivational Climate in 
Youth Sport

14 Aralık 2012 Cuma /        
December 14, 2012 Friday 08.30 - 10.00 Salon 1 / 

Hall 1
Doç. Dr. Bülent 
Ağbuğa             

Dr. Joan Duda

Understanding Student Running 
Motivation in Schools: A 
Longitudinal Perspective    

Dr. Ping Xiang

Dispositions as Motivators in 
Critical Thinking Dr. Ron E. Mcbride

ANA OTURUM, DAVETLİ OTURUM VE PANEL PROGRAMI / 
 KEYNOTE SESSION, INVITED SESSION AND PANEL PROGRAMME

Davetli Oturum: Spor Yönetimi ve Organizasyon / Invited Session: Sport Management and Organization

Davetli Oturum: Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Invited Session: Psycho-Social Areas in Sport
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Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

DO-01

Preparing Novice Teachers as 
Change Agents in Schools

12 Aralık 2012 Çarşamba /        
December 12, 2012 Wednesday 17.30 - 19.00 Salon 1 / 

Hall 1 Doç. Dr. Levent İnce

Dr. Deborah Tannehil 

Communities of Learning: 
Professional Development 
for Pre-Service and In-Service 
Teachers

Dr. Melissa Parker     

Where Are We in Training 
Learning Physical Education 
Teacher?

Dr. Giyasettin Demirhan  

DO-02

Effective School-Based Physical 
Activity Interventions: What 
Works?

13 Aralık 2012 Perşembe /        
December 13, 2012 Thursday 14.00 - 15.30 Salon 1 / 

Hall 1
Prof. Dr. Gıyasettin 
Demirhan              

Dr. Stuart Fairclough 

Examining Turkish School 
Context with Social-Ecological 
Model

Dr. Levent Ince

Health Optimizing Physical 
Education: A New Curriculum 
Model for Schools

Dr. Mike Metzler  

Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

DO-01

Leisure and Wellness Interplay: 
Implications for Human 
Development and Education

12 Aralık 2012 Çarşamba /        
December 12, 2012 Wednesday 16.00 - 17.30 Salon 2 / 

Hall 2
Prof. Dr. Karla 
Henderson   

Dr. Atara Sivan                           

Educational Games and 
Recreation in Contemporary 
Society: The Point of View of 
Sport Pedagogy

Dr. Emanuele Isidori                   

Green Hall as a Outdoor 
Recreation Activity for Children 
and Youth

Dr. Jerzy Kosiewicz                    

Başlık  / Title Tarih / Date Saat / Time Salon / Hall Oturum Başkanı / 
Chair

Konuşmacılar / Speakers

PAN-
01

Development in Change on 
Sports Sciences

14 Aralık 2012 Cuma /        
December 14, 2012 Friday 11.30 - 12.30 Salon 1 / 

Hall 1 Prof. Dr. Emin Ergen
Dr. Caner Açıkada
Dr. Haydar Demirel
Dr. Muzaffer Çolakoğlu

PAN-
02

Development in Change on 
Sports Sciences

14 Aralık 2012 Cuma /        
December 14, 2012 Friday 13.30 - 14.30 Salon 1 / 

Hall 1
Prof. Dr. Gıyasettin 
Demirhan

Dr. Hülya Aşçı
Dr. Nefise Bulgu
Dr. Levent İnce

ANA OTURUM, DAVETLİ OTURUM VE PANEL PROGRAMI / 
 KEYNOTE SESSION, INVITED SESSION AND PANEL PROGRAMME

Davetli Oturum: Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Invited Session: Physical Education and Sport

Davetli Oturum: Rekreasyon / Invited Session: Recreation

Panel / Panel
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14.00-15.30 OTURUM 1 / SESSION 1
Salon 3 / Hall 3
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Mustafa Levent İNCE

262-  5-6 Yaş Çocuklarda Fotoğraf Adlandırma Yöntemi İle Sportif Genel Bilgi Kazanımının Araştırılması / An İnvestigation of The 
Acquisition of Generic Knowledge in Sports by Picture Naming Among 5-6 Aged Children
Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar, Ebubekir Aksay

121- Marriage Alamode: Best of The Best Worlds
Christopher G Serkan

298- Beden Eğitimi ve Spor Dersi ile Yabancılara Türkçe Öğretimi /  Teaching Turkish To Foreigners Through Physical Education and 
Sports
Mutlu Öner, Doğan Bulut, Alpaslan İnce, Mete Sipahioğlu, Cavit Işık

704- Yenilenen İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Programlarının Oluşturduğu Motivasyonel İklimin Hedef Yönelimlere ve Derse 
İlişkin Tutuma Etkisi / Effects of The Renovated Physical Education Lessons’ Program on Motivational Climate Goals and Aspects of 
General Behaviour
Fehime Haslofça

738- Beden Eğitimi Dersinde Geribildirimin Başarı Hedefleri ve Algılanan Motivasyonel İklim Üzerine Etkisi / Effects of Feedback on 
Achievement Goals and Perceived Motivational Climate in Physical Education Lessons 
Gökçe Erturan İlker

929-  The Study of Teachers` View Points About Responsibility Levels in Athlete and Non-Athlete Students
Samaneh Nazari, Rahim Ramzaninezhad, Mina Mallaei

14.00-15.30 OTURUM 2 / SESSION 2
Salon 4 / Hall 4
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Muzaffer ÇOLAKOĞLU

149- The Effect of Aerobic Training With Anethum Graveolens Administration on Lipid Profiles in Female Patients With Type II 
Diabetes
Samira Gholamian, Amir Rashidlamir, Seyed Aliakbar Hashemi Javaheri, Mostafa Dastani

561- A Modified Elliptical Trainer May Wingate Test More Anaerobic
Özgür Özkaya, Muzaffer Çolakoğlu, Erinç Kuzucu, Anne Delextrat

1026- Farklı Dinlenme Aralıklarının Elit Bisikletçilerde Tekrarlayan Anaerobik Performans Üzerine Etkisi / The Effect of Different Rest 
İntervals on Repeated Anaerobic Performance in Elite Cyclists
Sultan Harbili

463- Effects of Reduced Muscle Glycogen on MFO and Fatmax During Exercise in Untrained Men
Hamid Mohebbi, Arsalan Damirchi, Fariborz Hovanlo, Saleh Safari Mosavi

223- Yüksek İrtifada Antrenman Yapan Sporcularda Antioksidan Enzim Düzeyleri ve Genotip İlişkisi / Relationship Between Blood 
Antioxidant Enzyme Levels and Genotype in Sportman Training at High-Altitude
Mustafa Atlı, Ülkü Özbey, Yasin Tüllüce, Halil Özkol, Mehmet Emin Aslan, Rezzan Karaca

554- Tüm Beden Vibrasyon Antrenmanının Spinal Refleks Uyarılabilirlik Eşiği Üzerine Olan Akut ve Kronik Etkilerinin İncelenmesi / 
The Effect of Whole Body Vibration Training on Spinal Reflex Excitability Threshold in Acute and Chronic Processes
Gözde Koç, Merve Gültekinler, Alparslan Kemal Erman, Asuman Şahan, Duygu Aksoy

14.00-15.30 OTURUM 3 / SESSION 3
Salon 5 / Hall 5
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Selhan ÖZBEY

303- Sea State Analysis For Sailing Activity in Dapeng Bay National Scenic Area, Taiwan
Hsing Ti Wu, Laurence Z. H. Chuang, Li Chung Wu

969- End of the Road: Why Istanbul F1 Came to a Screeching Halt
Cem Tınaz, Douglas Michele Turco, Serkan Berber

155- Spor Sponsorluğunda Yükselen Değer: Türk Hava Yolları / The Rising Value in Sports Sponsorship: Turkish Airlines
Mustafa Türkmen

498- Leisure Sports’ Markets
Ágnes Szabó
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14.00-15.30 OTURUM 4 / SESSION 4
Salon 6 / Hall 6
REKREASYON /RECREATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Müberra ÇELEBİ

682- İstanbul İli Pendik İlçesinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının 
Tespiti ve İncelenmesi / The Evaluation and Analysis of Physical Education and Sports Teachers’ Recreation Habits (İstanbul-Pendik 
Example)
Adem Pala, Hakan Kolayiş

1049- Medyanın Fiziksel Görünüşe Etkisi / The Effect of Media on Physical Appearance
Özkan Tütüncü, İpek Aydın

458- Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Yapı Geçerliğinin Test Edilmesi / Leisure Constraints Questionnaire: Testing the Construct Validity
Bülent Gürbüz, Erman Öncü, Esra Emir

530- Kadınların Serbest Zaman Davranışları: Etnik Grup Perspektifi / Women’s Behaviour in Leisure Time: Perspective of Ethnic 
Group
Feyza Meryem Kara

784- Serebral Palsi Vakalarında Yürümeye Etkin Olan Kaslara 6 Haftalık Uygulanacak Kuvvet Çalışmasının Etkilerinin Araştırılması / 
Search for Effects of Six Weeks Strenght Stduy on Muscles Which Are Active in Walking in Cerebral Palsy Events
Sevgi Gelmiş, Tahir Tarım

890- Sporcuların Takımlarına Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Antrenörlerin Karizmatik Liderlik Özelliklerinin ve Takım 
Bütünlüğünün Etkileri / The Effects of Trainers' Charismatic Leadership Characteristics and Team Integrity on Developing Affective 
Attachments of the Sportsmen to Their Teams
Erkan Faruk Şirin, Fatih Bektaş

16.00-17.30 OTURUM 5 / SESSION 5
Salon 3 / Hall 3
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Nefise BULGU

402- Spor Yöneticilerinin Yerel Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri (Bolu Örneği) / Views of Sports Managers Regarding Local Sports 
Media (Bolu Sample)
Selami Özsoy, Reşat Sadık, Hakan Boz, Kemal Göral

946- Vücut Geliştirme Alanında Erkeklik Kimliğinin İnşasının Analizinde Beden Sermayesi ve Takviye Besin Maddesi Kullanımının 
Yeri / The Place of Supplement Use and Body Capital in The Analysis of Male İdentity Construction in Bodybuilding
Mustafa Sahin Karacam, Canan Koca, Nefise Bulgu

487- Facebook Gruplarında “ŞAMPİYONLUK” Algısı Üzerinden Bir “TARAFTARLIK” Kimliği Çözümlemesi / A Favor Identity Analysis on 
“CHAMPIONSHIP” Perception Over Facebook Groups
Adem Sağır

1093- Sporda İktidar İlişkileri: Türkiye'de Güreş Örneği / Power Relations in Sport: The Case of Wrestling in Turkey
İlknur Hacısoftaoğlu, Nefise Bulgu

1071- Dağcılık Alt Kültürü: Semboller, Anlamlar, Kimlikler / Mountaineering Subculture: Symbols, Meanings, Identities
Funda Akcan, Nefise Bulgu

734- Branş Çeşitliliği Bakımından Türkiye’deki Spor Gazetelerinin Avrupa'daki Spor Gazeteleri İle Karşılaştırılması / Comparison of 
Sports Journals in Turkey And Europe in Terms of Diversity of Branch
Selami Özsoy, Reşat Sadık, Hakan Boz, Kemal Göral

16.00-17.30 OTURUM 6 / SESSION 6
Salon 4 / Hall 4
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Mustafa Ferit ACAR

1052- Genç Futbolcularda Küçük Alan Oyunlarına Verilen Fizyolojik Cevapların ve Farklı Koşu Hızlarında Kat Edilen Mesafelerin 
Karşılaştırılması: Kalecinin Etkisi / Comparison of The Physiological Responses and Distances Covered in Different Speed Zones in 
Small Sided Games in Young Soccer Players: Effect of Goalkeeper
Yusuf Köklü, Özcan Sert, Utku Alemdaroğlu

361- 12–13 Yaş Grubu Futbolcuların Maç Sırasında Kat Edilen Mesafe, Kalp Atım Yanıtları ve Beceri Değişimlerine Göre Uygun Saha 
Ölçülerinin Araştırılması / Investigation The Suitable Pitch Sizes According To The Distance Covered, Heart Rate and Technical 
Ability Changes of The 12-13 Years of Age Junior Football Players During Soccer Match
Namet Ateş, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan

188- Teknik ve Dayanıklılık Özelliklerine Göre Gruplanan Genç Futbolcularda Farklı Sürelerde Oynatılan 3x3 Küçük Alan Oyununa 
Verilen Yanıtların İncelenmesi / Responses to 3-A-Side Small Sided Games in Young Football Players Grouped According to 
Technical and Endurance Characteristics
Yasin Sert, Ayşe Kin İşler, Atakan Yılmaz, Ali Özkan
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510- Comparison of Effects of Small Sided Games and Interval Running Training Methods on Selected Physical, Physiological and 
Technical Capacities of Soccer Players
Cem Sinan Aslan, Gülfem Ersöz

541- Talented Athletes, Coaches Perceptions of Behavior Patterns
Hojjatollah Amini, Zahra Salman, Mahyar Mokhtari

636- Futbolda Sınırlandırılmış Alanda Oyun ve Klasik Aerobik İnterval Antrenmanlarının Defansif ve Ofansif Beceriler ve Çeşitli 
Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkisi / Effect of The Small-Sided Games and Conventional Aerobic İnterval Training on The Various 
Physiological Characteristics and Defensive and Offensive Skills Used in Soccer
İlker Özcan, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan

16.00-17.30 OTURUM 7 / SESSION 7
Salon 5 / Hall 5
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Seyhan HASIRCI

225- Üst Düzey Çim Hokeyi Sporcularının Empatik Eğilim Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi / The Research 
on The Empathetic Tendency Levels of Senior Field Hockey Players With Regard to The Different Variables
Ebru Olcay Karabulut, Atilla Pulur

1032- Sporcuların Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi (Kastamonu İli Örneği) / 
Examining Perfectionism of Athletes According to Some Demographic Characteristics (A Study in Kastamonu)
İhsan Sarı, Ayşe Aslı Yüzgenç, Ahmet Serhat Aydın, Fikret Soyer

1112- Futbol Antrenörlerinin Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma / A Research on Football Coaches Epistemological 
Beliefs
Osman Göde, Çağdaş Mavioglu, Gürkan Elçi, Ekrem Albayrak

418- Pierre Hadot'un "Atapos" Kavramının Harp Sanatları Özelinde İncelenmesi / Examining Concept of “Atopos” in Hadot’s 
Philosophy in The Case of Martial Arts
Barış Şentuna

442- Sporda Yabancılaşma / Alienation in Sport
Neslihan Filiz

224- Üst Düzey Üniversiteli Boksörlerin Empatik Eğilimleri ve Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması / The Research on The 
Empathetic Trends and Aggression Levels of Senior Undergraduate Boxers
Ebru Olcay Karabulut

16.00-17.30 OTURUM 8 / SESSION 8
Salon 6 / Hall 6
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Hayri ERTAN

1017- Basketbolda Eski ve Yeni Üç Sayı Atış Çizgilerinden Kullanılan Başarılı Atışların Kinematik Analizi / Kinematic Analysis Of 
Successful Three- Point Shot at Old and New Three-Point Line In Basketball
Eylem Çelik, Ahmet Alptekin, Özlem Kılıç

948- Taekwondo'da Çarpma Vuruşlarının Elektronik Göğüs Koruyucusu (EBP) Altına Yansıması / Transmission of Impact Through 
The Electronic Body Protector in Taekwondo
Nusret Ramazanoğlu

821- Vücut Ağırlığının Farklı Yüzdeleri İle Gerçekleştirilen Aktif Isınmanın Sıçrama Hareketinde Kinetik ve Kinematik Değerler 
Üzerine Etkilerinin İncelenmesi / Effects of Differing Intensities of Dynamic Warm-Up on Vertical Jump Kinetics and Kinematics
Murat Çilli, Ertuğrul Gelen, Suat Yıldız, Turgut Sağlam, Merve Handan Çamur

951- Elit Genç Erkek Haltercilerde İki Farklı Bar Ağırlığının Koparma Kaldırışları Sırasında Barın Karşılaştırmalı Kinematik Analizi 
/ Comparative Kinematic Analysis of The Barbell During The Snatch Lifts of Two Different Barbell Weights in Elite Male Junior 
Weightlifters
Erbil Harbili, Ahmet Alptekin

148- Comparing Effect of Demonstration Video Feedback With Verbal and Visual Cueing in The Way Block Over Random on Soccer 
Pass Skill Acquisition and Retention
Zahra Entezari

496- Biomechanical Simulation of Meniscus in Human Knee Joint by Using MRI Image Based Finite Element Method
Eiji Nakamachi, Yusuke Morita, Hiroshi Asano

17.30-19.00 OTURUM 9 / SESSION 9
Salon 3 / Hall 3
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER

833- Takım Birlikteliği Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi / Investigating The Psychometric Properties of Group 
Environment Questionnaire
Volkan Unutmaz, Olcay Kiremitci, Ramazan Timuçin Gençer
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354- Akademisyenlerin İletişim Algılarının İncelenmesi: Beden Eğitimi ve Spor Bilimciler Örneği / Examination of Academicians’ 
Communication Perceptions: Case of Physical Education and Sports Sciences Academicians
Erman Öncü, Bülent Gürbüz

366- Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Beden Kitle İndeksinin Ergenlerin Psikolojik Zindeliklerindeki Rolü / The Role of Physical Activity 
and Body Mass Index in Psychological Well-Being of Adolescents
Atahan Altıntaş, F. Hülya Aşçı, Ayşe Kin İşler, Bengü Güven Karahan, Selen Kelecek, Ali Özkan, Atakan Yılmaz, Feyza Meryem Kara

485- Ankara İlinde Oynayan Voleybolcularin Yaş Kategorilerine Gore Hedef Yönelimlerinin Belirlenmesi / Determination of Goal 
Orientation of Voleyball Players Who Are Playing in Ankara
Burcu Başer, Perican Bayar, Behrouz Ghorbanzadeh

715- Ortaöğretimde Ders Dışı Etkinlik Olarak Spor Yapan ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Yeme Tutumlarının Karşılaştırılması / The 
Comparison of the Eating Attitudes of High School Students Who Do Sports as Extracurricular Activity and Who Don’t Do Sports
Serkan Toprak, Özden Tepeköylü Öztürk, Mümine Soytürk

480- Kadın ve Erkek Kürekçilerde Öz Yeterlik, Hedef Yönelimi, Sporsal Güven ve Yarışma Kaygılarının İncelenmesi / Investigation Of 
Rowers’ Self-Efficacies, Goal Orientations, Sports Confidences and Compatitive Anxiety Levels
Ezel İlhan

17.30-19.00 OTURUM 10 /SESSION 10
Salon 4 / Hall 4
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ /SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Ali Murat ZERGEROĞLU

461- Post-Exercise Hypotension Responses to Upper Limbs, Lower Limbs and Whole Body Resistance Exercise
Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, Ahmad Ghiasi

933- Sirkadiyen Ritmin Anaerobik Performans Üzerindeki Etkisi / The Effect of Circadian Rhythm on Anaerobic Performance
Erbil Harbili, Mehmet Pense, Sultan Harbili, Ahmet Alptekin, Utku Alemdaroğlu

117- The Effect of Heavy Resistance Exercise on The Circadian Rhythm of Salivary Cortisol in Body Building Men Athletes
Ardalan Shariat, Mehdi Kargarfard

761- Normobarik Hipokide Egzersiz ve Dokosaheksaenoik Asitin Sıçan Soleus Kasında Total Protein ve Protein Oksidasyonu 
Üzerine Etkisi / The Effects of Normobaric Hypoxic Exercise and Docosahexaenoic Acid in Total Protein and Protein Oxidation on 
Solues Muscle of Rats
Haydar Ali Erken, Rıdvan Çolak, Gülten Erken, Osman Genç

160- The Effects of Various Time Courses of Endurance Training, on The Alterations of Antioxidant Enzymes Activity, in Rat Liver 
and Serum
Maryam Ebrahimi, Fariborz Hovanloo, Mehdi Hedayati

226- Güreş Müsabakalarında Değişen Kuralların Elit Güreşçilerdeki Kassal Hasar Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi / The 
Examination of Effects of The Changing Rules of Wrestling Matches on The Elite Wrestlers’ Muscular Damage Levels
Özkan Işık, Cemal Berkan Alpay

17.30-19.00 OTURUM 11 / SESSION 11
Salon 5 / Hall 5
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Emine ÇAĞLAR

249- The Effect of Offering Different Kind of Cognitive Load on Bimanual Coordination Task
Alireza Farsi, Behrouz Abdoli, Maryam Kaviani, Akram Kaviani

521- Comparing Effectiveness of Three Types of Training Environment on Learning of A Perceptual-Motor Task in Students With 
Mild Mental Retardation
Majid Habibinia, Ahmadareza Movahedi, Mahin Bahrpeima

284- Deneyim, Algıda Bozulma ve Bunların Performans Üzerindeki Etkisi / Experience, Perception Disorder and Their Effect on 
Performance
Mehmet Koyuncu, Özge Karanak

266- Çoklu Beceri Spor Eğitim Programının 7-10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda Motor Gelişime Etkisi / Effects of Twelve Week Multı-
Skılls Traınıng Programme on Motor Development İn 7-10 Year Old Boys
Yasin Ersöz, Cem Şeref Bediz

731- Serbest Zamanlarında Tenis Sporu İle Uğraşan 6-12 Yaş Grubu Çocukların Motor Yeterlilikleri / The Motor Competency of 
Children of the Age Group of 6 – 12 Who Deals With Tennis During Their Free Time
Neslihan Kazan, Özgür Mülazımoğlu Ballı

1102- İlköğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Motor Yeterlikleri / Motor Proficiency of Primary School 
Students According to Sosyo-Economic Status
Utku Isik, Ozgur Mulazımoglu Ballı, Gurkan Elci
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17.30-19.00 OTURUM 12 / SESSION 12
Salon 6 / Hall 6
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Timuçin GENCER

156- Spor Malzemelerinde Nanoteknoloji Kullanımı ve Performansa Katkısı / The Application of Nanotechnology to The Sports 
Equipments and The Assistance of It to The Performance
Mustafa Türkmen

1038- Futbol Maçlarının Talebini Etkileyen Faktörlerin Logit Yöntemi ile Analizi: Türkiye 1. Futbol Ligi Örneği / Analyzing The Factors 
That Effect Football Matches Demand by Logit Method: Example of Turkish First Division Football League
Sinem Pınar Gürel, Özgür Altuntaş

271- The Causes of Sport Crises and The Ways of Prevention of Them and Presenting A Crisis Management Strategic Model
Ezatollah Shahmansouri, Khosro Talebi

509- Fitness Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin İncelenmesi / Investigating of Perceived Service Quality in Fitness Centers
Yavuz Yıldız, Abidin Ozan Onağ, Zeynep Onağ

678- Tenis ve İzmir İlindeki Mevcut Durumu / The Current State of Tennis in İzmir
Pınar Güzel, Hülya Ünlü, Selhan Özbey

975- Uluslararası Olimpik Akademi (IOA)’de Verilen Eğitimlerin Olimpizmi Yaygınlaştırma Çalışmalarına Katkısı: Türkiye Açısından 
Bir İnceleme / The Contribution of The Education That Are Given in The İnternational Olympic Academy (IOA) to The Studies to 
Promote The Olympism: An İnvestigation From The Point of Turkey
Mensur Pehlivan, Dilşad Çoknaz

09.00-10.30 OTURUM 13 / SESSION 13
Salon 2 / Hall 2
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Birol DOĞAN

785- Beden Eğitimi Dersi Motivasyonel İkliminin Fiziksel Benlik Algısı Üzerine Yordayıcı Etkisi / Predictive Effect of Motivational 
Climate on Physical Self-Perception in Physical Education Lesson
Gökçe Erturan İlker, Özgür Mülazımoğlu Ballı, Yunus Arslan

631- The Effects of 12-Weeks Aerobic Exercise Training on Self-Esteem and Social Problems in School Age Children With Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder
Saleh Afrasiabi, Mahdi Kargar Far, Ardavan Mohammadi Baghmolaee, Amin Etemadi Boruojeni

755- Basketbol Eğitiminin Çocukların Benlik Saygısına Etkisi / The Effects of Basketball Training on Children’s Self-Esteem
Hasan Sözen, Ajlan Saç, Melek Kalkan

162- Comparison of Body İmage Subscales Among Elite Athlete, Non Elite Athlete and Non Athlete Male Adolescents and İts 
Relation With Body Mass Index
Ali Akbar Mashayekh, Borhanoddin Ghari, Ahmad Farrokhi, Ali Akbar Jaberimoghaddam

166- Elit Sporcularda Algılanan Duygusal Zeka, Beş Büyük Kişilik Özelliği ve Stres Altında Maksimal İstemli Kasılma Düzeyleri / Trait 
Emotional Intelligence, the Big Five Personality Traits, and Isometric Maximal Voluntary Contraction Values under Stress in Elite 
Athletes
Serdar Tok, Erdal Binboğa, Şenol Güven, Fatih Çatıkkaş, Şenol Dane

195- Kişilik Özelliklerinin Bilişsel Kaygı, Fizyolojik Uyarılmışlık ve Performans İlişkisindeki Rolü / The Role of Personality Traits on The 
Relationship Among Cognitive Anxiety, Physiological Arousal and Performance
Kamuran Balyan, Erdal Binboğa, Arkun Tatar, Şenol Güven, Melih Balyan, Serdar Tok

09.00-10.30 OTURUM 14 /SESSION 14
Salon 3 / Hall 3
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ /SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Oğuz KARAMIZRAK

250- Effect of Methylsulfonylmethane Supplementation on Exercise –Induced Muscle Damage
Babak Nakhostin Roohi, Bohlooli Shahab, Barmaki Sarah, Khoshkhahesh Faegheh

876- Elit Bayan Yüzücülerde Serbest Stil Yüklenme Antrenmanının İdrar Alkali Fosfataz ve Protein Düzeylerine Etkisi / The Effect of 
Freestyle Loading Training İin Urine Alkaline Phosphatase and Protein Levels of Elite Female Swimmers
Banu Ayça, Filiz Çamlıgüney, Çiğil Gün Güler, Sait Buruncu

113- Effect of Sport on Mineral Status (Zinc, Copper, Calcium And Magnesium)
Zine Kechrid
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895- Konsantrik Kas Çalışmalarında Dinlenme Aralığının Laktatdehidrogenaz (LDH) ve Kreatin Kinas (CK) Üzerine Etkisi / The Effect 
of Different Resting Intervals in Concentric Strenght Training on Serum Creatine Kinase and Lactate Dehydrogenase
Muhammed Emin Kafkas

292- The Effect of Spinach Supplementation on Exercise-Induced Oxidative Stress
Babak Nakhostin Roohi, Faegheh Khoshkhahesh, Sara Barmaki, Shahab Bohlooli

808- Methanolone Enanthate’nin Ergenlik Çağındaki Ratlarda Skapula Gelişimine Etkisinin Morfometrik Yönden Değerlendirilmesi 
/ Morphometric Evaluation of The Effect of Methenolone Enanthate on Scapula Development in Adolescent Rats
Mehmet Özdemir, İbrahim Bozkurt, Sadullah Bahar

09.00-10.30 OTURUM 15 /SESSION 15
Salon 4 / Hall 4
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Zekai PEHLİVAN

577- The Comparison of Responsibility Levels İn Athlete and Non-Athlete Students Based on TPSR Model
Samaneh Nazari, Rahim Ramzaninezhad, Mina Mallaei

221-  İlk ve Ortaöğretimde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Karşılaştıkları 
Sorunların İncelenmesi / Teaching Methods Used by Teachers of Physical Education and Sport Serve in Elementary and Secondary 
Education and Examination of Encountered Problems
Emre Yıldız, Murat Kangalgil

675-  Futbol Oyunu Atak Organizasyonu Öğretiminde Taktiksel Oyun Yaklaşımı Modeliyle Oyuncuların Oyun Performans 
Düzeylerinin İncelenmesi / Examination of Game Performance in Teaching Soccer Offensive in Teaching Games For Understanding 
Model
Ahmet Kablan, Figen Altay

799- Spor Eğitimi Modeli ile İşlenen Voleybol Derslerinin Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi / 
The Effects of Volleyball Classes Taught Sport Education Model on Cognitive, Affective and Psychomotor Achievement Skills of 
Students
Aylin Çelen, İbrahim Yıldıran, Dilşad Ediş Mirzeoğlu

 855- Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Öğretim Yöntemlerinin Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi / The Effect of 
Different Teaching Styles Used in Phsycial Education Lessons on Academic Learning Time
Süleyman Munusturlar, Nevzat Mirzeoğlu, A. Dilşad Mirzeoğlu

922- Teniste Servis-Forehand-Backhand Vuruş Tekniklerinin Öğretiminde Kullanılan Geleneksel Öğretim Yaklaşımı İle Taktik Oyun 
Yaklaşımının Hedefte İsabete ve Vuruşların Kortta Kullanabilme Becerisine Etkisi / Traditional Teaching Method and Tactical Game 
Method Which Used in Tenis Serve-Forehand-Backhand Stroke Technic Teaching Method Effect Aim of Target and Using of Stroke 
Skill in Court
Recep Aydın, Gazanfer Kemal Gül, Mine Gül

09.00-10.30 OTURUM 16 /SESSION 16
Salon 5 / Hall 5
REKREASYON / RECREATION 
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Müslim BAKIR

687- Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği / The Profile 
of the Outdoor Sports Participants and The Reason and The Benefits of Participating Outdoor Sports: Antalya Case
Ayşe Kalkan, Faik Ardahan

563- Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği İle Dağcıların Çevreye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi / Evaluating Mountaineers’ 
Attitudes Towards Environment by Using the New Environmental Paradigm Scale
Fatih Bektaş, Erkan Faruk Şirin

346- Fiziksel Aktivite İçin Park ve Rekreasyon Alanlarına Gelen Kullanıcıların Mekân Seçimini ve Aktiviteye Katılımını Etkileyen 
Faktörler / The Factors That Has an Effect on The Attendance and Location Choice of The Visitors To The Park and Recreations 
Centers for Physical Activities
Hüseyin Gümüş, Sema Alay, Mehmet Karakılıç

1100- Kent Parklarının Fiziksel Aktivite Amaçlı Kullanımında Kadın / Women in the Usage of Urban Exercise Parks for Physical 
Activity
Yeliz Ilgar, Funda Akcan, Hüseyin Gül

289- Çanakkale Yeni – Eski Kordon Kıyı Kesimi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi / The Determination of Recreation Potential: 
Canakkale New - Old Cord Coastal Zone
Alper Sağlık, Elif Sağlık, Abdullah Kelkit

1117- Higher Educational Strategic Management in Leisure Industry: A Comparative Case Study for Tourism & Hospitality; Health 
Care; and Sports & Recreation Programs in The Turkish Higher Educational System
Erkan Abdulgaffar Agaoglu
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09.00-10.30 OTURUM 17 /SESSION 17
Salon 6 / Hall 6
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı /Chair: Yrd. Doç. Dr. Sadettin KİRAZCI

555- Ergen Futbolcuların Yeterlik İnançları, Hedef Yönelimleri, Yarışma Kaygıları ve Başa Çıkma Stratejileri / Adolescent Football 
players' Efficacy Beliefs, Goal Orientations, Competitive Anxiety and Coping Strategies
Seren Akıncı, Ziya Koruç, Nihan Arsan

228- College Athletes Perception on the Use of Prayer As A Psychological Aid for Anxiety, Fear and Stress Management In Sports
Akelemor Efemena Thomas

451- Futbolcularda Kaygı, Yeterlik İnancı ve Başarı Algısı Arasındaki İişkiler / Soccer Players Anxiety, Relationships Between The 
Perception of Efficacy and Success
Barış Özer, Serdar Kocaekşi, Cemal Polat

584- Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Kullanımı İle Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişki / The 
Relationship Between Superstitious Behavior In Sport and Trait Anxiety Levels Among College Students Engaged In Active Sports
Utku Işık, Bulent Ağbuğa, Gürkan Elçi

641- Taekwondocuların Yarışma Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeylerinin Karşlaştırılması / Comparison of Pre-Competition and Post- 
Competition Anxiety Levels in Taekwondo Athletes
Behrouz Ghorbanzadeh, Perican Bayar, Şakir Bezci

723- The Effect of Exercise on Coping Strategies and Cognitive Emotion Regulation
Rahman Akbari, Bahram Jowkar

09.00-10.30 OTURUM 18 / SESSION 18
Salon 7 / Hall 7
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Dilara ÖZER

991- The Study of Static and Dynamic Balance in Mentally Retardation With and Without Down Syndrome
Hassan Daneshmandi, Pegah Rahmani, Hossein Shahrokhi

424- Yetişkin Engelli Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri / Physical Activity Levels of Adult Disabled Persons
Bengü Güven Karahan, F. Hülya Aşçı

447-  Oturarak Voleybol Oynayan Bedensel Engelli Sporcuların Benlik Saygısı Düzeylerinin Araştırılması / Investigation of Self-
Esteem Levels of Physically Disabled Athletes Play Volleyball in Sitting
Nida Yanlıç, Serdar Orhan

996- The Study of Relationship Between Cardiovascular Fitness, Muscle Strength & Endurance With Spinal Abnormalities in Down 
Syndrome
Hassan Daneshmandi, Pegah Rahmani, Hossein Shahrokhi

1043- Animals in Sports
Munesh Chakravortty, Sushant Kumar Chakravortty, Kavita Sharma

14.00-15.30 OTURUM 19 / SESSION 19
Salon 3 / Hall 3
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Hülya AŞÇI

665- Sporda Güdülenme Ölçeği (SGÖ)’nin Çocuklar İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma / A Study 
on Evaluation of Validity and Reliability of The Sport Motivation Scale For Children
Hülya Aşçı, Zişan Kazak Çetinkalp, Atahan Altıntaş

671- Egzersize Katılan Kadınların Motivasyonlarının Kendini Belirleme Kuramı ve Feminist Kültürel Çalışmalar Çerçevesinde 
İncelenmesi / The Examination of The Motivation of The Women Participating in Exercise Within The Frame of Self-Determination 
Theory and Cultural Studies
Pınar Öztürk, Canan Koca

692- Gönüllü Motivasyon Envanteri: Türk Popülâsyonuna Uyarlanması / Volunteer Motivation Inventory Adaptation of Turkish 
Population
Ayşen Çevik, Ferda Gürsel

698- Milli Sporcuların Mükemmeliyetçilik ve Başarı Hedef Puanları Arasındaki İlişki (Hentbol ve Taekwondo Örneği) / The 
Relationship Between Perfectionism and Achievement Goals of National Athletes (Handball and Taekwondo Samples)
Fatma Çepikkurt, Şefik Tiryaki, Esen Kızıldağ Kale
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735- Temel Psikolojik İhtiyaçlar Kuramının Farklı Akademik Ortamlara Genellenebilirliğinin Test Edilmesi / Testing The Universality 
of Basic Psychological Needs Theory Across Different Academic Contexts
Gökçe Erturan İlker, Eleanor Quested, Paul Appleton, Joan L. Duda

987- Healthful Participation in Vocational Dance Training: A Self-Determination Theory Perspective
Eleanor Quested, Joan L Duda

14.00-15.30 OTURUM 20 / SESSION 20
Salon 4 / Hall 4
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL FIELDS IN SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Turgay BİÇER

936- Antrenörlerin Sezon Öncesi-Sezon Ortası ve Sezon Sonu Liderlik Davranışlarının Spor Psikolojisi Açısından Karşılaştırılması / 
Comparison of Sports Coaches Leadership Behaviours In Pre-Season, In-Season, Post-Season in Terms of Sports Psychology
Turhan Toros, Melih Salman, İhsan Sarı

306- Sporcu Algılarına Göre Atletizm Antrenörlerinin Liderlik Tiplerinin İncelenmesi / Examination of Leadership Types of Athletics 
Coaches According to Athletes' Perception
Yeliz Şirin, Tamer Karademir, Yunus Emre Karakaya

327- Genç Erkek Sporcuların Algıladıkları Liderlik Stilleri Algılanan Güdüsel İklim ve Başarı Algısının Belirleyici Midir? / Is The 
Perceived Leadership Styles Predictor of Perceived Motivational Climate and Perceived Success in Male Athletes?
Selen Kelecek, Atahan Altıntaş, Hülya Aşçı

658- İki Farklı Basketbol Ortamındaki Antrenörlük Davranışlarının Sistematik Gözlem Yoluyla İncelenmesi / Systematic Observation 
of Two Different Youth Basketball Context Coaching Behavior
Ahmet Yapar, Mustafa Levent İnce

662- Türk Antrenörler Spor Bilimlerinde Üretilen Bilgiye Nasıl Ulaşırlar? / How Do The Turkish Coaches Access The Knowledge of 
Sport Science?
Koray Kılıç, Mustafa Levent İnce

935- Basketbol Antrenörlerinde Deneyim Süresinin Liderlik ve İçsel Motivasyon Açısından Karşılaştırılması / Comparison of The 
Lenght of Experience in Terms of Leadership and İntrinsic Motivation in Basketball Coaches
Turhan Toros, Ayşe Türksoy, Seçkin Doğaner

14.00-15.30 OTURUM 21 / SESSION 21
Salon 5 / Hall 5
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Gazanfer DOĞU 

299- Spor Örgütlerinde Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Belirlenmesi / Determining Attitudes Towords Female Executives In 
Sport Organizations
Ömür Sertkaya, Meltem Onay, Rıdvan Ekmekçi

362- Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve İletişiminde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Algıları / Physical Education Teachers' 
Perceptions of Organizational Culture and Communications in Educational Institutions
Tamer Karademir, Yunus Emre Karakaya, Yeliz Şirin

472- Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde ve Federasyonlarda Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Yöntemi İle Karşılaştırılması / Comparison With Confirmatory Factor Analysis Method Applied to The Management Styles in The 
Central Organization and Federation of Sports General Directorate
Yasemin Çakmak Yıldızhan, Berna Mete Ergin

564- Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılıklarının, İş Tatmini Ve Örgütsel Yabancılaşma Açısından İncelenmesi: Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulları Örneği / Research on the Organizational Commitment of the Instructors in Terms of Job Satisfaction, and 
Organizational Alienation: School of Physical Education and Sports Sample
Hatice Şirin, Erkan Faruk Şirin

739- Antrenör ve Sporcu Gözüyle Spor Yöneticilerinin Kararlarında Etik İlkelere Bağlılıklarının İncelenmesi (Beko Basketbol 
Ligi Örneği) / An Investigation Over Adherence Levels to Ethical Principles in Decisions of The Sport Administrators From The 
Viewpoint of Coach and Athlete (Beko Basketball League Sampling)
Yeşer Eroğlu Eskicioğlu, Gazanfer Doğu, Selami Özsoy

1031- Kâr Gütmeyen Spor Kurumlarında Çalişan Performansının Yordanmasi: Yönetim ve Finans Performansının Rolü, İnovasyon 
Desteği ve Bireysel Yaratıcılığın Arabuluculuk Rolü / Predicting Employee Performance in Non-Profit Sport Organizations: The Role 
of Managerial and Financial Performance and The Mediating Role of Support For İnnovation and İndividual Creativity
Kubilay Öcal, Settar Koçak
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14.00-15.30 OTURUM 22 / SESSION 22
Salon 6 / Hall 6
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ /SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Feza KORKUSUZ

733- The Comprative Effects of Oral Creatine Supplementation and High Protein Diet Muscular Strength and Body Composition
Farhad Rahmani Nia

528- Pilates Training Effect on Quality of Life and Balance Associated With Falling in The Elderly
Mahyar Mokhtari, Elham Rezvani Boroujeni, Maryam Nezakatalhosseini, Ardavan Mohamadi Baghmolaee

571- Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Barınan İnmeli Hastalara Yapılan Egzersiz Programının Yaşam Kalitelerine ve 
Depresyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi / The Effects of Exercise Program on Patıents’ Lie Quality and Depression Levels Who 
Have Stroke and Live in Special Care and Rehabilitation Center
Menşure Aydın, Elif Dede, Derya Özal, Bergün Meriç Bingül, Yıldız Ulusoy, Çiğdem Bulgan

138- Malatya’da Yaşayan 3-6 Yaş Çocuklarda Zayıflık / Obezite Prevalansı ve Anne – Çocuk BKİ İlişkisi / The Prevalence of 
Underweight/Obesity Among 3-6 Aged Children and Association Between Childhood BMI With Mothers’ in Malatya
Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar

599- Atletik Performans ve GNB3 C825T Mutasyonu / Athletic Performance and GNB3 C825T Mutation
Nurten Dinç, Selda Bereket Yücel, Metin Vehpi Sayın, Fatma Taneli, Esin Ergin

650- Comparison of the Effect of Consuming Two Kinds of Creatine and Creatine–Carbohydrate Supplementation on Cellular 
Damage Indexes (CK, LDH) in 15-18 Years Athlete Boy Students
Hamdollah Iraji, Abbass Jafari, Morteza Rad

16.00-17.30 OTURUM 23 / SESSION 23
Salon 3 / Hall 3
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Niyazi ENİSELER

560- Voleybol Maçlarının Sonuçlarına Etki Eden Bazı Parametrelerin Lojistik Regresyon Yöntemi ile Tahmini / Estimation of Some 
Parameters Which Affect Volleyball Match Results by Logistic Regression
Gürol Zırhlıoğlu

885- UEFA Futsal EURO 2012: Türkiye Futsal Milli Takımının Grup Maçları Teknik ve Taktik Analizi / UEFA Futsal EURO 2012: Technical 
and Tactical Analysis of Turkish Futsal National Team Group Matches
Sümer Alvurdu

937- Müsabaka Analizinin, Takımlarla, Sporcularla ve Performans Bileşeni İle Karşılaştırılması / Comparison Between Game Analysis 
and Teams, Players and Performance
Aliye Menevşe, Osman İmamoğlu

460- Duran Toplardan Atılan Gollerin Niceliksel Analizi: Türkiye Süper Lig Uygulaması 2006-2011 Yılları Arası / Quantitative Analysis 
of Goals Scored Set Pieces: Turkey Between 2006-2011 Premier League Practice
Barış Özer, Ali Onur Cerrah, Evrensel Heper

1014- Response to Colors Diversify During the Execution Phase of Movement
Uğur Ödek, Sadettin Kirazcı

415- A Survey on The Determining Talent Scouting Indices in The Field of Greco-Roman Wrestling of Iran
Ali Zakerian, Mohammadreza Sepehrian, Alireza Zakerian, Mostafa Sepehrian

16.00-17.30 OTURUM 24 / SESSION 24
Salon 4 / Hall 4
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Ayşe KİN İŞLER

236- Is “The Best of 3 Trials” Method Reliable in The Assessment of Maximal Isometric Squat Strength With No Pre-Familiarization?
Ekim Pekünlü, İlbilge Özsu

180- Farklı Frekanslarda Uygulanan Akut Tüm Vücut Titreşiminin Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi / Acute Effects Of Whole-Body 
Vibration, Applied With Different Frequencies, On Repeated Sprint Performance
Atakan Yılmaz, Arda Özçelik, Ayşe Kin İşler

746- Long term effects of different amplitudes of whole- body vibration training on performance
Farshad Ghazalian, Lotfali Pourkazemi, Laleh Hakemi, Mohammadreza Akhoond, Morteza Ahmadi

315- Farklı Frekanslardaki Alt Beden Elektromyostimülasyon Uygulamalarının Sıçrama Performansı ve İzokinetik Kuvvet 
Değerlerine Akut Etkileri / The Acute Effects of Different Frequencies of Lower-Body Electromyostimulation on Jumping 
Performance and Isokinetic Strength Values
Mehmet Kale, Celil Kaçoğlu
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685- Kadın Voleybol Oyuncularının Hazırlık Dönemi Öncesi ve Sonrası Diz ve Omuz Eklemleri Izokinetik Kuvvet Gelişimlerinin 
Değerlendirilmesi / The Evaluation of Isokinetic Strength Improvement of Knee and Shoulder Joints for Women Volleyball Players 
in Before and After Preparation-Season
Bergün Meriç Bingül, Çiğdem Bulgan, Menşure Aydın, Enis Çolak

406- Fatigue Index Can Be Used As A Matching Variable in Independent Group Design Studies İnvestigating Recovery Processes in 
Maximal İsometric Squat Strength
Ekim Pekünlü, İlbilge Özsu

16.00-17.30 OTURUM 25 /SESSION 25
Salon 5 / Hall 5
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER

605- Öğretmenlikte Sınıf Yönetimi: Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Durum Çalışması / Classroom Management in 
Teaching Practice: A Case Study in Physical Education Teaching Practice
Işıl Aktağ, Müberra Çelebi

696- Mesleki Öğrenme Grubuna Katılan Öğretmenlerin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Bilgi Düzeyi Gelişimleri ve Öğrenci 
Öğrenmesine Etkileri / Developing Teachers’ Health-Related Fitness Knowledge Through A Community of Practice: Impact on 
Student Learning
Deniz Hünük, Mustafa Levent İnce, Deborah Tannehill

747- Sınıf Yönetimi Dersinin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeylerine Etkisi / The Effects of 
Classroom Management Course on Physical Education Preservice Teachers’ Teacher Sense of Self-Efficacy
Bengü Güven Karahan, Hüseyin Ünlü

825- Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerindeki Fiziksel Aktivite Derslerinin Genel Alan ve Özelleşmiş Alan Bilgisi İçeriği / 
Common Content and Specialized Content Knowledge of Physical Activity Courses in Turkish PETE Programs
Mustafa Levent İnce, Phillip Ward, Erhan Devrilmez

967- Cinsiyete Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Genel Erteleme ve 
Akademik Özyeterliğin Rolü / Academic Procrastination of Physical Education and Sports School Students According to Gender: 
The Role of General Procrastination and Academic Self-Efficacy
Erkan Faruk Şirin, Savaş Duman

412- Buz Pateni Hakem Değerlendirmelerinin Çok Değişkenlik Kaynaklı Rasch Modeli ile İncelenmesi: 2011 Dünya Buz Pateni 
Şampiyonası Çiftler Serbest Program / Investigation of Figure Skating Performance Judgements by Many- Facet Rasch 
Measurement: Figure Skating World Championships 2011 Pairs’ Free Skating 
Nihan Arsan, Nuri Doğan

16.00-17.30 OTURUM 26 / SESSION 26
Salon 6 / Hall 6
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ

353- A Study of Female Athletes’ Awareness of Athlete Rights and Its Driving Factors
Majid Soleymani, Hamed Safari

313- A Study on The Causes of Crisis in Sport, and The Role of Politicians in Determining Sport Strategies
Farzad Ghafouri, Nazanin Ajoudani Miandoab, Abolfazl Bejani

348- Türk Spor Federasyonlarında Altı Sigma Yönetim Modelinin Uygulanabilirliği /  The Applıcabılıty of Six Sigma Management 
Model at Turkısh Sport Fedarations
Ali Serdar Yücel, Sebahattin Devecioğlu

386- Bologna Sürecindeki Uygulamaların Spor Eğitimi Kurumlarına Yansımaları / Reflections of Applications in Bologno Process on 
Sports Training Institutions
Yunus Emre Karakaya, Tamer Karademir, Yeliz Şirin

391- Perceived Opinions of The Sports High School Students, Teachers and Managers Towards The Sports High Schools in Turkey
Gürkan Görmez, Mehmet Settar Koçak

699- The Comparison of Turkish and Chinese Sports Structure and Policy
Tuba Yazıcı, M. Settar Koçak

16.00-17.30 OTURUM 27 / SESSION 27
Salon 7 / Hall 7
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Kamil ÖZER

651- Kadın Futbolcularda Uygulanan Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenmanların Sıçrama ve Sürat Performansına Etkisi / The Effects 
of 8-Week Plyometric Training Programme on Jumping and Speed Performance of Female Football Players
Seda Ateş, Nurper Özbar, Ani Agopyan
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956- Nordic Hamstring Kuvvet Antrenmanının Hamstring Kas Kuvvetine ve Maksimum Sıçrama ve Yere Düşüş Kinematiğine Etkisi / 
The Effect of Nordic Hamstring Strength Training on Muscle Strength and Landing, and Jumping Kinetics
Emre Ak, Özgür Çelik, Uğur Ödek, Ahmet Yıldırım, Yaşar Salcı, Feza Korkusuz

697- The Comparison and Effect 8weeks Special Resistance Training on Strength Upper Body in Preadolescent Boys
Hamdollah Iraji, Abbass Jafari

118- Does Eccentric Exercise Result in Equal Reductions in Eccentric and Concentric Strength?
Mehdi Kargarfard, Anthony Shield

237- Relationship Between Fatigue Index and Number of Repetition Maxima With Sub-Maximal Loads in Biceps Curl
Ekim Pekünlü, Ozan Atalağ

17.30-19.00 OTURUM 28 / SESSION 28
Salon 2 / Hall 2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Bülent AĞBUĞA

802- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğrencilerinin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkisi / The 
Relationship between Students’Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in The School of Sport Sciences and 
Technology
Bülent Ağbuğa, Elif Bozyiğit, Yasemin Erdoğan

668- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları / Turkish Pre-Service 
Physical Education Teachers’ Self-Reported Use and Perceptions of Teaching Styles
Cevdet Cengiz, Şakir Serbes

976- Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının ve Web Günlüğü Kullanımlarının İncelenmesi / The 
Examining of Physical Education Teacher Candidates’ Internet Attitudes and Blog Use
Yılmaz Yüksel, Gıyasettin Demirhan

1025- Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğrencilerinin Markaya Yönelik Tutumu / Pamukkale 
University School of Sports Science and Technology’s athletes’ attitudes towards the concept of brand
Zekeriya Çelik, Tuğçe Köroğlu

960- Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretim Stillerine Yönelik Değer Algılarının İncelenmesi / Teaching Style Preferences 
and Perceptions Among Turkish Physical Education Majors
Leyla Saraç, Eda Muştu

856- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na Başvuran Kadın ve Erkek Adayların Öğretmenlik Mesleğine Karşı 
Tutumlarının Karşılaştırılması / Attitudes Toward Teaching Profession Among Candidates to Study at The School of Physical 
Education and Sports
Necat Toprak, Leyla Saraç

17.30-19.00 OTURUM 29 /SESSION 29
Salon 3 / Hall 3
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / TRAINING AND MOVEMENT SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALPTEKİN

147- WAT Testinde Bacak Kasları EMG Aktiviteleri ve Pedal Kinematiğindeki Değişimlerinin İncelenmesi / Analysis of Differences of 
Pedal Kinematics and Electromyographic Parameters of Lower Body Muscles During WAT 
Murat Çilli

740- MR Observations of Injured Hamstring Volume Before and After Eccentric Exercises and Hamsprint Exercises
Parastoo Shamsehkohan, Maziar Meghdadi, Hossein Ebrahim

798- Genç Kadın Haltercilerde Koparma Tekniğinin Biyomekanik Analizi / Biomechanical Analysis of Snatch Technique in Junior 
Female Weightlifters
Sezgin Korkmaz, Erbil Harbili

1024- Farklı Sıçrama Performanslarının Grab Çıkış Tekniği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi / Comparison of Jumping 
Performance Effects on Grab Start Technique
Furkan Enginar, Ahmet Alptekin, Özlem Kılıç, Eylem Çelik, Erbil Harbili

1020- Kaya Tırmanıcılarında Tekrarlı Submaksimal Parmak Kuvveti Performansı ve Yorgunluk / Intermittent Submaximal Finger 
Force Performance and Fatigue Profiles of Rock Climbers
Arif Mithat Amca, Laurent Vigouroux, Serdar Arıtan

870- Ampute Futbolu Oynayanlarda Kanadyen ve Protez Kullanımının Bazı Yürüme Parametrelerine Etkisi / Effect of Prosthesis and 
Canadian Crutch Use on Gait Parameters of Amputee Football Players
Nusret Ramazanoğlu, Yaşar Tatar, Asiye Filiz Çamlıgüney, H. Birol Çotuk
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17.30-19.00 OTURUM 30 / SESSION 30
Salon 4 / Hall 4
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

453- Effect Of Six Weeks Resistance Training on Tumor Tissue Endostatin and VEGF in Mice With Breast Cancer
Ayyub Babaei, Maryam Nourshahi, Mohammad Reza Bigdeli, Ali Asghar Ravasi, Mahdi Ghasemi Beyrami

534- Effect of Six Weeks Continuous Aerobic Training on Tumor Tissue VEGF and Endostatin in Mice With Breast Cancer
Mahdi Ghasemi Beyrami, Maryam Nourshahi, Zoheyr Mohamad Hasan, Fateme Shabkhiz, Ayyub Babaei

602- Kastamonu İli İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Sıklığının Belirlenmesi ve Egzersiz Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
/ Determination of Scoliosis Facts and Evaluation of Physical Exercises Therapy’s Efficiency on The Kastamonu Primary School 
Students
Defne Öcal, İbrahim Yıldıran

532- The Effect of a Selected Aerobic Training Program on Serotonin and Dopamine of Heroin Addicted
Alireza Aminazadeh, Mehdi Kargarfard, Mohammad Marandi

190- Injury Prevention in Marathon Runners
Joseph Alexander Nathan

886- The Effects of Aerobic Exercise Program on Levels of LH, FSH, TST and DHA in Women Obese With Polycystic Ovary Syndrome
Mohamad Ali Sardar, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Seyyed Morteza Taghavi, Fahime Ayaz Khosh Hava, Amin Azimkhani

17.30-19.00 OTURUM 31 / SESSION 31
Salon 5 / Hall 5
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Caner AÇIKADA

349- Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint ve Tekrarlı Mekik Sprint Testlerinin Test-Tekrar Test Güvenirliği / Test-Retest Reliability of 
Repeated Sprint Ability and Repeated Shuttle Sprint Ability in Young Soccer Players
Tahir Hazır, Oğuzhan Şenol, Ümit Geçmen

256- Futbolda Anaerobik Eşiğin Belirlenmesinde Yeni Bir Alan Testinin Güvenirliği ve Geçerliği / Reliability and Validity of A New 
Field Test of Defining Anaerobic Threshold in Soccer
Abdullah Güllü, İbrahim Cicioğlu, Esin Güllü, Güner Çiçek, Gül Baltacı

333- Futbol Oyuncularının Sezon Öncesi Dönemde Kalp Hızı Değişkenliği, Laktat Eşiği ve Yo-Yo Testi Sonuçları Arasındaki İliişkinin 
İncelenmesi / Relationship Between Heart Rate Variability, Lactate Threshold and Yo-Yo Test During A Preseason Training Period in 
Soccer Players
Dicle Aras, Mitat Koz, Özcan Bizati, Sürhat Müniroğlu, Nadir Arıkan

1045- Developmental and Activity-Related Changes in Proprioception Accuracy
Zinat Zarandi, Ali Asghar Norasteh

891- Tenisçilerde Turnuva Süresince Kuvvet ve Ağrı Skorları Değişimlerinin İncelenmesi / Examination of Changes in The Strength 
and Pain Scores Throughout The Tournament Tennis Players
Armağan Şahin Kafkas, Muhammed Emin Kafkas, Bekir Durmuş, Mahmut Açak, Hürmüz Koç

1115- The Effect of Normobaric Hypoxic Training on Skeletal Muscle Fatigue and Peak Power İnduced by Electrical Stimulation in 
Rats
Rıdvan Çolak, Haydar Ali Erken, Osman Genç

17.30-19.00 OTURUM 32 / SESSION 32
Salon 6 / Hall 6
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı /Chair: Yrd. Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA

783- Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Spor Yönetimine Uygulanabilirliğinin Spor Yöneticileri Açısından Değerlendirilmesi / 
Applicability of New Public Management Comprehesion Sport Management Evaluation of Sports Managers
İrem Kavasoğlu, İ. Fatih Yenel

906- Sport Management and Governance in Turkey and Hungary
Rıdvan Ekmekçi, Ágnes Szabó

841- Spor Örgütlerinde Kadın Yöneticilerin Bireysel Cam Tavan Engellerinin Araştırılması / Determining Individual Glass Ceiling 
Barriers Towards Female Executives in Sport Organizations
Ömür Sertkaya, Meltem Onay, Rıdvan Ekmekçi

454- Türkiye Hentbol Süper Ligi Sporcularının Risk Belirleme Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Işığında Değerlendirilmesi 
/ Evaluation of Risk Identification Levels of Turkish Handball Super League Sporters In The Light of Certain Demographical 
Variables
Özgür Karataş, Cemal Gündoğdu, Serkan Hacıcaferoğlu
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875- Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği) / 
Examination of The Sport Service Policy of The Metropolitan Municipality (Kocaeli Metropolitan Municipality Case Study)
Gazanfer Doğu, Nurgül Tezcan Kardaş, Levent Atalı

314- Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Belirlenmesi / The Determination of The 
Management Styles Applied in The Central Organization of Sports General Directorate
Yasemin Çakmak Yıldızhan, Fatih Yenel

14 ARALIK 2012 CUMA / DECEMBER 14, 2012 FRIDAY

08.30-10.00 OTURUM 33 / SESSION 33
Salon 3 / Hall 3
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

600- Londra 2012 Olimpiyatları Atletizm Dereceleri ile 2012 Yılı Türkiye Atletizm Süper Lig Final Yarışmaları Derecelerinin Kritik 
Hız Değeri Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluation of Athletics Degrees of 189- London 2012 Olimpic Games and Turkey 
Athletics Super League Final Competitions of 2012 Year According To Critical Velocity Values
Erdal Arı, Hasan Sözen, Hamit Cihan, Gökhan Deliceoğlu, İbrahim Can, Serkan Tevabil Aka

189- Tekrarlı Sprint Yeteneğinde Cinsiyet Farklılığının İncelenmesi / Gender Differences in Repeated Sprint Ability
Alper Tunga Soydan, Ayşe Kin İşler, Tahir Hazır, Ali Özkan

535- Effect of PNF Stretching on Knee Joint Position Sense in Novice Karatekas
Mohammad Hasan Modares, Mehrdad Anbarian, Seyed Ehsan Naghibi, Mostafa Sepehryan, Hamed Esmaeli

355- Genç Futbolcularda Denge Antrenmanlarının Çabukluk ve Güç Performansına Etkileri / The Effects of Balance Training on 
Agility and Power Performance in Young Football Players
Özkan Güler, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan

1048- 6 Haftalık Pilates Egzersizlerinin Sedanter Bayanların Esneklik ve Denge Gelişimine Etkisinin İncelenmesi / Development of A 
6-Week Effect of Flexibility and Balance Pilates Exercises Sedentary Women
Hazal Şafka, Özlem Yenigün, Çağla Karacan

575- Eskrimcilerde İvmelenme Değerleri ve Adım Frekansının Tuş Sayısı İle İlişkisinin İncelenmesi / The Investigated The 
Relationship Between Acceleration Vales and Step Frequency With Touche Point for Fencers
Kübra Özer, Gazanfer Kemal Gül, Mehmet Kale, Mine Gökkaya, Zeki Tümlü

08.30-10.00 OTURUM 34 /SESSION 34
Salon 4 / Hall 4
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı /Chair: Prof. Dr. Hasan KASAP

888- Assessment of University Students’ Tendency to Select Physical Education as A Field of Study in Bachelor’s Degree Course
Hoda Akhlaghi, Shahnaz Amini, Hossein Akhlaghi, Ehsan Akhlaghi

656- Dans Becerilerinin Dereceleme Puanlama Anahtarı (Rubrik) İle Değerlendirilmesinde Öğrenci ve Öğretmen Katılımlarının 
İncelenmesi / Assessment of Dance Skills by Usage Rubic Scale Student and Teacher
Figen Altay, Yasemin Tümeğ

997- The Comparison of Carrying Angle and Its Relation With Predictor Anthropometric Parameters in Athletes
Hassan Daneshmandi, Hossein Shahrokhi, Pegah Rahmani

242- Exploring Effective Factors on Quality of Physical Education and Pedagogy: Presenting A Practical-Conceptual Model
Amir Eshraghi, Abbas Biniaz, Zinat Kabiri

413- The Effect of Volleyball and Problem Solving Training on Self-Efficacy of Adolescent Girls
Akram Kavyani, Behrooz Abdoli, Ali Zade Mohammadi, Maryam Kavyani

08.30-10.00 OTURUM 35 / SESSION 35
Salon 5 / Hall 5
REKREASYON / RECREATION
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Erdal ZORBA

989- Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği: Üniversite Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Leisure 
Negotiation Strategies Scale: A study of Validity and Reliability for University Students
Tennur Yerlisu Lapa
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14 ARALIK 2012 CUMA / DECEMBER 14, 2012 FRIDAY

438- Üniversite Personelinin Sportif Rekreatif Etkinliklere Katılım Nedenleri İle Serbest Zaman Tatmin Düzeyi Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği) / Examination of The Relationship With Leisure Satisfaction Level and Reasons for 
Recreation Activities of University Staff (Akdeniz University)
Güney Çetinkaya, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Tülay Teke

1047- Türk Gençlerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Manisa 2011 / Self-Reported Physical Activity Among Turkish Adolescents, Manisa 
2011
Selhan Özbey, Pınar Güzel, Yavuz Yıldız, Nilgün Vurgun, Hakan Baydur, Saliha Altıparmak, Gül Gerçeklioğlu, Zöngür Cenk, Ayşın 
Şakar Coşkun, Tuğba Gökatalay, Yavuz Havlucu, Gönül Dinç Horasan

618- Spor Mirası Oluşturma Sürecinde Spor Müzeleri / Sports Museums in Sports Legacy Creating of The Process
Sevda Korkmaz

08.30-10.00 OTURUM 36 / SESSION 36
Salon 6 / Hall 6
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ /SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Emin ERGEN

807- Profesyonel Sporcularda Statik ve Dinamik Squat Egzersizleri Dengeyi Değiştirir mi? / Do Static and Dynamic Squat Exercises 
at Sport Players Change the Balance?
Hasan Erkan Kılınç, Damla Tok, Elif Uzun, Gül Baltacı

928- Tenise Yeni Başlayanlarda Tenisçi Dirseği Yaralanmalarının Önlenmesinde Kinesio Bandajın Etkisi / The Effect of Kinesio-
Bandage on Lateral Epicondilit in Amateur Tennis Player
Mahmut Açak, Armağan Şahin Kafkas, Muhammed Emin Kafkas, Tamer Karademir

839- Comparative Study of Trunk Muscle Endurance in Professional Athletes of Alpine Skiing and Snowboard in Iran
Ali Asghar Noraste, Maryam Banparvari, Fahimeh Bazgirinejad, Seyede Samin Razavi

1105- Yelken Sporunda Travma Sonucu Oluşan Ağız, Diş ve Yüz Yaralanmaları / Mouth, Jaw and Face Injuries Caused by Traumas in 
Sailing
Osman Hamamcılar

227- A Comparison on The Level of Happiness and Mental Health Among Female Athlete and Non-Athlete Students in Iran
Ali Zakerian, Mohammadreza Asad, Alireza Zakerian

425- Aktif Spor Yapan Sporcuların Lateralizasyon Düzeyleri ile Dinamik ve Sitatik Denge ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin 
Karşılaştırılması / Comparison Between Lateralization Levels of Athletes Who Do Exercises Actively and Their Dynamic And Static 
Balance and Some Physical Features
Ahmet Gökhan Yazıcı, Hüseyin Eroğlu
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12 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA / DECEMBER 12, 2012 WEDNESDAY

OTURUM 1 / SESSION 1
Salon / Hall: Poster Salonu / Poster Hall

12.00-12.30 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı /Chair: Doç. Dr. Zekai PEHLİVAN

P001 245-The Future of Physical Education Teacher Education Programs in the World: Curricular Trend and Issues
Ferman Konukman

P002 708- Zihinsel Engel Motor Becerilerin Gelişimine de Engel Mi? / Development of Motor Skills in Mental Disability Interfere? 
Nurgül Özdemir, Şaheser Güneş

P003 365- İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi / Identification of 
the Class and Branch Teachers Level of Knowledge of First Aid Who Work at Primary Schools 
Sinem Çekiç, Nurper Özbar, Aysun Bozkurt, Meral Küçük Yetgin

P004 399- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Algılamarının Değerlendirilmesi / Evaluation the Career Perception 
of Undergraduate High School of Physical Education and Sport Students 
Yavuz Selim Ağaoğlu, Hasan Eker

P005 481- Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları ve Öz-Yeterlikleri / Preservice Physical Education Teachers’ 
Academic Motivation and Self-Efficacy 
Ceyhun Alemdağ, Erman Öncü, Ali Kemal Yılmaz

P006 590-  Sivas İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Egzersiz Çalışmalarında 
Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi / An Analysis of Problems, Physical Education Teachers of Primary Schools in Sivas Faced in 
Extracurricular Exercises 
Haluk Çınar, Murat Kangalgil, Tuğbay İnan

P007 844- İhtiyaç Belirleme Sonrası Yapılan Beden Eğitimi Hizmetiçi Eğitim Programlarına Katılan Öğretmenlerin Görüşleri / Views of 
Physical Education Teachers Attending An Inservice Training Based on Their Needs 
Pervin Avşar, Deniz Hünük

P008 1008- Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları / The Physical Education Teacher 
Candidates' Perceptions Towards Social Service Course 
İdris Yılmaz, Fatih Bektaş, Kazım Kaya, Turan Çetinkaya, Gamze Beyazoğlu

12.00-12.30 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı /Chair: Yrd. Doç. Dr. Dilşad MİRZEOĞLU

P009 344- Beden Eğitimi Dersinden Önce ve Sonra Matematik Dersi Gören İlköğretim Öğrencilerin Matematik Dersi Akademik 
Başarılarının Karşılaştırılması / To Compare Academic Achievement of Primary School Students in Mathematic Course Before and 
After Physical Education Course 
Büşra Kuyumcu, Olcay Salici

P010 570- Analysis of Instruction: A Case Study of A Technology-Enhanced Physical Education Course 
Kıvanç Semiz, Mustafa Levent İnce

P011 274- Comparison of Cognitive, Emotional and Behavioral Attitudes of Sports and Non-Sports Teachers To Exercise and Physical 
Activities Bojnourd City 
Samira Gholamian, Nahid Safari, Seyyed Reza Attarzade Hosseini, Sara Vahidi

P012 433- Analytical Study of Physical Education and Sport Sciences Thesis, University of Uremia and Tabriz 
Seyedeh Mahbobeh Miri, Mir Mohammad Kashef, Mehrdad Moharram Zadeh

P013 1069- Evaluation of the Variables Affecting the Success of Soccers of Players
Hamdullah Ateş, Muhsin Duran, Ahmet Karakurt, Nurdan Ateş, Mehmet Macit Ateş, Ahmet Ateş, Veysi Akpolat, İsmail Zubari, Ömer 
Cengiz, Emrah Aykora

P014 1083- Yaygın Olan Spor Branşlarının Seçilme Nedenlerini Etkileyen Faktörler / Factors That Affect the Reasons of Choosing 
Common Sports Branches 
Nurdan Ateş, Ahmet Karakurt, Hamdullah Ateş, Veysi Akpolat, Muhsin Duran, Ahmet Ateş, Mehmet Macit Ateş, Ömer Cengiz, Fikret 
Dağdeviren, Savaş Ayhan

P015 1090- Elit Basketbolcuların Maç Öncesi ve Sonrası Pençe ve Sırt Kuvvetlerinin Belirlenmesi / Determination of  Pre and Post 
Training Paw Strength of  Elit Basketball Players 
Ömer Cengiz, Veysi Akpolat, Hamdullah Ateş, Muhsin Duran, Nurdan Ateş, Emrah Aykora, Vedat Mutlu, Rıdvan Nabikoğlu

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİLLİ

P016 404- Biomechanical Approach to Evaluating Defensive Cutting Action in Game Situations Using A Model-Based İmage-Matching 
Technique 
Shogo Sasaki, Takakuni Sakurai, Toru Fukubayashi

P017 430- Elit Taekwondo Sporcularının Değişik Vuruş Tekniklerinde Alt Ekstremite Esnekliğinin Antropometrik ve Biyomekanik Açıdan 
İncelenmesi / Anthropometric and Biomechanical Investigation of  Lower Extremity Flexibility At Different Kicking Techniques in 
Elite Taekwondo Athletes 
Ayhan Taner Erdoğan, Figen Dağ, Uğur Dal
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P018 617- Genç Slalom Rüzgar Sörfçülerinde Pençe Kuvveti, Denge ve Performans İlişkisi / The Relationship Between Grip Force, Balance 
and Performance Among Young Slalom Windsurfers 
Şakir Serbes, Hüseyin Özden Yurdakul, Gülşah Şahin, Onur Yalçin

P019 775- Futbolcularda, Farklı Isınma Protokollerinin Şut Hızına Akut Etkisi / Acute Effect of  Different Warm Up Prtotocols on Shooting 
Speed at Footballers Players 
Erkmen Kaya, Bergül Meriç Bingül, Mine Gökkaya, Murat Son, Menşure Aydın, Ertuğrul Gelen

P020 805- The Comparison of  Plantar Pressure Distribution Between Active Male and Female
Mostafa Kuhkan, Raghad Memar, Heidar Sadeghi

P021 863-Realization of Net Center Volleyball Attack by Various Types of Take-of f
Frantisek Zahalka, Tomas Maly, Lucia Mala, Miroslav Ejem

P022 467- Effects of A 8- Week Plyoball or Weight Training Program on Strength Shoot in Handball Players Boys Age 15-18 Years
Hamdollah Iraji, Abbass Jafari

P023 1007- Basketbolda Farklı Mesafelerden Yapılan Üç Sayı Atışlarının Basketbolcuların Bacak Sertliği Değerlerine Etkisi / Investigation 
of Leg Stiffness Adjustment of Basketball Players’ For Shootings From Different Distances 
Ozlem Kilic, Ahmet Alptekin, Eylem Çelik, Çağıl Coşkun

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Erbil HARBİLİ

P024 1081- Comparison of Elbow Flexor-Extensor Strength and Electromyographic Activity in Amputee Football Players 
Gizem Özkaya, Yaşar Tatar, Selda Uzun, Ömer Şayli, Nejla Gerçek, Nusret Ramazanoğlu

P025 205- Şampiyon Tenisçilerin Maç Analizleri (2011 Grand Slam Turnuvaları) / Champion Tennis Players Match Analysis (2011 Grand 
Slam Tournaments)
Bülent Kilit, Cengiz Arslan, Sema Can, Mustafa Balaban, Amir Ghiami Rad

P026 300- 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Bayanlar Voleybol Avrupa Kıta Elemeleri Final Etabı Müsabakalarında Bazı Fiziksel ve Teknik 
Değişkenlerin Başarı İle İlişkisi / The Relationship Between Success With Some Physical and Technical Variables in the Final Stage of 
European Women Volleyball Continental Qualifications of 2012 London Olympic Games
Çalık Veli Koçak, Erdoğan Yılmaz

P027 493- Çocuklarda Elastik Bant Egzersizlerinin Bazı Fiziksel Uygunluk Bileşenlerine Etkisi / Effect of  Some Physical Fitness 
Components of  Elastic Band Exercises in Children
Serra Ayşe Çakar

P028 321- The Effect of  Laterality on Handgrip Strength in Right-Handed Male Armwrestlers 
Selçuk Akpınar, Raif Zileli, Emre Şenyüzlü, Alpaslan İnce, Seydi Ali Tunca

P029 543- Methamphetamine Drug Effects on Profit Iq, Reaction Time and Movement Time Youth 
Hojjatollah Amini, Yones Doostyan, Ehsan Zareeyan, Yosef Aazami, Hamed Chopan

P030 859- 14-18 Yaş Grubu Genç Erkeklere Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanının Temel Motorik Özellikler Üzerine Etkisi / The Effect 
of Football Skills Training Session To 14-18 Age Group of Young Men on the Effect of Basic Motoric Features
İsmail Gökhan, Sermet Toktaş

P031 910- İki Farklı Tüm Vücut Vibrasyon Uygulamasının Görsel Ayak Reaksiyon Sürati Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi / The Effect of 
Low and High Acute Wbv on Foot Reaction Time
Merve Gültekinler, Gözde Koç, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan

P032 1016- Serbest Stil Yüzme Tekniğindeki Hataların Düzeltilmesi (Vaka Çalışması) / The Correction of  Built-in Errors on Freestyle 
Swimming Tecnique (A Case Study)
Murat Şahbudak, Dilek Sevimli, Yeliz Şirin

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALPTEKİN

P033 1040- Bilateral Proprioceptive Changes in Athlete and Non-Athlete Amputees With Unilateral Below-Knee Amputation
Zinat Zarandi, Ali Asghar Norasteh

P034 115- Anthropometric, Body Composition and Somatotype Differences of Iran Elite Judo, Karate and Taekvondo Athletes
Mehdi Kargarfard, Ardalan Shariat

P035 219- Farklı Vücut Hidrasyon Düzeyindeki Güreşçilerde Vücut Kompozisyonun Belirlenmesinde Bioelektirik İmpedans Yönteminin 
Etkinliği / The Efficacy of Bioelectrical Impedance Method to Determine Body Composition in Different Body Hydration Status 
Wrestlers
Erkan Demirkan, Mehmet Kutlu, Mitat Koz, Aziz Güçlüöver, Mehmet Özal

P036 342- 12 Haftalık Basketbol Antrenmanlarının Yaz Spor Okullarındaki Kız Çocukların Bazı Fiziksel ve Antropometrik Özellikleri 
Üzerine Etkileri / The Effects of 12 Weekly Basketball Training on Sports Summer Schools Girls Children of Some Properties Physical 
and Anthropometric
Serdar Orhan, Canan Gülbin Eskiyecek, Yüksel Savucu, İsmail Yıldız, Vedat Çınar
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P037 655- Basketbolda Boy Uzunluğunun Skorla İlişkisi / The Relationship of Height and Score in Basketball 
Hüseyin Özden Yurdakul, Şakir Serbes, Mustafa Kamil Özer, Erkut Tutkun, Can Özgider, Enes Abay

P038 455- Comparing The Relationship Between Body Image With İIndicators Anthropometric Male Athletes and Non-Athlete Students
Hassan Mohammad Zadeh, Mahbubeh Miri, Sakineh Haghparast

P039 401- Sporcu ve Sedanterlerde Görsel Zeka, Reaksiyon Zamanı İle Akciğer Hacim Kapasiteleri ve Oksijen Kullanma Kapasiteleri 
Arasındaki İlişki / The Realitonship Between Visual Intelligence, Reaction Time and Capacity of Lung Volume and Oxygen Using in 
Athletes and Sedantary People
Yunus Öztaşyonar, İbrahim Cicioğlu

P040 192- Futsal Oyuncularında Doğrusal ve Yön Değiştirmeli Tekrarlı Sprint Testinin Karşılaştırılması / The Comparision of the Staight-
Line and Shuttle Repeated Sprint Tests in Futsal Players 
Mehmet Gören Köse, Ali Özkan, Ayşe Kin İşler, Sümer Alvurdu

P041 531- Comparing Selected Physical, Physiological and Technical Characteristics of Turkish Amateur Soccer Players According To 
Playing Positions
Cem Sinan Aslan, Uğur Özer, Çağlar Aksaray

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Mustafa Ferit ACAR

P042 542- Trabzon Spor Lisesinde Okuyan Kız Öğrenci Sporcuların Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi / The Study of the Somatotypes 
of the Female Pupils of Trabzon Highschool of Sports
Vedat Ayan, Fatih Bektaş, Gamze Beyazoğlu, Selma Soyyiğit, Nehir Kavi, Metin Kaya

P043 591- Türk Erkek Kano Milli Takımı Durgunsu Kayakçılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi / Somatotypic Profile Evaluation of  
Turkish National Male Flatwater Kayak Team Paddlers
Funda Coşkun, Kerem Tuncay Özgünen, Çiğdem Özdemir, Sanlı Sadi Kurdak, Özgür Günaştı

P044 643- Besyo’da Okuyan Kız Öğrencilerle Diğer Birimlerde Okuyan Kız Öğrencilerin Beden Kompozisyonu, Bel ve Kalça Oranlarının 
Karşılaştırılması / The Comparison of Body Composition, Hip and Waist Ratio of Female Students Who Study in School of Sport and 
Physical Education and the Students Who Study in Other Faculties
Hüseyin Özden Yurdakul, Şakir Serbes, Mustafa Kamil Özer, Can Özgider, Zeynep Erbilen

P045 471- Türkiye’deki Profesyonel ve Elit Genç Futbol Takımlarında Bağıl Yaş Etkisi / The Relative Age Effect in Turkish Professional and 
Elite Young Soccer Teams
Olcay Mülazımoğlu, Hamit Cihan, Murat Erdoğdu, Erkan Faruk Şirin

P046 703- Üniversite Basketbol, Hentbol ve Futbol Takımlarında Oynayan Sporcuların Antropometrik ve Somatik Özelliklerinin 
İncelenmesi / The Investigation of Anthropometric and Somatic Characteristics of Basketball, Handball and Soccer University 
Teams
Selma Civar Yavuz

P047 817- Kuvvet Antrenmanlarının Vücut Kompozisyonları ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri / The Effects of Strength 
Training on Body Composition and Bone Mineral Density
Muhsin Duran, Veysi Akpolat, Serdar Atan Taha, İsmail Zubari

P048 1015- The Preparation and Validation of Formulae For Correcting Body Mass Index (Bmı)
Abbas Farjad Pezeshk, Davoud Mohseni, Mostafa Kuhkan Kuhkan, Amin Azimkhani Azimkhani, Mohammad Hossein Movaghar

P049 1055- Yüzücü ve Basketbol Oyuncusu Çocukların Kemik Mineral Yoğunluğu İle Vücut Yağ Yüzdelerinin Karşılaştırılması / 
Comparision of Bone Mineral Density and Body Fat Percentage Between Children Basketball Players and Swimmers
Emre Bilgin, Evrim Ünver, Nilay Güngör, Yasemin Önür, Süleyman Bulut, Hüsrev Turnagöl

12.00-12.30 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Oğuz KARAMIZRAK

P050 186- Comparison of Power Output of Young Soccer Players in Difference Position
Sohrab Ghalehgir, Mehrdad Hefzollesan

P051 983-Cardioelectric Field During Ventricular Activation in Ski Racers and Untrained People at Rest
Svetlana Strelnikova, Natalya Panteleeva, Irina Roshchevskaya, Mikhail Roshchevsky

P052 263- Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Intensive Exercise-Induced Platelet Aggregation in Male Non-Athletes
Alireza Rostami, Afshar Jafari

P053 319- “Enerji İçeceğinin” Konsantrik ve Eksantrik Kas Kuvvet Özelliklerine Etkisi / Effect of Commercial “Energy Drink” on Isokinetic 
Concentric and Eccentric Muscle Contraction Properties
Zekine Pündük, Ahmet Haktan Sivrikaya, Erdem Uzun, Seda Öztürk, Jani Lappalainen

P054 328- The Effect 8week Aerobic Alternative Training Program on Serum Igg, Iga and Igm in Obese Men
Mehdi Safaei, Hossein Mojtahedi, Fateme Ghorbani

P055 356- 12 Haftalık Basketbol Antrenmanlarının Yaz Spor Okullarındaki Kız Çocukların Bazı Fiziksel ve Solunum Fonksiyonları Üzerine 
Etkileri / The Effects of 12 Weekly Basketball Training on Sports Summer Schools Girls Children of Some Properties Physical and 
Respiratory
Canan Gülbin Eskiyecek, Serdar Orhan, Yüksel Savucu, İsmail Yıldız, Vedat Çınar
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P056 744- Arı Ürünleri Karışımlarının Çocuk Sporcularda Performans ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri / Effects of Mixtures 
of Honeybee Products on the Biochemical and Performance Parameters of Child Sportsmen 
Sibel Silici, Selçuk Mıstık, Nazmi Sarıtaş, Kevser Karaman, Serdar Büyükipekci, Hakan Akdoğan, Özen Altıparmak

12.00-12.30 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Nazan KOŞAR

P057 372- Yorgunluğa Kadar Yaptırılan Gece Egzersizinin Element Metabolizması Üzerine Etkisi / The Effect of  Fatigue Exercise By 
Exhausting At the Night on the Elements Metabolism
Ubeyde Gülnar, Süleyman Patlar, Abdülkerim Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç

P058 375- Gece ve Gündüz Yaptırılan Tükenme Egzersizlerinin Serum Melatonin Düzeylerine Etkisi / The Effect of Exhaustion Exercise 
During The Day and Night on Serum Melatonin
Bilal Demirhan, Mehmet Kılıç, Süleyman Patlar, Abdülkerim Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç

P059 435- Elit Taekwondocularda Dominant ve Non-Dominant Ayaktaki Plantar Basınç ve Yük Dağılımlarının Karşılaştırılması / 
Comparison of Peak Plantar Pressure and Load Distribution of Non-Dominant and Dominant Foot in Elite Taekwondo Athletes
Figen Dağ, Ayhan Taner Erdoğan, Uğur Dal

P060 476- The Effect of Coenzymeq10 Supplementation on the Immune System Blood Cells After Aerobic Exercise 
Alireza Rostami, Afshar Jafari

P061 615- Boks Milli Takım Antrenörlerinin Maç Öncesi ve Maç Sonrası Bezı Kan Değerlerinin Karşılaştırılması / A Comparison of Some 
Blood Values of Trainers of the Boxing National Team Before and After Boxing Matches
Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Mustafa Karadağ

P062 627- Çim Hokeyi Oyuncularında Aerobik Antrenman Programının Bazı Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkisi / Effect of 
Aerobic Training Program on Some Circulatory and Respiratory Parameters of Field Hockey Players
Mustafa Özdal, Önder Dağlıoğlu, Tuncer Demir

12.00-12.30 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Feza KORKUSUZ

P063 632- Boks Milli Takım Antrenörlerinin Maç Öncesi ve Maç Sonrası Oksitatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi / A 
Measurement of  the Oxidative Stress Parameters of  Trainers of  the Boxing National Team Before and After Boxing Matches 
Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Yonca Biçer

P064 644- Adölesan Farelerin Kötü Hava Kalitesine Sahip Ortamda Yaptığı Egzersiz Kan Igf1 Seviyesini Azaltarak Öğrenme ve Belleği 
Olumsuz Etkilemektedir / Exercise in Poor Indoor Air Quality Environment, Negatively Affects Learning and Memory and 
Decreased Blood Igf1 Levels in the Adolescent Mice
Nazan Uysal Harzadın, İlkay Aksu, Başak Baykara, Ali Rıza Şişman, Müge Kiray, Ayfer Dayı, Celal Gençoğlu, Ferihan Çetin, Ayşegül 
Taş, Osman Açıkgöz

P065 647- Egzersiz Sonrasında Parasetamol Kullanımının Hipokampusa Etkisi / Effects of Paracetamol Intake After Exercise To 
Hippocampus
Hikmet Gümüş, İlkay Aksu, Ali Rıza Şişman, Başak Baykara, Müge Kiray, Celal Gençoğlu, Osman Açıkgöz, Nazan Uysal Harzadın

P066 648- Adölesan Dönemde Yapılan Düzenli Aerobik Egzersiz Karaciğer Dışı Kaynaklar Aracılığı İle Kan Igf1 Seviyesini Arttırarak 
Öğrenme ve Belleği Geliştirmektedir / Regular Aerobic Exercise During Adolescence İmproves Learning and Memory Via 
Increasing Blood Levels of Igf1 Through Extrahepatic Sources
Caner Cetinkaya, Ali Rıza Sisman, Müge Kiray, Basak Baykara, İlkay Aksu, Celal Gencoglu, Nazan Uysal

P067 567- The Relationship Between Core Stability and 50 Meters Freestyle Swimming Performance of 9 and 10 Years Old Children
Hüseyin Onur Aydemir, Settar Koçak

P068 694- Bisikletle Ultra Dayanıklılık Denemesi: Olgu Sunumu / An Ultra Cycling Trial: A Case Report
Mert Tunar, Caner Çetinkaya, Gamze Üngür, Fırat Özdalyan, Celal Gençoğlu, Hikmet Gümüş, Berkant Muammer Kayatekin

P069 1089- Üniversite Öğrencilerinin Beden Kitle İndeksleri, Bel/Boy Oranları, Bel/Kalça Oranları İle Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel 
Aktiviteye Katılım Durumlarının İncelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği / Investigation of BMI, Whr, Whtr and Eating 
Habits&Exercise Participation in University Students: Hacettepe University Sample 
Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl

P070 835- Futbol Eğitimi Gören Çocuklar İle Sedanter Çocuklarda Reaksiyon Zamanı ve Vücut Kitle İndeksi Bulgularının Karşılaştırılması / 
Comparison of Reaction Time and Body Mass Index in Football Training Children and Sedentary Children
Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Murat Bilgiç, Mesude Sağlık, Zekine Pündük Lappalainen, Önder Dağlıoğlu, Ali Gür, Cahit Bağcı

P071 838- The Effects of One Year of Volleyball Game on the Amounts of Blood Factors (Red Blood Cells, White Corpuscles, and 
Hemoglobin) on Male and Female Students
Karim Salehzadeh, Behrouz Ghorbanzadeh, Azam Zarneshan

12.00-12.30 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Pınar GÜZEL

P072 736- Aday Spor Yöneticilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması / Determination and Comparison of 
Critical Thinking Dispositions of Pre-Service Sport Managers
Melih Nuri Salman, Muzaffer Toprak Keskin
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P073 150- Study of Methods of Stress Management Among Athletes of Group and Individual Sport's Team
Masood Aghaei, Samira Gholamian, Javad Gholamian, Mahdi Talebpour, Mahdi Nabavi Nik, Mohsen Aghaei

P074 547- 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Mega Spor Organizasyonlarının 
Etkilerinin Karşılaştırılması / Comparison of The Impacts of Winter Universiade 2011 and European Youth Olympic Festival 2011 
Mega Sporting Organizations
Kerem Yıldırım Şimşek

P075 795- Türkiye’de Okçuluk Sporunun Risk Yönetimi Açısından İncelenmesi / Examination of Risk Management in Case of Archery in 
Turkey
Çiğdem Öktem, Evren Ağyar, Tennur Yerlisu Lapa

P076 128- Social and Cultural Factors in Sport Marketing Opportunity
Morteza Fattahpour Marandi, Mehrdad Moharramzadeh, Amir Giami Rad

P077 157- Study of Team Brand Associations Model in Iranian Professional Football League
Vajihe Javani

P078 383- The Effects Merit Brand on Customer Loyalty in the Football Clubs
Mehrdad Hasanzadeh Dogoory, Abdolazim Azizkhani, Leila Agajan

12.00-12.30 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Timuçin GENCER

P079 475- Factor Analysis of Sport Sponsorship Motivators in Hamadan Province of Iran
Nooshin Benar, Mehrali Hemmatinezhad, Heshmatolah Moradi

P080 881- Türkiye’de Ki Üniversiteler İle Amerika Birleşik Devletleri’de Ki Bazı Üniversitelerde Uygulanan Spor Yöneticiliği Eğitim 
Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi / The Comparative Investigation Study of Sports Management Education Programs in 
Turkey and Usa
Hakan Sunay

P081 484- Study of  the Factors Affecting Team Brand Loyalty
Akbar Jaberi, Mohamad Soltanhoseini, Masoud Naderiyan Jahromi, Javad Khazaei

P082 508- Vergi Rekortmenlerinin Spor Sponsorluğu İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (Malatya İle Örneği) / Reviewing Opinions of Tax 
Champions About Sports Sponsorship (Sample of Malatya Province)
Özgür Karataş, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Mehmet Hasan Selçuk, Serkan Hacıcaferoğlu

P083 1076- Sporda Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği / Corporative Social Responsibility in Sport: the Case 
of Fenerbahçe Football Club
Uğur Sönmezoğlu, Rıdvan Ekmekçi, Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi

P084 352- Investigate and Comparison of Legal Authorities and Managers Viewpoint About Factors Affecting Violent and Aggression 
Among Soccer Spectators in Iran 
Hamed Safari, Majid Soleymani

P085 828- Türk Hukuku Açısından Sponsorluk Sözleşmesi ve Spor Sponsorluğu / Sponsorship Agreement and Sport Sponsorship 
According to the Turkish Law
Selma Hülya İmamoğlu

P086 1110- Futbolda Şiddeti Önleme Adına Yapılan Hukuki Düzenlemeler: İngiltere ve Türkiye'nin Karşılaştırılması / Legislative 
Regulations That Have Been Done for Preventing Hooliganism in Football: A Comperative Study of  England and Turkey
Fatih Sezgin, Recep Bilgin, Hidayet Tiftik

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Serdar KOCAEKŞİ

P087 158- Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerinin İletişim Becerileri / Communication Skills of Physical Education and Sport Students
A. Naci Arıkan, Zekeriya Göktaş

P088 394- Türkiye Akademi Liginde Yer Alan Futbolcuların (U14 ve U15) Spora Yönelimleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki / 
The Relationship Between Social Skills and Sport Orieantations of  the Football Players (U14,U15) in Turkish Academy League
Melih Balyan

P089 363- Hüviyet Bekir İlköğretim Okulunda Okuyan Spor Yapan ve Yapmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Becerilerine Etkisi / 
Hüviyet Bekir Primary School Students Studying in Sports That and to The Effect of  Social Effects
İbrahim Yontan, Selim Yıldız, Gülçin Gözaydın

P090 231- Eskrimcilerin Müsabaka Öncesi ve Sonrasında Yaşadığı Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the 
Precompetition and Postcompetition State Anxiety Levels of Fencers
Betül Altınok, Arslan Kalkavan, Çetin Özdilek, Meryem Gülaç

P091 272- The Role of  Individual and Organizational Factors in Making Job Stress From the Viewpoint of  Athlete and Non Athlete 
Personnel of  Arak Islamic Azad University
Ezatollah Shahmansouri, Khosro Talebi
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P092 281- Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakemlerinin Stres Kaynakları / Sources of  Stress Among Wheelchair Basketball Referees
Bahri Gürpınar

P093 318- A Study of The Relationship Between Mental Health and Academic Performance in Athletic and Non-Athletic Students
Mehdi Bostani

P094 320- Uzun Mesafe Koşucuları ve Kürek Sporcularında Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Examination of the Level of 
State-Anxiety of Long Distance Runners and Rowers
Aysegul Aksoy, Serkan Işık, Gülşah Şahin

P095 339- Elit Basketbol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri İle Performansları Arasındaki İlişki / Elite Basketball Players Prior 
to Competition and Performance of the Relationship Between The Levels of  Anxiety
Emrah Cerit, Hayrettin Gümüşdağ, Fatih Evli

P096 351- Kürek Milli Takım Sporcularının Müsabaka Öncesi ve Sonrası Kaygı Durumlarının İncelenmesi / Athletes, Who Rowing National 
Team, Examination of Anxiety Before and After Competition
Özgür Dinçer, Hüseyin Kandemir, Ebru Dinçer

P097 389- Sporcuların ve Sedanterlerin Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması / Comparison of Depression Levels of  Athletes and 
Sedanters
Murat Eliöz, Tülin Atan, Mehmet Çebi, Bade Tekbaş

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Seyhan HASIRCI

P098 409- Taekwondo Sporcularının Öz Yeterlik ve Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi / Investigation of Self Efficacy and Burnout Levels 
of  Taekwondo Athletes
Recep Cengiz, Uğur Abakay, Şakir Bezci

P099 427- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Fobi Düzeylerinin Belirlenmesi / An Examination of  Social Phobia 
Levels Among Physical Education Majors
Ekrem Menteşe, Leyla Saraç

P100 457- Amatör Futbolcuların Öz Yeterlik İnançları ve Stresle Başa Çıkabilme Stratejilerinin Karşılaştırılması / Amateur Footballers 
Comparison of Self-Efficacy Beliefs and Strategies to Cope With Stress
Duran Keskin, Serdar Kocaekşi, Barış Özer

P101 483- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Examination of 
Social Anxiety Levels of Students Receiving Education in Schools of  Physical Education and Sports
Murat Tekin, Mustafa Yıldız, Hasan Şahan, Meriç Eraslan, Çağrı Deniz Ayhan, Yusuf Kocar, Mehmet Şaker

P102 490- Profesyonel Vücut Geliştirme Sporcularında Zihinde Canlandırma Antrenmanının Yarışma Öncesi Kaygı Seviyesine Etkisi / The 
Effect of Mental Training to Level of Anxiety Before Competition for Bodybuilders
Yalçın Beşiktaş

P103 674- Tekvando Yapan Sporcuların Öz Yeterlik İnançları İle İmgeleme Biçimlerinin İncelenmesi / The Examine Self Efficacy Beliefs 
and İmagery Types Taekwondo Athletes
Barış Yoldaş, Serdar Kocaekşi, Aylin Esenkar

P104 525- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Meslektaş İlişkileri, Okul İdaresi Desteği ve İş Doyumu İlişkilerinin İncelenmesi 
(Malatya İli Örneği) / Physical Education and Sports Teachers Colleagues Relationships, Examining the School Administration 
Support and Job Satısfaction Relations (Malatya Province Example)
Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serkan Hacıcaferoğlu, Özgür Karataş, Mehmet Hasan Selçuk

P105 660- Basketbolcularda Başarı Algısı ve Sürekli, Durumluk Yarışma Kaygısı Arasındaki İlişkiler / Relationships Between Perception of  
Success and Competitive Trait and State Anxiety Among Basketball Players
Deniz Durdubaş, Ziya Koruç

P106 705- Ergen Futbolcuların Yeterlik İnançları, Hedef Yönelimleri, Yarışma Kaygıları ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi / Evaluating and Examining the Relationship of  Adolescent Football Players' Efficacy Beliefs, Goal Orientations, 
Competitive Anxiety and Coping Strategies
Seren Akıncı, Ziya Koruç, Nihan Arsan

P107 837- Adana Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beden Kitle İndeksi ve Kilofobi Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi / The 
Relationship Between Body Mass İndex and Fatphobia Levels Among Soccer Referees in Adana Region
Cem Y. Yılmaz, Zeynep F. Dinç

P108 874- The Relationship Between Attribution Style and State Anxiety in Professional Athletes
Arash Fathi, Ahmad Reza Movahedi, Hamid Salehi

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI

P109 903- Bölüm Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / The Analysis of  Permanent Stress 
Levels of  Teacher Candidates According to Department Variable
Meriç Eraslan, Mehmet Yalçıner
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P110 774- Sporda Şiddetin Küresel Nedenleri / Global Causes of Violence in Sports
Yılmaz Kaplan

P111 932- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Kaygı Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırılması 
/ The Comparison of Work Anxiety Levels and the Factors That Affect These Anxiety Levels of  Senior Students in the School of  
Physical Education and Sports
Ahmet Yılmaz Albayrak, Tonguç Osman Mutlu, Murat Tekin, Ercan Zorba, İlker Özmutlu, Akan Bayrakdar

P112 966- Psychotherapy – A Technique for Crises Management in Sports
Sushant Kumar Chakravortty, Munesh Chakravortty

P113 974- Kadın Futbolcularda Yarışma Kaygısı İle Yaş, Spor Deneyimi ve Fiziksel Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / 
Determination of the Relationship Between Competition Anxiety and Age, Sports Experience and Physical Self Perception in 
Female Football Players
Taner Bozkuş, Mutlu Türkmen, Murat Kul

P114 985- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’de Çalışan Spor Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin ve İş Yeri Ruh Hallerinin İncelenmesi 
/ The Study of Stress Levels and Workplace Moods of Sports Managers Working for Istanbul Metropolitan Municipality Sports Inc
Sema Yıldırım, Süleyman Şahin, Canan Bastık, Bilge Donuk

P115 549- Study and Comparison İmpact of  Music on Performance of  Aerobic, Anaerobic Exercise and Some Basis Soccer Skills in Two 
Different Age Group of Soccer Boys
Hamdollah Iraji, Abbass Jafari

P116 610- Video Destekli Zihinsel Antrenman Programının Futbolda Şut Becerisi Üzerine Etkisi / Effect of Video-Assisted Mental Training 
Program on Shooting Skills in Soccer 
Mustafa Özdal, Fırat Akcan, Uğur Abakay, Önder Dağlıoğlu

P117 756- Effect Special Training on Skill Development of  Mental İmagery in Sport Kick Boxing
Ali Sadeghian, Mohammad Rasoul Khodadadi

P118 968- Atıcıların İmgeleme Biçimleri ve Hedef Yönelimleri Arasındaki İlişki / Relationship Between Imagery Types and Goal-
Orientations in Throwers
Esen Kızıldağ Kale, Fatma Çepikkurt, Mehmet Şefik Tiryaki

P119 217- Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Turkish Adaptation of  
the Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale: Reliability and Validity Issues
Gülfem Sezen Balçıkanlı

OTURUM 2 / SESSION 2
Salon / Hall: Poster Salonu / Poster Hall

13.30-14.00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

P120 164- Bedensel Engelliler İçin Sporun Önemi ve Engele Özel Öğrenme Hedefleri / The Importance of Sports for Physically 
Handicapped People and Handicap Specific Learning Targets 
Ebubekir Aksay, Anne Vanessa Böttger (Aksay)

P121 478- Basketbol “Turkish Airlines Euroleague” 2011-2012 Sezonu Poisson Regresyonu Simülasyonu İle Modellemesi / Poisson 
Regression Simulation Modeling of Basketball “Turkish Airlines Euroleague” 2011-2012 Season 
Egemen Ermiş, Necati Alp Erilli, Osman İmamoğlu

P122 340- Eylem ve Harekette Yaratıcı Düşünme: Ölçek Uyarlama Çalışması / Thinking Creatively in Action and Movement: Scale 
Adaptation Study 
Nuri Karabulut, Hüseyin Çamlıyer

P123 199- İşitme Engelliler İçin Sporun Önemi ve İşitme Engelinin Fiziksel Etkileri / The Importance of Sports for The Hearing 
Handicapped People and The Physical Effects of The Hearing Handicap 
Ebubekir Aksay, Fatma İlker Kerkez, Murat Şentuna

P124 200- Tekerlekli Sandalye’ye Bağımlı Bireylerin Günlük Yaşam İçerisinde Hareket Kabiliyetlerinin İncelenmesi / Examination of in 
Daily Life the  Movement Capabilities of The Wheelchair-Dependent Individuals 
Ebubekir Aksay, Metin Karayol

P125 285- Farklı Branşlardaki Görme Engelli Sporcuların Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması / Comparasion of Loneliness Levels on 
Visually Impaired in Different Sports Branches 
Ercan Gür, Oktay Kızar, Atalay Gacar

P126 393- Zihinsel Engelli Bireylerde Uygulanan Basketbol Egzersizinin Motorik Özelliklerine Olan Etkisinin İncelenmesi / To Mentally 
Disabled Individuals Motoric Investigation of the Effect of Characteristics of Applied Basketball Exercise 
Özgür Dinçer, Pınar Şer, Ebru Dinçer
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13.30-14.00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Dilara ÖZER

P127 940- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programına İlişkin Görüşleri / 
Views of Physical Education and Sports Higher Schools on the Curiculum of Primary School Physical Education and Sports Lesson 
(for 1–8th grades) 
Cenk Temel

P128 726- Depression Compared With Veterans and Disabled Veterans and Selected Disabled Non-Athlete Volleyball Players
Seyed Hossein Alavi, Farshad Ghazalian, Soghra Gamshdi

P129 1067- Serebral Palsili Çocuklarda Düzenli Spor ve Egzersizin Denge ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkileri / Effects of Sport 
Activities and Exercises Programs on Balance Abilities for Children with Cerebral Palsy 
Selda Uzun, Verda Özdemir, Nusret Ramazanoğlu, Asiye Filiz Çamlıgüney, Semih Yılmaz, Fikriye Ovak Bittar

P130 1095- Effect of 6 Month Sport Activities on Recovery of Stability in Children with Cerebral Palsy
Selda Uzun, Sevinç Yılmaz, Nusret Ramazanoğlu, Asiye Filiz Çamlıgüney, Gizem Özkaya, Oya Erkut Atılgan, Fikriye Ovak Bittar

13.30-14.00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Murat KANGALGİL

P131 961- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Araştırılması (Kastamonu-Atatürk ve İstanbul 
Üniversitesi Örneği) / Researching the Multiple Intelligence Levels of the Students at The  Schools of Physical Education and Sports 
Emre Belli, Pelin Ustaoğlu, Binnur Çelebi, Ali Gürbüz

P132 1088- Yükseköğretimde Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ve Sporda Eğitim Bilimleri ve Spor Pedagojisi Çalışmaları ( Avustralya 
ve Türkiye Örneği ) / In Higher Education Comparative Physical Education and Sport and Sports Sciences in Educational and 
Pedagogical Studies: (The  Case Study in Australia and Turkey) 
Mürsel Akdenk, Menderes Kabadayı, Seydi Ahmet Ağaoğlu, Yaşar Barut, Murat Gökalp, Nurullah Öğreten, Volkan Balcı, Fatih Samet 
Atasoy, Yasemin Özyanık, Gönül Şenyer, İbrahim Kurt

P133 942- İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (1-8. SINIFLAR) / Views of 
National Education City Directorates on the Curriculum of Primary School Physical Education Lesson (For 1–8th grades) 
Cenk Temel

P134 1046- Özel Yetenek Sınavı İle Yerleştirme Yapılan Bölümlerdeki Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi: Atatürk 
Üniversitesi Örneği / An investigation on Reading Habits of Students Enrolled to the Departments Conducting Special Aptitude 
Test: A case of Ataturk University 
Emre Belli, Alparslan Muharrem Kurudirek, Dursun Katkat

P135 1062- Physical Activity and Disability
Kuljeet Kaur, Munesh Chakravortty, Sushant Kumar Chakravortty

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Kamil ÖZER

P136 373- Masa Başı Çalışanlarının Masa Başı Egzersizleriyle Bazı Motorik, Fizyolojik ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi 
/ The Investigation of Some Motoric, Physiological and Healthy Life Style Behaviors of Office Workers With Table Top Exercises 
Ömer Solak, Hasan Eker, Deniz Solak, Ali Yolcu

P137 700- Kız Çocuklarında Koordinasyon ve Reaksiyon Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre İncelenmesi / Investigation of Coordination 
and Reaction Characteristics of Girls According to The  Age Variable 
Uğur Özer, Cem Sinan Aslan

P138 887- Comparison of the Effects of Rest Times between Resistance Training Sets on Increasing the Maximum Strength of One 
Repetition by Sedentary, Male, College Students
Mohamad Ali Sardar, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Abbas Mohammadi, Fahime Ayaz Khosh Hava, Amin Azimkhani

P139 947- Tüm Vücut Titreşim Antrenmanının Çeviklik Üzerine Etkisi / Effect of Whole Body Vibration Training on Agility
Duygu Aksoy, Alparslan Erman, Fatih Bektaş, Gözde Koç, Merve Gültekinler, Asuman Şahan

P140 184- Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Yeteneğinin Yaşa Göre İncelenmesi / Age Related Differences in Repeated Sprint Ability of 
Youth Turkish Football Players 
Fevzi Murat Özdemir, Ayşe Kin İşler, Atakan Yılmaz

P141 207- 10–12 Yaş Grubundaki Erkek Tenisçiler, Masa Tenisçiler ve Aynı Yaş Grubundaki Sedanterlerin Reaksiyon Zamanlarının 
Karşılaştırılması / The Comparison of Reaction Time of Male Tennis Players, Table Tennis Players and the  Ones Who Don’t Exercise 
at all in 10 to 12 Years Old 
Sema Can, Bülent Kilit, Erşan Arslan, Salih Suveren

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

P142 220- Sıklet Kategorisine Göre Güreşçilerin Vücut Kompozisyonu ve Anaerobik Performans İlişkisinin Belirlenmesi / Determination 
of the Relationship Between Body Composition and Anaerobic Performance by Weight Category of Wrestlers 
Erkan Demirkan, Mitat Koz, Mehmet Kutlu, Mehmet Özal, Aziz Güçlüöver
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P143 255- 10–12 Yaş Grubu Sedanter Erkeklerde 6 Aylık Temel Futbol Eğitim Antrenmanlarının Vücut Kompozisyonu, Futbol Becerisi 
ve Motorik Özellikler Üzerine Etkisi / The Effect of 6 Months Fundamental Soccer Training on Body Composition, Soccer Skill and 
Motor Features of Aged 10-12 Sedentary Young Men 
Abdullah Güllü, Esin Güllü, Faruk Akçınar, Mehmet Güllü, Güner Çiçek

P144 279- Relationship Between Core Stability and Athletic Performance in Iranian Roller Skaters
Tofigh Aghania, Namrin Ghani Zadeh Hesar, Nevin Atalay Güzel, Abolfazl Majidi

P145 288- Effects of Core Training on Balance Ability and Maximum Vertical Jump Height in Youth Basketball Players
Günay Yıldızer, Mehmet Settar Koçak, Ahmet Yapar

P146 309- Genç Futbolcularda Sabit Alanda, Kontrol Pas ve Serbest Oyun İle Oynanan 4*4 Küçük Saha Alıştırmalarının Kalp Atım Hızı 
ve Topla Buluşma Sayısı Üzerine Etkisi / Different Game Rules Free Play and Control Pass Influencing Physiological Responses to 
Small-Sided Games in Youth Players 
Gürkan Diker, Hüseyin Özkamçı, Sevim Kül

P147 345- Supramaksimal Egzersiz Sonrası Yapılan Jogging ve Core Egzersizin Toparlanmaya Etkisi / Effect of Jogging and Core Exercise 
After Supramaximal Exercise on Recovery 
Tülin Atan, Menderes Kabadayı, Murat Eliöz, Burak Talip Çilhoroz, Pelin Akyol

P148 396- Futbol Kalecilerinin (U16) Bazı Teknik ve Taktik Becerilerinin İncelenmesi / Analysis of Some Technical and Tactical Data of 
Football Goal Keepers(U16) 
Atilla Küçüktaka, Melih Balyan

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

P149 426- Futsal Oyuncularında Tekrarlı Sprint Yeteneği İle İzokinetik Bacak Kuvveti ve Anaerobik Performans Arasındaki İlişki / The 
Relationships Between Repeated Sprint Ability, Isokinetic Knee Strength and Anaerobic Performance in Male Futsal Players 
Mehmet Gören Köse, Ali Özkan, Aydan Aytar, Sümer Alvurdu, Ayse Kin İşler

P150 945- Technical and Biomechanical Aspects of the  Middle Distance Running for Junior Athletes 
Liliana Radu, Fatih Hazar

P151 778- 12-14 Yaş Genç Kadın Basketbolcuların Üst ve Alt Ekstremite Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi / Upper and Lower 
Extremity Characteristics of Young Elite Basketball Players Aged 12-14 Year Old
Cengiz Şen, Cem Y. Yılmaz, Banu N. Özsu, Nisa Göz

P152 469- Elit Taekwondocularda Ağırlık Düşmenin Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması / Effect of Weigh-Loss on 
Anaerobic Performance of Elite Taekwondo Athletes 
Emrah Atay, Mehmet Kumartaşlı

P153 474- Isınmada Kullanılan Statik Germe ve Masaj Uygulamalarının Esneklik ve Sıçrama Performansına Akut Etkisi / Acute Effects of 
Static Stretching and Massage Applications on Flexibilty and Jump Performance 
Ertuğrul Gelen, Murat Çilli, Suat Yıldız, Hasan Karaca

P154 507- The  Relationship and Comparison Between Core Strength and Anaerobic Power in Female Athletes and Non Athletes 
Student
Hamdollah Iraji, Abbass Jafari

P155 516- 12 Haftalık Masa Tenisi Temel Eğitim Uygulamalarının Esneklik ve Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi / the Effect of 12 Week 
Table Tennis Training Programme on Flexibility and Reaction Time 
Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mehmet Yazıcı, İzzet Uçan

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KALE

P156 545- Türk Bayan Voleybol Takımının Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarındaki Performansına Etki Eden Bazı Faktörlerin İstatistiksel 
Analizi / the Statistical Analysis of Some Factors Which Affect Performance of Turkish Women Volleyball Team in London 2012 
Olympic Games 
Gürol Zırhlıoğlu

P157 679- İzokinetik Dinamometre İle Farklı Hızlarda Ölçülen Kuvvet İle Saha Performansı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi / 
Evaluation of the Relationship Between Isokinetic Strength and Field Performance
Funda Coşkun, Kerem Tuncay Özgünen, Çigdem Özdemir, Özgür Günaştı, Sanlı Sadi Kurdak

P158 589- Voleybolcu Genç Kızlarda Uygulanan 8 Haftalık the ra-Band Egzersizlerinin Sıçrama Yüksekliği ve Smaç Hızına Etkisi / The  
Effects of 8 Weeks the ra-Band Exercises on the  Vertical Jump Height and Spike Speed Performance of Female Volleyball Players 
Seda Nur Özdemir, Nurper Özbar, Ani Agopyan

P159 503- Farklı Isınma Protokollerinin Futbolcularda Şut Anındaki Diz Kinematiğine Etkisi / the Effect of Different Warm Up Protocols on 
Knee Kinematics At Football Players at the Time of Shooting 
Önder Çakmak, Bergün Meriç Bingül, Mine Gökkaya, Murat Son, Menşure Aydın, Çiğdem Bulgan

P160 620- Effect of Eight Weeks Tae Bo Exercise on Some of Physical Fitness and Motor Skill Factors in Female Athletes
Seyyedeh Zahra Hosseini Sisi, Najmeh Nejadsahebi, Mehdi Sajjadian
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P161 640- Sürat Koşularında Reaksiyon Zamanının Performansa Etkisi / Effects of Reaction Time on Performance in Sprint Race 
Şakir Serbes, Hüseyin Özden Yurdakul, Mustafa Kamil Özer, Can Özgider, Ali Özcan

P162 645- Impact of A Plyometric Training Program on Physical and Technical Qualities of Young Footballers
Boukratem Belgacem, Madani Mohammed

P163 392- Trabzon Spor Lisesinde Okuyan Erkek Öğrenci Sporcuların Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi / The  Study of the  
Somatotypes of the  Male Pupıls of Trabzon Hıghschool of Sports
Vedat Ayan, Fatih Bektaş, Gamze Beyazoğlu, Selma Soyyiğit, Nehir Kavi, Ali Emre Erol

13.30-14.00 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Cengiz ARSLAN

P164 893- Joint Position Sense in Turkish Professional Ballet Dancers
Arman Esen, Gülbin Rudarlı Nalçakan, S. Rana Varol

P165 959- Amplitude-Temporal Characteristics of Heart Electrical Field During Ventricular Repolarization At Rest in Ski Racers and 
Untrained People
Natalya Panteleeva, Svetlana Strelnikova, Irina Roshchevskaya, Mikhail Roshchevsky

P166 979-Estimation and Comparison of Oxygen Pulse in Exercised and Relaxed Mood of Activite Male Students on Treamill، Step 
Queen and Ergometr Cycle Tsests
Keyvan Shahmoradi

P167 244- Effect of Commercial “Energy Drink” on Hematologic and Biochemical Parameters Induced by Eccentric Contractions
Zekine Pündük, Şahver Ege Hişmioğulları, Adnan Adil Hişmioğulları, Özlem Yavuz, Jani Lappalainen

P168 630- Boksörlerde 8 Haftalık Milli Takım Kamp Egitiminin Bezı Kan Değerlerine Etkisi / the Effect of An 8-Week Training Camp For 
Boxers of the  Boxing National Team on Some Blood Values
Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Şebnem Cengiz

P169 1063- Tüketici Şiddette Eksentrik ve Konsentrik Yüklenme Sonrası Toparlanma Düzeyleri ve Kas Hasarı Seviyelerinin İncelenmesi / 
Recovery Status and Muscle Damages Following Exhausted Intensity Eccentric and Concentric Exercise 
Gamze Erikoğlu Örer, Nevin Atalay Güzel

P170 134- Hyperplasia and EPR Gate
Mojtaba Molaei, Fahimeh Shojaei

P171 341- 12 Haftalık Basketbol Antrenmanlarının Yaz Spor Okullarındaki Kız Çocukların Bazı Fiziksel ve Ekokardiyografik Özellikleri 
Üzerine Etkileri / The  Effects of 12 Weekly Basketball Training on Sports Summer Schools Girls Children of Some Properties 
Physical and Echocardiographic 
Canan Gülbin Eskiyecek, Serdar Orhan, Yüksel Savucu, İsmail Yıldız, Vedat Çınar

13.30-14.00 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Oğuz KARAMIZRAK

P172 515- Sedanter ve Erkek Sporcularda Çinko Takviyesinin Bazı Element Düzeylerine Etkisi / the Effect of Zinc Reinforcement on Some 
Element Levels of Sedantery and Male Sportsmen
Vedat Çınar, Cengiz Arslan, Şebnem Cengiz, Serdar Orhan, Fatih Murathan

P173 899- Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi - Çanakkale Örneği / Investigation the  Physical Activity Level of 
Academics- Çanakkale Sample
Özhan Bavlı, Songül Çınar

P174 604- Judocularda ve Sedanterlerde Submaksimal Egzersizin Oksidan ve Antioksidan Sistem Mekanizmalarina Etkisi / The  Effect of 
Submaximal Exercise on Oxidant and Antioxidant Mechanisms in Judokas and Sedentary 
Yasin Eroğlu, Önder Dağlıoğlu

P175 611- Yüksek Yoğunluklu Akut Güreş Egzersizi ve Saunanın Serum Lipidleri Üzerine Etkisi / High Density Acute Wrestling Exercise 
and Sauna Effect of Serum Lipids 
Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Eser Ağgön

P176 642- Adölesan Dönemde Gönüllü Yapılan Egzersiz Prefrontal Korteks Vegf ve Bdnf Seviyelerini Arttırarak Anksiyeteyi Azaltmaktadır 
/ Volunteer Exercise in Adolecent Rats Decreases Anxiety Via Increase Vegf and Bdnf Levels of Prefrontal Cortex
Celal Gençoğlu, Müge Kiray, Ali Rıza Şişman, İlkay Aksu, Başak Baykara, Caner Çetinkaya, Nazan Uysal Harzadın

P177 248- Profesyonel ve Amatör Liglerde Oynayan Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi / Determination of Ameteur 
and Professional Football Players' Level of Nutrition Knowledge 
Ali Balka, Beycan Kaya, Işıl Aktağ

13.30-14.00 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN

P178 269- Relation Between Body Mass Index and Oral Glucose Tolerance Test in Healthy Subject
Abbass Ghanbari Niaki, Rozita Fathi, Mahmood Hoseini
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P179 322- Üniversite Öğrencilerinin Besin Desteği Kullanımı ve Düzenli Spor Yapma Alışkanlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 
Investigation of Relationship Between Physical Exercise Habits and Dietary Supplement Use of College Students 
Funda Seferoğlu, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Erdinç İnce

P180 443- Yaşam Kalitesi Üzerine Sağlıklı Yeme İndeksinin Etkilerinin İncelenmesi / Investigating Effect on Quality of Life of Healthy 
Eating Index 
Neşe Toktaş Torun, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Leyla Erol

P181 369- Tükenme Egzersizi Yaptırılan Kişilerde A Vitamini Uygulamasının Lipid Peroksidasyonu ve Laktat Düzeylerine Etkisi / Effect of 
Vitamin A Supplementation on Lipid Peroxidation and Lactate Levels in Individuals Performing Exhaustion Exercise
Süleyman Patlar, Abdülkerim Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç

P182 771- Comparisons of Spinal Column Curvature in Several Sport Players With Delmas Index and Relation It With Body Composition 
and Vo2max
Vahid Karim Azad Marjani

P183 1072-  Spor Yapan ve Yapmayan Çocuklarda Beden Kitle İndeksi, Bel Kalça Çevresi Oranı ve Beslenme Alışkanlıklarının 
Karşılaştırılması / The Comparison of Body Mass Index, Waist to Hips Ratio and Nutritional Habits in Active and Inactive Children
Suat Özfidan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Süleyman Bulut, Hüseyin Hüsrev Turnagöl

P184 830- Probiotic Doogh Reduces Liver Crp of Mail Athletes
Karim Salehzadeh, Mohsen Shirmohammadzade, Aazam Zarneshan

P185 606- Aerobik Antrenmanın Arteriyel Hemoglobin Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkisi / Effect of Aerobic Training on Oxygen 
Saturation of Arterial Hemoglobin
Mustafa Özdal, Önder Dağlıoğlu, Tuncer Demir, Nadide Özkul

13.30-14.00 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Selhan ÖZBEY

P186 374- Brand Loyalty of Customers and Strengthen The Relationship Between Professional Football League Sports in Iran
Mehrdad Moharramzadeh, Mirhasan Seyed Ameri, Ronak Akbari

P187 464- The  Study and Comparison of The Factors Related to Investment of Private Sector in Sport Sites Construction
Seyed Mohammad Kashef, Hasan Mohamadzadeh, Mohamad Salari, Morteza Fattahpour

P188 792- Türk Futbol Federasyonunun Gelir ve Giderleri İle Dört Büyük Kulübün Gelirleri Üzerine Bir Analiz Çalışması / An Analysis on 
the  Incomes and Expenditures of Turkish Football Federation and the  Incomes of The  Four Major Clubs 
Murat Korkmaz, Lale Orta, Nur Dilbaz Alacahan

P189 276- Measurement of Research Productivity and İts Relationship With The Organizational Culture of Faculty Members of Physical 
Education Departments of Public Universities of Iran
Samira Gholamian, Javad Gholamian, Masood Aghaei, Somaye Golzar, Akbar Marefati

P190 280- Compare The Views of Managers About A Privatization Principle Role in The  Development of Sport in East Azarbaijan 
Province
Farideh Hoseinzadeh Farideh, Seyed Mohammad Kashef, Mehdi Rostami, Hamideh Sharafatmand Yari, Seyyedeh Mahbobeh Miry

P191 338- The  Relative Contribution of The  Social Factors on the  Perceptions of The  Organization Justice Among Coaches in the  
Sepahan Club of Isfahan
Mahmoud ahmadi, Masoud Naderian, Mohamad Soltanhoseini, Hasan Osivandchamali

13.30-14.00 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç.Dr. Tennur YERLİSU LAPA

P192 432- Relationship Between Element Talent Management and Organizational Success
Sakineh Haghparast, Mehrdad Moharram Zadeh, Hasan Mohammad Zadeh

P193 308- Comparative Analysis of Risk Management in Public and Private Pools of Mashhad City Using The  Clement Model
Masood Aghaei, Mahdi Talebpour, Mohammad Reza Taheritorbati

P194 477- Spor Yönetiminde Alan Uygulaması: Beklentiler, Algılanan Kazanımlar ve Algılanan Sorunlar / Field Experience in Sport 
Management: Expectations, Percieved Outcomes and Percieved Problems 
Dilşad Çoknaz, Devrim Bulut

P195 489- The  Relationship Between Satisfaction and Occupational Commitment in Iranian Selected National Men Athletes
Hossein Poursoltani Zarandi., Somayeh Ider, Farzaneh Mazloomi

P196 553- Yüzme Eğitmenlerinin İş Tatminlerinin ve Örgütsel Bağlılıklarının Değerlendirilmesi / The Evaluation of Work Satisfaction and 
Organizational Commitment of Swimming Trainers’ 
Bilge Donuk, Havva Ermiş

P197 568- The  Relationship Emotional Intelligence and Reduction Job Stress in Office Staff of Youth and Sport Tehran Province
Hamideh Sherafatmandyari, Mehrdad Moharramzadeh, Hasan Seyed Ameri
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P198 569- Comparative Study of The  Managers and Employees Perception of The  Business Excellence in Tehran Football Clubs in 
Premier Leage Based on Efqm Model
Ismail Zanganeh, Zahra Noori, Mohammad Ehsani

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Bülent AĞBUĞA

P199 142- Examination of Three Methods of Goal Setting in Sport Motivation in Students Athletes
Gholamreza Zourmand, Reza Sadeghi, Saeed Tanoorsaz, Lora Chapari, Sara Shamshiri

P200 259- Elit Sporcularda Durumsal Güdülenme ve Optimal Performans Duygu Durumu Arasındaki İlişki / Relationships Between 
Situational Motivation and Flow Experience in Elite Athletes
Atahan Altıntaş, Selen Kelecek, F. Hülya Aşçı

P201 486- Comparing The Motivations of Fan-Team Identification Among the  Fans of Established Sport Teams and New Sport Teams 
(Case Study of Sepahan and Gitipasanad Fans) 
Akbar Jaberi, Mohamad Soltanhoseini, Masoud Naderiyan Jahromi, Javad Khazaei

P202 495- Düzenli Egzersiz Yapan Kişilerin Kişisel Motivasyon Seviyelerinin Belirlenmesi / People, Who Makes Regular Exercise, 
Determination of Personal Motivation Levels
Yalçın Beşiktaş, Lale Orta

P203 497- Profesyonel Futbolcuların Sezon Öncesi Motivasyon Durumlarının Belirlenmesi / Evaluation of Professional Soccer Players 
Pre-Season Motivation
Yalçın Beşiktaş, Lale Orta

P204 232- Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların, Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Örneği) / Determining The Fair-Play Approaches of Sportsman of University School and Club Teams 
(Sample of Eskisehir Osmangazi University)
Mehmet Yıldırım

P205 657- Basketbolcularda Fiziksel Benlik Algısı ve Durumluluk Yarışma Kaygısı Arasındaki İlişkiler / Relationships Between Physical 
Self-Perception and Competitive State Anxiety Among Basketball Players
Deniz Durdubaş, Ziya Koruç

P206 588- The  Relationship Between Attribution Style and Trait Anxiety in Professional Athletes
Arash Fathi, Ahmad Reza Movahedi, Hamid Salehi

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Serdar KOCAEKŞİ

P207 683- Bireysel ve Takım Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi / An Investigation of Indıvidual and Team Player’s 
Motivation for Participating in Sport Activities
Hamza Küçük, Berna Mete Ergin, Vedat Erim

P208 753- The  Role of Achievement Goals in High School Students' Sport Performance
Ghasem Zare, Akbar Jamshidi, Esmaeil Eskandari

P209 998- Bocce Sporcularının Güdülenme Yönelimleri İle Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi / Determination of Sport Motivation and 
Anxiety Level in Bocce Athletes
Taner Bozkuş, Mutlu Türkmen, Atahan Altıntaş

P210 1001- Bireyleri Rekreasyonel Egzersize Motive Eden Faktörlerin İncelenmesi / Investigation of Factors That Motivate İndividuals to 
Exercise and Recreational
Ayşe Bayram, Nahit Yenigün, Özlem Yenigün, Çağla Karacan

P211 1021- İlköğretim İkinci Kademede Verilen Beden Eğitimi Dersinin Sosyalleşmeye Etkisi (Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrenci 
Velilerinin Görüşleri) / Socializing Effect of The Physical Education Secondary Schools (Parents of Students According to Gender 
Variable Views)
Mehmet Hasan Selçuk, Cemal Gündoğdu, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serkan Hacıcaferoğlu, Özgür Karataş

P212 1111- Futbolda Kazanılan İlk Golün Müsabakanın Sonucu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Investigate The  Effects of Winning The 
First Goal As A Result of Competition in Football
Halit Egesoy, Gürkan Elçi, K. Çağrı Ayca

P213 267- Spor Yapan Kişilerin Aleksitimi ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması / Comparing of Emotional Intelligence Level 
and Alexithymia in Subjects Engaged in Sports
Aylin Zekioğlu, Mustafa Türkmen, Arkun Tatar

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Hülya AŞÇI

P214 283- Dikkatin Koruma ve Sürdürme Parametresinin Basketbol Oyuncuları Üzerinde Araştırılması: Deneysel Bir Çalışma / 
Investigation of Protection and Maintenance of Attention Parameter in Basketball Players: An Experimental Study
Mehmet Koyuncu, Emre Dağdelen
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P215 414- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Algıları İle Çatışma Yönetimi Yaklaşımları Arasındaki İlişki (Şanlıurfa Örneği) / 
The Relationship Between Self-Efficacy Perceptions and Conflict Management Approaches of The Physical Education Teachers 
(Şanlıurfa Sample)
Recep Cengiz, Hakan Sunay, Funda Koçak

P216 437- Denetim Odağının 15-18 Yaş Arası Sporcu Öğrencilerde Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Investigation of Locus Control 
of Athletic Students Who Were Between Aged 15- 18 According to The  Different Variables
Arif Eroğlu, Emin Süel, Hüseyin Ünlü

P217 637- Relation Between Self- Esteem and The Communication Skills Levels of Physical Education Authorities of Isfahan Province
Mojdeh khosravi, Ghasem Rahimi, Seyed Hamid Atashpoor

P218 688- Sporun Kadınlarda Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri / the  Effects of Loneliness and Life Satisfaction in Women of 
Sports
Nurgül Özdemir, Nermin Gürbüz

P219 754- Sosyal Sermaye, Yaşam Doyumu ve Başarı İlişkisi: Akdeniz Üniversitesi, BESYO Örneği / Examining the Relation Between Social 
Capital, Life Satisfaction and Achievement: Akdeniz University, School of Physical Education and Sport Case
Faik Ardahan

P220 804- The  Correlation Relationship Between Body Type and Personality Type in Athletes
Mohammad Hossin Movaghar, Mehrdad Fathi, Amin Azimkhani, Mostafa Kohkan

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI

P221 324- Genç Sporcularda Algılanan Liderlik Stilleri ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation of the Relationship 
Between Perceived Leadership Styles and Self-Perception in Youth Athletes
Selen Kelecek, Atahan Altıntaş, Fevziye Hülya Aşçı

P222 500- The  Effect of 8 Week Children's Physical Plays on Shyness and Self-Concept of Children 9-11 Years
Maryam Parvin, Ahmadreza Movahedi, Salar Faramarzi

P223 557- Ankara İlinde Görev Yapan İl Hakemlerinin Liderlik Tiplerine Yakınlıklarının İncelenmesi / Determining the  İmminence to 
Leadership Types of The City Referees Employed in Ankara
Ahmet Doğanay, Velittin Balcı, Ferhat Gündoğdu

P224 842- Spor Yöneticilerinin Liderlik Tiplerinin Diğer Alandaki Yöneticilerin Liderlik Tipleriyle Karşılaştırılması / Comparing of 
Leadership Types the  Sports Managers and The  Other Area Managers
Çisem Ünlü, Tunay Dilican

P225 986- Ailelerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Çocukların Fiziksel ve Temel Hareket Becerilerinin Karşılatırılması / Comparison of 
Physical and Basic Action Skills of Children According To the  Socio-Economic Levels of Families
Faruk Yamaner, Canan Bastık, Mehmet Akif Ziyagil

P226 1107- 9-14 Yaş İlköğretim Öğrencilerinin Motor Yeterlik, Fiziksel Benlik Algısı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi / An 
Investigation of Motor Proficiency, Physical Self-Perception and Physical Activity Level of 9-14 Age of Primary School Students
Gürkan Elçi, Özgür Mülazımoğlu Ballı, Utku Işık

P227 137- 3-6 Yaş Türk Kız Çocuklarında Beden İmajı Algısı ve Beden Memnuniyetsizliği / Body Image Perceptions and Body 
Dissatisfaction Among Turkish Girls Aged 3-6
Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar

P228 585- Üniversiteli Üst Düzey Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeylerinde Branş Farklılığının Etkisi / the  Effect of Different Branch 
in The  Self-Body Physical Perception Level of Elite University Athletes
Atilla Pulur, Elif Üstün, Ebru Olcay Karabulut

P229 749- Takım Sporları Açısından Empati ve Karar Vermede Öz Saygı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik 
Bir Araştırma / Evaluation of the  Relation Between Self Esteem and Decision Making Styles in Team Sports in Terms of Empathy 
and Decision Making
Zehra Certel, Ziya Bahadır, Gül Tiryaki Sönmez

P230 1029- Sporcularda Hedef Yönelimi ve Motivasyonel İklim İlişkisi (Pamukkale Üniversitesi Örneği) / the  Relationship Between Goal 
Orientation and Perceived Motivational Climate (the  Sample of Pamukkale University)
Arda Öztürk, İhsan Sarı, Betül Bayazıt
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OTURUM 3 / SESSION 3
Salon / Hall: Poster Salonu /Poster Hall

12.00-12.30 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Saadetin KİRAZCI

P231 251- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin 
Tutumlarının Belirlenmesi / Determination of Book Reading Attitudes of Physical Education and Teaching Departments Students 
in Abant İzzet Baysal University
Tarık Demircan, Elvan Esen, Işıl Aktağ

P232 550- İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders Müfredatının Uygulanmasına Yönelik Tutumlarının 
İncelenmesi / The Review of Primary School Physical Education Teachers' Attitudes Towards The Application of Curriculum
Hatice Karagöz, Bürke Köksalan, Nurper Özbar

P233 529- Okullarda Spor Faaliyetlerinin İncelenmesi, Burdur / Investigation of Sport Activities is in Schools, Burdur
Ahmet Mert Sarı

P234 505- Velilerin Anasınıfında Okuyan Çocuklarının Beden Eğitimi İçerikli Oyunlara Katılımına Yönelik Tutumları / Parents' Attitudes 
Toward Attending Physical Education Oriented Games of Their Children in Kindergarten
Tülin Atan, Tuğba Uysal, Güner Çiçek

P235 234- The Study of Organizational Agility in Iranian Province Sport and Adolescent Organization
Mina Mallaei, Ramzanian Mohhamad Rahim, Absalan Shokufeh

P236 824- Analysis Sports Problems of Handicapped in Urmia City Parks
Mehran Azarian, Mehrdad Mohrramzadeh, Mohsen Araghi, Mir Hasan Seiied Ameri

12.00-12.30 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Dilşad MİRZEOĞLU

P237 814- Kaynaştırma Eğitim Veren Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Derslerinde Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri / 
Suggestions and Problems With İntegration Students in Their Lessons of Physical Education and Sport Teachers
Fatma Çelik Kayapınar, Meral Küçük Yetgin, Aytekin Soykan

P238 1056- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Yeterlikleri ve Tutumlarının Belirlenmesi / Determination of Computer 
Use Competencies and Attitudes of Physical Education Teachers
Hayrettin Gümüşdağ, Emrah Cerit, Süleyman Gönülateş, Cansel Arslanoğlu

P239 1099- Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Spor Eğitimi Rehabilitasyonu ve Klinik Oyun Terapisi Çalışmaları (Avustralya ve 
Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Sivil Toplumda İlgili Alanlarda Eleman Yetiştirme Modeli ) / Special Education and Rehabilitation of 
Sport Mentally Handicapped and Clinical Comparative Studies of Play Therapy (Higher Education and Civil Society in Australia 
and Related Areas in The Name of Turkey Production Model) 
Mürsel Akdenk

P240 197- Zihinsel Engellilerde Motorik ve Davranış Arasındaki Dayanışma ve Sporun Zihinsel Engelliler İçin Önemi / Cooperation 
Between Motor and Behaviour in Mentally Disabled People and The Importance of Sports for The Mentally Disabled
Ebubekir Aksay, Anne Vanessa Böttger (Aksay)

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Ayşe KİN İŞLER

P241 695- Genç Futbol Oyuncularında Yüksek Şiddetli Sınırlandırılmış Alan Oyunlarının ve Tekrarlı Sprint Antrenmanının, Tekrarlı Sprint 
Yeteneği, Özel Dayanıklılık Performansı ve Kısa Pas Yeteneği Üzerine Etkileri / The Effects of High-İntensity Small-Sided Games Vs 
Repeated Sprint Training on Repeated-Sprint Ability, Specific Endurance Performance and Short-Passing Ability in Young Soccer 
Players
İlker Özcan, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan

P242 701- The Effects of Fifteen Thirty and Sixty Seconds Static Strech of The Hamstring Muscles on İncreasing The Knee Rom
Amin Azimkhani, Teimour Darzabi, Sadegh Abbasiyan, Recep Gursoy

P243 587- Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sürat, Dayanıklılık ve Çevikliklerinin Araştırılması / The Research of 
Speed, Endurance and Agilities of Students of Police Vocational High School, Police Academy
Muhammed Zahit Kahraman, Arslan Kalkavan

P244 652- Erkek Hentbolcularda Sezon Öncesi ve Sezon Sonu Performans Kriterlerinin Karşılaştırılması / Training-Related Physiological 
Performance Parameters Changes in Male Handball Players
Barış Gürol

P245 770- Elit Dansçılarda Uygulanan İkili Görevin Denge, Koordinasyon ve Reaksiyon Süresine Etkisi / Effect of Dual Task on Balance, 
Coordination and Reaction Time in Elite Dancers
Mehmet Ali Özçelik, Neşe Toktaş, Feyza Öner, Pembe Mutlu, Yaşar Gül Özkaya

P246 468- 10-12 Yaş Kadın Basketbolcularda 20 Günlük Detraining Süresinin Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması / The Effects of 
20 Days Detraining Period on Female Baskeball Players Aged 10-12 
Emrah Atay, Gülsev Kayalarlı
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P247 797- The Effect of 6 Week Aerobic Step Training on Some Physical Fitness Factors and Quality of Life of Isfahan University Female 
Students
Kamelia Fathi, Hossein Mojtahedi, Fateme Ghorbani

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Alpay GÜVENÇ

P248 811- The Effect of Onset Intermittent Endurance Swimming Exercise on Blood Glucose of Elite Swimmers
Ali Shabanifard, Saeed Shoushtar, Abdul Hamid Habibi, Somayeh Faraji

P249 826- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Hazırlanan Adayların 30 Metre Sürat Koşusu ve Dikey Sıçrama Testlerinin 
Karşılaştırılması / The Relationship Between 30 M Sprint Running and Vertical Jump Ability Among Candidates For The Physical 
Education Entrance Examination Test
Cengiz Şen, Cem Y. Yılmaz, Arif Tunçer

P250 918- Farklı Sürelerde Uygulanan Statik Germenin Sürat Performansına Akut Etkisi / Acute Effects of Differing Duration of Static 
Stretching on Speed Performance
Suat Yıldız, Murat Çilli, Ertuğrul Gelen, Emel Güzel

P251 962- Tam Saha 5 x 5 Oyununda Savunma Stratejisinin Kalp Atım Hızı Üzerine Etkisi / Effects of Defense Strategy on Heart Rate 
Responses of Full Court 5 A-Side Games
Cihan Konuk, Ahmet Alptekin, Utku Alemdaroğlu, Sultan Harbili

P252 185- Öğretim Elemanlarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi / 
Determination and Relationships of Physical Activity Level and Healthy Lifestyle Behaviors ın Teaching Staffs
Ali Özkan, Ayşe Kin İşler, F. Hülya Aşçı

P253 1003- 12-15 Yaş Masa Tenisi Milli Takımı Sporcularında Omuza Yönelik Fonksiyonel Semptom Düzeyi, Eklem Pozisyon Hissi ve 
Limitasyonlarının Değerlendirilmesi / Assessing The Shoulder Functional Symptom Score, Joint Position Sense and Limitation in 
12-15 Years Old Table Tennis Turkish National Team Players
Gülşah Başandaç, Yasin Arslan, Cengiz Akarçeşme, Oktay Çimen

P254 866- Effect of 8-Week İsometric Core Circuit Bodyweight Training on Strength, Explosive Power, Strength Endurance and 
Flexibility in Sedentary Obese Young Males
Ertan Tüfekçioğlu, Mustafa Said Erzeybek, Fatih Kaya

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

P255 1035- Elit Hentbolcularda Bacak Kuvvetinin Sıçrama ve Sürat Performansına Etkisi / The Effects of Leg Force on Jumping and 
Speed Performance in Elite Handball Players
Ayşegül Yapıcı

P256 1066- The Relationship Between Anthropometric and Biomechanical Factors and Balance Performance in Female Athletes
Mahrokh Dehghani, Sepideh Sarvari, Kadir Gökdmir, Selda Başar

P257 1073- 12-14 Yaş Grubu Basketbolcu ve Voleybolcuların Spormotorik Özelliklerinin Karşılaştırılması / The Comparison of 
Spormotoric Aspects of 12-14 Age Group Basketballers and Volleyball Players
Ayten Adığüzel, Sedat Özcan, Emrah Atay

P258 1077- Denge Antrenmanlarının Genç Basketbolcularda Sıçrama ve Denge Üzerine Etkisi / Effects of Balance Training Programs on 
Postural Control and Jumping Skills in Young Basketball Players
Ayse Oya Erkut Atılgan, Selda Uzun, Filiz Çamlıgüney, Nusret Ramazanoğlu, Hasan Serbest

P259 1101- The Relationship Between The Strength and The Rate of Fat Percentage for Different Weight Male Juda Athletes 
Semih Yılmaz, Nusret Ramazanoğlu, Asiye Filiz Çamlıgüney, İrfan Gülmez, Nuri Topsakal, Ömer Şaylı, Selda Uzun

P260 999- Futbolda Topa Dokunma Sayısı Değiştirilerek Yapılan Sınırlı Alan Çalışmalarının 17 Yaş Altı Futbolcularda Dakika Kalp Atım 
Sayısına Etkisi / The Effect of Limited Area Practices Made by Changing The Number of Touching Ball in Football on Heart Rate Per 
Minute of Football Players Under The Age of 17
Alay Kesler, Mustafa Şahin, Cevat Güler, Burçak Kaya

12.00-12.30 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Tahir HAZIR

P261 125- Yıldız Basketbol Milli Takımında Yer Alan Kız Sporcuların Anaerobik Performans ve Kuvvet Değerlerinin Belirlenmesinde 
Çevresel Ölçümlerden Elde Edilen Bazı Değerlerin Rolü / The Role of Circumferentıal Measurement of Some Values in Determining 
Anaerobic Performance and Strength Values in Junior Female Basketball Turkısh National Team Players
Murat Taş, Olga Sevim, Ali Özkan, Murat Akyüz, Öznur Akyüz, Serdar Uslu

P262 126- Yıldız Basketbol Milli Takımında Yer Alan Kız Sporcuların Kuvvet Profillerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi / Determinatıon 
and Relationships of Strength Profiles of Junior Female Basketball Turkish National Team Players
Murat Akyüz, Ali Özkan, Murat Taş, Olga Sevim, Öznur Akyüz, Serdar Uslu



49

PO
ST

ER
 S

U
N

U
M

 P
R

O
G

R
A

M
I /

 P
O

ST
ER

 P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 P
R

O
G

R
A

M
M

E13 ARALIK 2012 PERŞEMBE / DECEMBER 13, 2012 THURSDAY

P263 173- Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Bölümlerine Farklı Sınav Sistemleriyle Yerleşen Bayan Öğrencilerin Ağız-Diş Sağlığı 
Durumları İle Çeviklik,Bosco ve Sürat Özelliklerinin Karşılaştırılması / Evaluation of The Relationship Between Oral- Dental Health 
and Agility, Bosco and Speed Characteristics of The Female Students Admitted To The Physical Education and Sports Departments 
With Different Exam Systems 
Hakan Yapıcı, Işıl Yıldırım Bildik, Serdar Bağlar, Sinan Ayan, Abidin Talha Mutluay, Ali Ahmet Doğan, Abdullah Yılmaz

P264 981- Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi / The Evaluation of Physical 
Activity Levels of Kastamonu University Academic Members
Ali Erdem Ciğerci, Kadir Gökdemir, Aziz Güçlüöver

P265 175- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Farklı Sınav Sistemleriyle Yerleşen Erkek Öğrencilerin Ağız-Diş Sağlığı 
Durumları, Çeviklik, Bosco ve Sürat Özelliklerinin Karşılaştırılması / The Evaluation of Relationship Between Oral-Dental Health 
and Agility, Bosco and Speed Characteristics of The Male Students Who Wın The Physıcal Education and Sports Department With 
Different Exam Systems
Sinan Ayan, Hakan Yapıcı, Serdar Bağlar, Işıl Yıldırım Bildik, Alper Tunga Sökmen, Ali Ahmet Doğan, Nuri Sofi, Damla Doğan, Berna 
Arfat

P266 146- The Effect of Special Ability Exams on Tennis Skill Acquisition / Ozel Yetenek Sınavlarının Tenis Beceri Edinimi Üzerine Etkisi
Funda Seferoğlu, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Funda Üstünel

P267 196- Ulusal Elit Genç Grekoromen Güreş Takımı Sporcuları ve Aday Kadro Elit Genç Grekoromen Güreşçilerin Belli Fiziksel 
Özellikleriyle Çeviklik,Kuvvet ve Anaerobik Güç Performansları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma / A Corparative Study on Certain 
Characteristics As Well As Agility,Strenght and Anaerobic Power Performances of The İnternational Elite Young Greco-Roman 
Wrestling Team Members and Preliminary Squad Elite Young Greco-Roman Wrestlers
Rafet Ünver, Hakan Yapıcı

P268 203- Amatör Futbolcuların Müsabaka Dönemi ile İlişkili Anaerobik Performansındaki Değişimler / Changes in Anaerobic 
Performance of Amateur Soccer Players in The Prolonged Competitive Season
Mustafa Karahan

12.00-12.30 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Birol ÇOTUK

P269 518- Futbolcularda Kısa Süreli Maç Programının Bazı Kan Yağlarına Etkisi / The Effect of Short Term Match Schedules on Some 
Blood Lipids of Football Players  
Şebnem Cengiz, Vedat Çınar, Ragıp Pala, Aykut Dündar

P270 119- Effect of Two Energy Drinks Red Bull and or on Endurance Performance in Elite Athletes
Mehdi Kargarfard, Abbas Ali Gaieni, Elham Dehghani Firozabadi

P271 145- The Examination Causes of Osteoporosis in 45-65 Old Females in Dezfoul City
Sara Shamshiri, Lora Chapari, Saeed Tanoorsaz, Gholamreza Zourmand

P272 273- The Effect of Regular Aerobic Training on Concentration of Fibrinogen on Women
Amir Rashidlamir, Samira Gholamian, Mahdi Seidolhoseini, Afsane Taghizade

P273 296- 40-50 Yaş Arası Sedanter Bireylerde 8 Haftalık Yürüyüş ve Core Antrenmanlarının Aerobik Kapasite ve Esneklik Üzerine 
Etkisinin Araştırılması / The Effect of 8 Week Walking and Core Workouts Program on Vo2 Max and Flexibilty on Ages Between 
40-50
Murat Erdoğan, İsa Sağıroğlu, Fatih Şenduran

P274 527- 40-50 Arası Yaş ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel Özelikleri İle Fiziksel Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması / The Comparison 
of Some Physical Properties and Quality of Daily Physical Life on Sedentary Between Ages 40-50
İsa Sağıroğlu, Murat Erdoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Zafer Alkurt

P275 533- The Effect of A Selected Aerobic Training Program on Physiological Factors of in Heroin Addicted Men
Alireza Aminazadeh, Mehdi Kargarfard, Mohammad Marandi, Vazgan Minasian

P276 536- Effect of Two Methods of Training "Tai Chi and Common Active" on Patients Self-Concept After Mastectomy Surgery
Maryam Khabbazi Kenari, Maryam Ghorbani, Yahya Sokhanguei, Azadeh Zanganeh

12.00-12.30 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN

P277 607- The Effect of Selected Aerobic Exercise Training on Quality of Life in Patient With Multiple Sclerosis
Mohammad Reza Zolfaghar Didani, Jila Ajabi Farshbaf

P278 633- Comparative of Efficacy and Mental Health in Adolescent Athletes and Non-Athlete Students
Saleh Afrasiabi, Mahdi Kargar Far, Meisam Beyk, Ardavan Mohamadi Baghmolaee

P279 634- Effect of Eight-Weeks Rebound Therapy Exercise on The Static and Dynamic Balance in Men Suffering From Multiple Sclerosis
Seyyedeh Zahra Hosseini Sisi, Heidar Sadeghi, Seiyed Masoud Nabavi

P280 635- Effect of 8-Weeks Rebound Therapy Exercise on Dynamic and Static Balance of High School Female Students Affected by 
Down Syndrome
Najmeh Nejadsahebi, Heydar Sadeghi, Seyed Masoud Nabavi
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P281 706- Yaşlı Bireylerde El Tercihinin Görsel Denge ve Düşme Riski Açısından İncelenmesi / The Effect of Hand Preference in Terms of 
Balance and Fall Risk in Elderly
Mustafa Said Erzeybek, Fatih Kaya, Bilal Biçer, Zeynep Bozdoğan, Salih Pınar

P282 1108- Boks Erkek Milli Takımının Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi / The Evaluation of The Dietary Habits of  Turkish 
Male Boxing National Team 
Ebru Arslanoğlu

P283 743- Emeklilerin Sportif Faaliyetlere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi / The Evaluation of Retired People’s Point of View on Sport 
Activities 
Gülsüm Hilal Günaydın, Salih Tutku Yaylacı, Hamza Küçük

P284 819- Effectiveness of A Hungarian Organized Sport Program Among Volunteers
Nora Szilagyi, Balazs Kiss, Noemi Keresztes, Csaba Varga

12.00-12.30 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Ayda KARACA

P285 822- Reformerpilates Yönteminin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda; Vücut Ağırlığı, Vücut Yağ Yüzdesi ve Esneklik Üzerine Etkilerinin 
İncelenmesi / The Effect of Reformerpilates Exercises on Body Weight, %Fat and Flexibility in Middle Age Women
Tahir Kılıç, Müge Dikdağ

P286 767- Effect of Eight-Week Aerobic Exercise on Life Quality of Boys Students in High School Level 
Mohammad Ebrahim Bahram, Saleh Afrasiabi, Ahmad Ali Bahram, Hadi Halvachi, Meisam Baik, Mahmod Asadi Gandomani

P287 514- Sedanter ve Erkek Sporcularda Çinko Takviyesi ve Kan Parametreleri / Zinc Reinforement and Blood Parameters in Male 
Sportsmen and Sedanteries
Vedat Çınar, Cengiz Arslan, Ragıp Pala, Fatih Murathan

P288 1033- Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Beden İmajlarından Hoşnut Olma Düzeylerinin Karşılaştırılması / The Comparison of 
The Enjoyment Level of Body Images of Athlete and Nonathlete Adolescents
Özer Orhan, Çetin Yaman, Gizem Doğduay, Nurullah Çelik, Sevinç Namlı

P289 1060- The Preventive Medical Efficacy of Regular Exercise in Menopause in The Case of Different Body Types
Kornélia Orbán, Tamás Kovács, Anikó Berkó, Ferenc László, László Balogh, Csaba Varga

P290 1074- İdiopatik Fonksiyonel Skolyozlu Genç ve Adolesanlarda Yüzmenin Apekse Etkileri / Effects of Swimming in Apex Young and 
Adolescent İdiopathic Scoliosis
Funda Öztürk Alban, Asiye Filiz Çamlıgüney, Mehmet Nurullah Ermiş

P291 261- 35-45 Yaş Kadınlarda Beden Kitle İndeksi İle Postural Dinamik Denge İlişkisi / Relationship Between Body Mass Index and 
Postural Dynamic Balance Among 35-45 Aged Women
Fatma İlker Kerkez, Cengiz Arslan, Fatma Kızılay

P292 421- Bireylerin Bel Kalça Oranlarının Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi / The Study of Individuals Gender and Age 
Groups in Breakdown Waist Hip Ratios
İbrahim Kubilay Türkay

P293 448- Uyku Süresi ve Uyku Kalitesinin Beden Kütle İndeksi Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Investigating Effect of Sleep Quality and 
Sleep Duration on Body Mass İndex
Neşe Toktaş Torun, Asuman Şahan, Kemal Alparslan Erman, Halil İbrahim Akcan

12.00-12.30 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

P294 995- Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi / Volunteering Awareness of University Students
Tolga Tek, Merve Altun, Melih Öztop, Settar Koçak, Irmak Hürmeriç

P295 608- Spor Uzmanlarında Mobbing (Yıldırma) Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / A Study of The Level of 
Mobbing (Intimidation) Amongst Sports Experts From Various Variables
Elif Üstün, Ziya Bahadır, Atilla Pulur

P296 465- The Explanation of Relationship Between Perceived Organizational Support and Organizational Socialization Among 
Employee The Department of Physical Education West Azarbaijan
Mehrdad Moharramzadeh, Fariborz Fathi, Mir Hassan Seyed Ameri

P297 857- Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan ve Girmek İçin Hazırlanan Öğrencilerin Spor Yöneticiliği Bölümünü Tercih Etme 
Nedenleri / The Reason of Choosing The Sports Administration Department By The Students of Sports Administration and 
Students That Are in The Preparation Period
Yalçın Uyar, Hakan Sunay, Funda Koçak, Hamza Uyar

P298 905- Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi / Examining The Organizational 
Commitment of Physical Education and Classroom Teachers
Pelin Akyol Ayyıldız, Tülin Atan, Basri Gökmen
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P299 925- Öğrenci Algılarına Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Kurumsal İmajı / Institutional Images of Physical Education 
and Sports Colleges As Perceived By Students
Turgay Cankurtaran, Oğuz Özbek

P300 124- The Relationship among Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Sport Center 
Employee
Jaekeun Yang

P301 136- The Relationship among Service Quality, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty of Dance Sport Facility
Cho Yunla

12.00-12.30 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTUNA

P302 210- Spor Tesisi Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Managers Sports Facility Opinions on The 
Investigation of Problems
Mustafa Balaban, Bülent Kilit, Velittin Balcı

P303 506- Ankara Üniversitesi Fitnes Merkezleri Üyelerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algılarının Değerlendirilmesi / Ankara 
University's Expectations and Perceptions of Service Quality Evaluation of The Members of Fitness Centers
Zeynep Erten, Velittin Balcı, Şenay Bağdatlı

P304 930- Üniversite Öğrencilerinin Verimlilik ve Nitelik Bakımından Üniversite Bünyesinde Bulunan Spor Tesislerini Değerlendirmeleri / 
University Students’ Assessment of The University’s Sports Facilities in Terms of Productivity and Quality
Tonguç Osman Mutlu, Murat Tekin, Ercan Zorba, Ahmet Yılmaz Albayrak, Akan Bayrakdar, Mustafa Yıldız, Muhammet Çizmeci

P305 1011- Kamu ve Özel Spor Merkezleri Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının İncelenmesi / Investigation of Service Quality 
Perceptions of Public and Private Sport Centre Customers
Hanifi Üzüm, Beray Yeşildağ, Ümid Karlı, Hülya Ünlü, Fatih Mehmet Parlar, Cengiz Çokpartal, Nedim Tekin

P306 130- Empowerment of Human Resources and Organizational Productivity
Morteza Fattahpour Marandi, Mir Hasan Seyed Ameri, Mostafa Fattahpour Marandi

P307 1064- Türkiye’de Spor Yöneticilerinin Hizmet Öncesi Eğitiminin Uluslararası Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi / International 
Comparative Evaluation of The Pre-Service Education of The Sports Managers in Turkey
Uğur Özer

P308 337- The Relative Contribution of The Social and Economic Factors on The Perceptions of The Organization Justice Among 
Coaches in The Sepahan Club of Isfahan
Mahmoud Ahmadi, Masoud Naderian, Mohamad Soltanhoseini

P309 452- Türkiye Hentbol Süper Ligi Antrenörlerinin Risk Belirleme Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Işığında 
Değerlendirilmesi / Evaluation of Risk Identification Levels of Turkish Handball Super League Coaches In The Light of Certain 
Demographical Variables
Özgür Karataş, Cemal Gündoğdu, Serkan Hacıcaferoğlu

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU

P310 663- Kahramanmaraş Çocuk Oyunlarından: Çelme Top Oyunu / Children Games From Kahramanmaraş: Trip Ball Game
Mehmet Türkmen, Abdullah Doğan, Mehmet Gül

P311 359- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Namus Kavramına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi / A 
Study of Attitudes Toward Women Honor Among Undergraduate Physical Education College Students
İlker Özdemir, Cem Y. Yılmaz, Ercan Yeldan, Zeynep Dinç

P312 1057- Spor Eğitimi Veren İlk Özel Okul: Terbiye-i Bedeniye Mektebi (1908) / The First Educational Institution on Sports: Terbiye-i 
Bedeniye Mektebi (1908)
Sabri Özçakır, İbrahim Yıldıran

P314 129- Sport Coach Ethical Decisions Making in Morality Conditions
Morteza Fattahpour Marandi, Seyed Mohammad Kashef, Mir Hasan Seyed Ameri

P315 120- Effect of Worship Level in Student Athletes’ Mood
Reza Sadeghi, Gholamreza Zourmand

P316 684- Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki Amatör Dansçıların Dans Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / The 
Methaphoric Perceptions of The Amateur Dancers in Trabzon 2011 Europe Youth Olympic Games Towards The Concept of 
"Dance"
Fatih Bektaş, Gamze Beyazoğlu, İdris Yılmaz, Gülsen Karaman, Görkem Okur, İbrahim Yıldıran

P317 943- Mental Fluency and Their Relationship To The Level of Sports Achievement in Football Teams Participating in The African 
Tournament Under The Age of Twenty " (Misurata - Libya)
Mohamed Salem Saeed
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P318 984- Basketbol ve Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri / Sportspersonship Orientations of Basketball and Soccer Players
Sinem Kurşun, Bahri Gürpınar

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER

P319 258- Türkiye’deki Okur Kitlesine Göre Türk Spor Basını ve Avrupa’daki Rakiplerine Göre Farkılıklarının Değerlendirilmesi / 
According to Turkish Readers, Turkish Sport Press and Differences from European Sport Media
Selçuk Bora Çavuşoğlu, Okan Kılıçkaya

P320 916- Almanya ve İngiltere’de Yaşanan Türk Kökenli Göçmenlerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Serbest Zaman Engelleri / Physical 
Activity Level and Leisure Time Constraints in Turkish Immigrants Who Are Living in Germany and England
Canan Koca, Tennur Yerlisu Lapa

P321 416- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Taraftar Oldukları Takımları İle Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi / The 
Investigation of Identification Level of The Students Attending to High School of Physical Education and Sports With The Team 
They Support
Ahmet Haktan Sivrikaya, Murat Özmaden, Kader İncili

P322 849- Türk Spor Medyasında Ek Fayda Sağlamanın (Moonlighting) Yansımaları: Spor Yazarlarının Görüşleri / Moonlighting and 
Reflections on Turkish Sport Media: Sport Writers Opinions
Erol İlhan, Zafer Çimen

P323 958- Medyada Süper Toto Süper Liginde Mücadele Eden Takımlar Hakkında Ortaya Atılan Transfer Haberlerinin Doğruluğu 
Üzerine Bir Araştırma: 2010-2011 Futbol Sezonu Örneği / A Study on The Accuracy of Transfer News Published on Media About 
The Football Teams Playing in Super Toto Turkish Super League: 2010-2011football Season Case
Veli Onur Çelik

P324 1006- Futbolda Şiddet Olaylarında Medyanın Rolü: 2007-2012 Fenerbahçe - Galatasaray Derbileri Örnekleri / The Role of Media in 
Football Hooliganism: A Case Study of 2007-2012 Galatasaray – Fenerbahçe Derby Matches
Fatih Sezgin, Bünyamin Dinçer, Ali Kurtulan

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Nefise BULGU

P325 1082- Mükemmeliyetçilik Boyutlarının Sosyal Fizik Kaygı ve Kendini Fiziksel Algılama Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesi / 
Dimensions of Perfectionism in Sport Setting: Differences in Terms of Social Physique Anxiety and Physical Self-Description
Gaye Erkmen, Hülya F. Aşçı

P326 265- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Cinsiyetler Açısından Duygusal Zeka Düzeylerinin 
Karşılaştırılması / Comparing of Emotional Intelligency According to Gender Among Students of School of Physical Education and 
Sport
Aylin Zekioğlu, Arkun Tatar, Mustafa Türkmen

P327 924- Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Üzerine Sporun Etkisi / The Effect of Sports on The University Students’ Level of 
Loneliness
İlknur Yazıcılar Özçelik, Osman İmamoğlu, Resul Çekin, Sebiha Gölünük

P328 312- Türkiye’de Kadın Sporcular Üzerine Bir Analiz Çalışması / An Analysis of The Study of Women Athletes in Turkey
Lale Orta

P329 343- Kadınların Spor Üst Yönetiminde Yeterince Temsil Edilememe Nedenleri / The Reasons of Under Represantation of Women in 
Senior Level Sports Management
Filiz Boran

P330 364- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının 
İncelenmesi / The Attitudes of Physical Education Majors Toward Gender Roles
Ceren Ebru Onuk, Cem Y. Yılmaz, Nuri Yıldız, Zeynep F. Dinç

P331 580- Reviewing and Recognize Characteristics Features of Entrepreneurship in Woman Managers of Sport Clubs in Tehran
Ismail Zanganeh, Zahra Noori, Somayeh Mansouri, Hashem Kozechian

P332 670- Assessment of Women's Participation in Sports With Regards to Women Who Play Sports and Women Who Don't
Osman Dalaman, Kadir Pepe, Meriç Eraslan

12.00-12.30 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Leyla TAVACIOĞLU

P333 229- Relationship Between Social-Economic Status of Family and Adolescents Student Sport Participation in Iran-Rasht
Mehr Ali Hemmati Nezhad, Mohammad Mahdi Rahmati, Mohsen Manochehri Nezhad

P334 626- Yetişkinlerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysis of The 
Relationship Between The Level of Physical Activity Socioeconomic Status in Adults
Nimet Haşil Korkmaz, Murat Deniz
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P335 329- Sosyolojik Açıdan Sporda Şiddet ve Çirkin Tezahüratın Nedenlerinin Araştırılması: Manisaspor Taraftarları Örneği / 
Investigation of The Causes of Violence and Cheer With Slang Expressions in Sports Sociologically: The Case of Manisaspor Fans
Mustafa Türkmen, Kadir Yıldız, Aylin Zekioğlu

P336 583- Türkiye Futbol Süper Ligi Derbi Maçı İzleyicilerinin Öfke ve Saldırganlık Davranışlarının Değerlendirilmesi / The Evaluation of 
The Turkish Football Super Leaugue Fans’ Anger and Aggressive Behavior During Derby Matches
Suzan Yıldız, İlhan Odabaş, Çiğdem Bulgan, Selda Akkay, Nalan Suna

P337 931- KPSS Sınavına Hazırlanan Pamukkale Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması / 
Investigation of Test Anxiety Levels of Pamukkale University's Pre-Service Teachers Taking Civil Servant Selection Examination
Zekeriya Çelik, Mesut Akbaş

P338 972- Bir Boş Zaman Etkinliği Olarak Futbol ve Şiddet İle Tüketen Toplum Profili / Consumer Society Profile Who Consume With 
Football and Violence As A Leisure Time Event
Ece Baban

P339 1050- Sports and Violence
Kavita Sharma, Munesh Chakravortty, Sushant Kumar Chakravortty

12.00-12.30 REKREASYON / RECREATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Müberra ÇELEBİ

P340 462- Boş Zaman Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Aktif Spor Turistleri Üzerine Bir İnceleme / Reliability and 
Validity of Leisure Motivation Scale: A Study on Active Spor Tourists
Erdinç Demiray, Timuçin Gençer

P341 380- Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak; Gençlik ve Spor Bakanlığınca Uygulanan Gençlik Kampları Programları / The Youth Camp 
Programmes Which are Carried Out by Ministry of Youth and Sports As A Leisure Time Activity
Melike Esentaş, Selhan Özbey

P342 450- Çalışanların Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımının İş Verimliliği Üzerine Etkileri: İstanbul'daki Bir Oteller Zincirinde 
Karşılaştırmalı Bir Çalışma / Employee Participation in Recreational Activities and Its Contribution to Work Productivity Promotion: 
A Comperative Study Conducted in A Particular Hotel Chains in Istanbul
Yeşim Albayrak Kuruoğlu, Reyhan Tama

P343 873- Beden Eğitimi Bölümlerinde Dönüşümcü Liderlik / Transformational Leadership in Physical Education Departments
Sinan Yıldırım

P344 954- Serbest Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumun İncelenmesi: Yetişkin Bireyler Örneği / An Examination of Attitudes Toward 
The Leisure Activities: A Sample of Adults
Halil Sarol, Bülent Gürbüz, Zafer Çimen

P345 1116- Alışveriş Merkezlerinde Çalışan Gençlerin Serbest Zaman Kullanımları Üzerine Bir Çalışma / A Study on Usage of Leisure 
Time by Working Youth Who Work in Shopping Malls
Murat Uygurtaş

OTURUM 4 / SESSION 4
Salon / Hall: Poster Salonu

13.30-14.00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Osman GÖDE

P346 141- Okul Öncesi Kurumlarda Fiziksel Aktivite Konusunda Ailelerin Endişeleri / Parental Concerns About Physical Activity in Child 
Care Centers
Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar

P347 513- İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Ders Dışı Etkinliklere Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi / Investigation of 
Elementary School Students’ Participation Motivation at Physical Education and Extra Curricular Activities
Zeycan Acar, Nevin Gündüz

P348 198- Engelli Bireylerin Entegrasyonunda Takım Sporlarının Yeri ve Önemi / The Place and Importance of Team Sports in The 
Integration of Handicapped People
Ebubekir Aksay

P349 290-Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Öğretimine İlişkin Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi / Being Examine The Preschool 
Teachers Candidates’ Self-Efficacy About Teaching Game
Kürşad Han Dönmez, Oğuz Serdar Kesicioğlu

P350 612- Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunlarının Araştırılması 
(Antalya İl Örneği) / Research About Vocational Problems of Physical Education and Sports Teachers of State and Private Primary 
Schools (Antalya Province Sample)
Hüseyin Taymaz, Kadir Pepe



54

PO
ST

ER
 S

U
N

U
M

 P
R

O
G

R
A

M
I /

 P
O

ST
ER

 P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
13 ARALIK 2012 PERŞEMBE / DECEMBER 13, 2012 THURSDAY

P351 301- İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Okul İçi ve Dışı Oyun Tercihlerinin Belirlenmesi / Stating Intramural and 
Extramural Game Preference of Prımary and Secondary School Students
İlyas Özen, Zekeriya Göktaş

13.30-14.00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Ferman KONUKMAN

P352 690- Evaluation Area Strategic Management in Youth and Sport Offices West A.G Provience
Robab Yadollahzadeh, Mir Mohammad Kkashef

P353 728- Farklı Giriş Sınav Yöntemleriyle Rekreasyon Bölümüne Alınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması / 
Comprising of the Academic Success of The Students Entering to The Recreation Department With Different Entrance Exam 
Methods
Dağcan Dağ, Özgür Mülazımoğlu Ballı, Hüseyin Gökçe

P354 680- Survey Non-Linearity of Sport Organizations (As One of the Chaotic Organizations Characters)
Mehran Azarian, Mehrdad Moharramzadeh, Mohsen Araghi

P355 153- Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları / Physical Education and Sport Students’ 
Attitudes Towards Technology
Zekeriya Göktaş

P356 616- Farklı Sınav ve Değerlendirme İle Alınan Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beceri ve Performans Düzeylerinin 
Karşılaştırılması / A Comparıson of Skıll and Performance Levels of Polıce Vocatıonal High School Students Accepted With 
Different Exams and Evaluations 
Muhammed Zahit Kahraman, Baybars Recep Eynur, Arslan Kalkavan

P357 834- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Ders Çalışma Yaklaşımları ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Akademik Kontrol 
Odağının Arabuluculuk Rolü / The Mediating Role of Academic Locus of Control in the Relationship between Study Process and 
Self-Esteem in School of Physical Education and Sport
A. Meliha Canpolat, Ferudun Dorak, Lale Yıldız

P358 843- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Benlik Algısı Açısından Karşılaştırılması / 
Comparing Social Identity Levels Between Physical Education Majors and Education Faculty Majors
Mehmet Bilbek, Zeka Pehlevan

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Tahir HAZIR

P359 350- Futbolcularda Hazırlık Sezonu Öncesi-Sonrası Anaerobik Eşik Değerlerinin Saha ve Laboratuar Testleri ile İncelenmesi / 
Examination of the Test Values of Anaerobic Threshold Running Under the Conditions of the Field and Laboratory in Pre-Post of 
the Preparatory Period on Soccer Players
Halil Taşkın, Sadettin Türk

P360 400- 14-17 Yaş Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu, Güreşçi ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin 
Karşılaştırılması / The Comparison of Some Physical and Physiological Properties of 14-17 Years Old Men Basketball Players, 
Football Players, Wrestlers and Sedentary Subjects
Ali Yolcu, Hasan Eker, Yavuz Selim Ağaoğlu

P361 434- Voleybolcularda Farklı Germe Egzersizlerinin İzokinetik Kuvvet Parametrelerine Akut Etkileri / The Acute Effects of Different 
Stretching Exercises on İsokinetic Strength Parameters in Volleyball Players 
Esin Ergin, Selda Bereket Yücel, Nurten Dinç

P362 520- Voleybola Özgü Bir Yetenek Test Bataryasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Reliability and Validity Study of An Ability Test 
Battery Peculiar to Volleyball
Olcay Mülazımoğlu, Haluk Koç, Ali Emre Erol

P363 558- Agility, Speed and Acceleration in Young Football and Basketball Players 
Fatma Arslan, Emin Süel, Mustafa Karahan, İbrahim Şahin

P364 742- Tenis Sporu Yapan Bireylerin Dominat ve Nondominant Kol Özelliklerinin Karşılaştırılması / Comparison of The Properties of 
Dominant and Non Dominant Arms of Individuals Playing Tennis
Sedat Özcan, Emrah Atay

P365 745- 14-17 Yaş Bayan Voleybol Oyuncularında 4 Haftalık Kuvvet Antrenmanın Oyuncuların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans 
Bileşenleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Investigation of Effect of 4 Weeks Strength Training on Some Physical Characteristics 
and Performance Components of Volleyball Players
Mehmet Vurat, Eren Uluöz

P366 691- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO Farklı Sınıflarda Okuyan Öğrencilerin Esnekliklerinin Karşılaştırılması / 
Comparison in Flexibilitiy of Different Class’ Students in BESYO in Çanakkale Onsekiz Mart University
Can Özgider, Abdulkadir Taş
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13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KALE

P367 693- Basketbolcuların Mevkilere Göre Seçilmiş Fiziksel Özeliklerinin Karşılaştırılması / The Comparision of Selected Physical 
Characteristics of Basketball Players According to Their Playing Positions
Hamza Küçük, Erol Doğan, Mehmet Yalçın Taşmektepligil

P368 1012- Skor Sayarak ve Saymayarak Oynanan 3x3 Yarı Saha Oyunlarına Verilen Kalp Atım Hızları Cevaplarının Karşılaştırılması / 
Comparison of Heart Rate Responses and in 3 A-Side Half-Court Games in Woman Basketball Players: Effects of Counting Score
Mülkü Karadeniz, Utku Alemdaroğlu, Ahmet Alptekin, Mehmet Pense

P369 707- The Comparison of Selected Training Anaerobic and Anaerobic Powers in Amongst Children and Adults
Amin Azimkhani, Sadegh Abbasiyan, Teimour Darzabi, Recep Gursoy

P370 781- Teakwondocularda Kalp Atım Hızı ve Kan Laktat Konsantrasyonundaki Değişimlerin Müsabaka Süresince İncelenmesi / 
Examination of Exchanges in Heart Rate and Blood Lactate Concentration at Teakwondo Athletes During Contest
Halil Taşkın, Şenay Şahin, Nurtekin Erkmen, Ali Şahin

P371 836- Distinctions of The Sensomotor Organization of Movements of Sportsmen of Various Kinds of Sports
Alexander Romanchuk

P372 901- Strength Differences in Young Soccer Players According to Age and Lower Limb Dominance
Tomas Maly, Frantisek Zahalka, Lucia Mala, Jaroslav Teplan

P373 904- Sağlık Toplarıyla Yapılan Plyometrik Çalışmaların Forehand ve Backhand Atış Performanslarına Etkisi / Effect of The Plyometric 
Workouts Made With Medicine Balls on Forehand and Backhand Shot Performances
Gazanfer Kemal Gül, Nilay Gündüz

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Alpay GÜVENÇ

P374 938- Voleybolcuların Sezon Boyunca İzokinetik Kas Gücü Durumlarının İncelenmesi / The Investigation Of Status Isokinetic Muscle 
Power of Volleyball Players During Season
Muhammed Emin Kafkas

P375 971- 12–15 Yaş Gurubu İşitme Engelli ve Sağlıklı Erkek Badmintoncuların Reaksiyon Zamanı ve Denge Performansı ile 
Bazı Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluating The Reaction Time and Balance Performance With Some 
Anthrometric Properties of Hearing Impaired and Healthy Male Badminton Players in 12-15 Age Group
Ayla Karakullukçu Özkan, Halil Tanır, Aziz Güçlüöver

P376 1023- Motorsuz Koşu Bandı ve Kapalı Atletizm Pistinde Yapılan 40 Metre Tekrarlı Sprintlerin Karşılaştırılması / Comparison of 40m 
Repeated Sprints on Non-Motorized Treadmill and Indoor Track
Mehmet Kale, İzzet Kırkaya

P377 1027- Elit Futsal Oyuncularının Müsabaka Süresince Kalp Atım Sayısı ve Laktat Değişimlerinin İncelenmesi / Heart Rate and 
Lactate Changes in Elit Futsal Players Throughout a Game
Erkal Arslanoğlu, Sümer Alvurdu, Temel Çakıroğlu

P378 1042- Değişik Kondisyon Durumundaki Gençlerde Beden Kitle İndeksi Değerlerinin Araştırılması / The Research Into The Body 
Mass Index Values of The Youngsters At Varied Condition Levels 
Menderes Kabadayı, Güner Çiçek, Özgür Bostancı, Osman İmamoğlu

P379 1098- Farklı Liglerdeki Futbol Hakemlerinin Propriosepsiyon, İki Nokta Ayrımı ve Performans Testlerinin Karşılaştırılması / 
Comparison of the Proprioception, Two Point Discrimination and Performance Tests in Different Division Soccer Referees
Barış Gürol, Mehmet Kale, Cihan Caner Aksoy

P380 206- Tenis Eğitiminde Duvar Çalışmalarının Etkisi / The Effect of The Wall Work on Tennis Training
Bülent Kilit, Cengiz Arslan, Sema Can, Mustafa Balaban

13.30-14.00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ / MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Niyazi ENİSELER

P381 332- Sağlıklı Erkeklerde Fiziksel Aktivite, Aerobic-Anaerobik Güç ve Vücut Kompozisyonu Parametreleri Arasındaki İlişki / The 
Relationship Between Physical Activity and Aerobic-Anaerobic Power and Body Composition in Healthy Men
Dicle Aras, Barış Karakoç, Özcan Bizati, Mitat Koz, Cengiz Akalan

P382 579- 1. ve 2. Lig Düzeyindeki Kadın Futbolcularda Isınma Alışkanlığı ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi / Warming Trends and 
Knowledge Level Evaluation on 1st and 2nd Leaguer Women Football Players
Bürke Köksalan, Nurper Özbar

P383 897- Öğretmenlik Bölümü Erkek Öğrencilerine Uygulanan Tenise Yönelik 6 Haftalık Kort İçi Koordinasyon Antrenmanlarının El 
Önü ve El Arkası Atış İsabetine Etkisi / The Effect of 6-Week in-Court Coordination Trainings, Applied to Male Students of Teaching 
Department, on The Accuracy of Forehand and Backhand Shots
Mehmet Bozkuş, Gazanfer Kemal Gül
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P384 1070- Genç Sporcularda Statik ve Dinamik Dengenin Değerlendirilmesi / Evaluation of Static and Dynamic Postural Balance in 
Young Athletes
Ayse Oya Erkut Atılgan, Nusret Ramazanoğlu, Bilsen Sirmen, Filiz Çamlıgüney, Veysel Küçük, İnci Akan, Sinan Bozkurt, Selda Uzun

P385 174- Beden Eğitimi ve Spor Okulu Bölümlerinde Okuyan Erkek Öğrencilerin Farklı Çeviklik, Bosco ve Sürat Testi Performansları ile 
Ağız-Diş Sağlığı Durumlarının İlişkisinin Değerlendirilmesi / Evalution of The Relationship Between Agility, Bosco and Speed Test 
Performances and Oral-Dental Health Conditions in Male Students in The School of Physical Education and Sports
Hakan Yapıcı, Sinan Ayan, Serdar Bağlar

P386 1039- Yüksek Şiddetli Kısa Süreli Yüklenmeler Sonrası Toparlanmada Kalp Atım Hızı Ve Oksijen Tüketimi Üzerindeki Diurnal 
Değişimin İncelenmesi / Investigation of Diurnal Variation in Recovery After Short-Term, High Intensity Exercise on Oxygen 
Consumption and Heart Rate
Mehmet Ali Özçelik, Alpay Güvenç, Neşe Toktaş

P387 1114- Vücut Kitle İndeksine Göre Obez Sınıflandırmasına Giren Emniyet Mensuplarının Bazı Antropometrik Özellikleriyle Denge 
ve Postür Ölçümleri Arasındaki Farklar / According to Body Mass Index, Some of The Members of the Police Officers of The 
Prevalence of Obese Classification in Balance and Posture are The Differences Between Measurements
Cenab Türkeri, Gonca İnce

13.30-14.00 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Cengiz ARSLAN

P388 716- Adolesanların Beslenme Alışkanlıklarının ve Obezite Durumlarının İncelenmesi / Thesis on The Nutritional Habit of 
Adolescents and The Level of Obesity
Serdal Öğüt, İpek Ökten, Emrah Atay

P389 538- Futbolcularda Kısa Süreli Maç Döneminin Glikoz ve İnsülin Düzeylerine Etkisi / The Effect of Short Term Match Schedules on 
The Glucose and Insulin Levels of Football Players 
Vedat Çınar, Şebnem Cengiz, Ragıp Pala, Aykut Dündar, Fatih Murathan

P390 1036- Effects of Weight Loss on the Dynamical Marks of Centre of Gravity in Different BMI and Body Fat Percentage Categories 
Peter Szablics, Sándor Szabó, Márton Dvorák, Kornélia Orbán, László Balogh, Andor H Molnár, Zoltán Pintér, Ferenc László, Csaba 
Varga

P391 144- The Effect of Water Treatment on Performance of ACL and PCL in Male Athletes
Lora Chapari, Saeed Tanoorsaz, Gholamreza Zourmand, Sara Shamshiri

P392 661- Atıcılık Spor Dalında Görülen Yaralanmalar / Shooting Sports Related Injuries
Banu Kabak, Muharrem Karanfilci

P393 820- Hentbolde Spor Yaralanmaları / Sport Injuries in Team Handball
Muharrem Karanfilci, Banu Kabak

P394 829- Trunk Muscles' Endurance Assessment in Male Professional Alpine Skiers of Iran
Fahimeh Bazgirinejad, Ali Asghar Noraste, Maryam Banparvari

13.30-14.00 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

P395 898- Futsal Sporcularında Görülen Sakatlanma Türlerinin ve Sebeplerinin İncelenmesi / Investigation the Injury Types and Causes 
in Futsal Players
Özhan Bavlı, Ayşegül Aksoy, Serkan Işık, Kübra Gültekin, Nurdan Yaykın, Haşim Katra

P396 143- The Effect of Corrective Training on Control and Correct of Tend to Head to front in Islamic Azad University Dezfoul Branch 
Man Personnel
Saeed Tanoorsaz, Lora Chapari, Gholamreza Zourmand, Sara Shamshiri

P397 689- Milli Golfçülerin Ayak Tabanı ve Postüral Yapı Değerlendirmeleri / The Evaluation of Foot Base and Postural Structure of 
National Golfers
İlhan Odabaş, Aris Koufos, Çiğdem Bulgan, Garo Agancan, Spencer Henderson

P398 187- Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Arasındaki İlişki / 
Determination of Physical Activity Level and Healthy Lifestyle Behaviors in Health Sciences Students
Ayşe Kin İşler, Ali Özkan, F. Hülya Aşçı

P399 212- Assessment of Depression in Male and Female Students and Its Relationship with Cardio – Respiratory Fitness Rate
Akbar Sazvar

P400 286- Futbol Antrenörlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Bazı Kan Değerlerinin 
Karşılaştırılması / Comparison of Some Blood Parameters and The Physical Appropriateness Levels and The Healthy Lifestyle 
Behaviors of Football Trainers
Ercan Gür, Murat Kayapınar, Serdar Orhan

P401 403- Lise Öğrencilerinde İki Farklı Fiziksel Aktivite Belirleme Yönteminin İncelenmesi: Ön Çalışma / Determination of Physical 
Activity Level in High School Students by Using Two Different Methods: A Pilot Study
Atakan Yılmaz, Ayşe Kin İşler, Bengü Güven Karahan, Ali Özkan, Atahan Altıntaş, Feyza Meryem Kara, Selen Kelecek, F. Hülya Aşçı
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P402 444- İstanbul İtfaiyecilerinin Fiziksel Uygunluk Parametreleri ve Mesleki Performans Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The 
Investigation of Between Occupational Performance and Physical Fitness for Istanbul Fire Fighting Department
Birgül Arslanoğlu

P403 628- Sağlık Çalışanlarının Bedensel Etkinlik Düzeyi, Spora Katılım Nedenleri ve Katılım Engellerinin Araştırılması / The Physical 
Activity Level of Health Personnel, Reasons for Participating Sports and The Obstacles to Involvement
İpek Ökten, Emrah Atay

P404 512-  Sporcu ve Sedanterlerde Çinko Takviyesinin Bazı Fiziksel Özelliklere Etkisi / The Effect of  Zinc Reinforcement on Some 
Physical Characteristics of  Sportsmen and Sedanteries
Vedat Çınar, Serdar Orhan, Fatih Murathan, Şebnem Cengiz

13.30-14.00 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ / SPORT AND HEALTH SCIENCES
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Ayda KARACA

P405 638- Fitness Merkezlerine Düzenli Katılan Bireylerde Egzersiz Bağımlılığının İncelenmesi / Investigation To Exercise Addiction on 
People Who Regular Participate of Fitness Centers
İrem Uz, Özhan Bavlı

P406 858- 14-18 Yaş Grubu Genç Erkeklere Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanının Bazı Antropometrik Parametreler Üzerine Etkisi / 
The Effect of Football Skills Training- Session on 14-18 Age Group of Young Men on Some Anthropometric Parameters
Sermet Toktaş, İsmail Gökhan

P407 815- Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma, Sigara ve Alkol Kullanma Alışkanlıkları (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Örneği) / Alcohol, Cigarette and Breakfast Habits of Educational Faculty Students (Sample of Mehmet Akif Ersoy University)
Fatma Çelik Kayapınar, Kadir Pepe, Meriç Eraslan

P408 883- Ankara ve Samsun Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi / Analysis of Dietary Habits in Ankara 
and Samsun Region Football Referees
Sezgin Şahbaz, Fürgan Elmas, Salih Tutku Yaylacı, Hüseyin Aydoğan

P409 1002- Sağlıklı Gençlerde Farklı İki Kas Kuvveti Eğitim Tekniğinin Denge ve Performans Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma 
/ The Effect of Two Different Muscle Strength Training Technique on Balance and Performance in Healty Young People: A 
Comparative Study
Tuba Can, Filiz Altuğ Altuğ, Nihal Büker

P410 1078- Giresun Üniversitesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi / Determination of Evalution 
Physical Activity Giresun University's Students' Physical Activity Level
Halil Çolak, Ferhat Büyükkalkan, Mehmet Yalçın Taşmektepligil, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin

P411 1079- Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Sıklığı ile Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Durumlarının İncelenmesi / Frequency of 
Doing Sports And Use of Smoking, Alcohol and Other Addictive Substances in University Students
Mustafa Gümüş, Tevfik Cem Akalın, Hakan Kudak, Resul Çekin, Mustafa Ertuğrul Çıplak, Mustafa Gelen

P412 1109- Çanakkale İl Merkezinde Yaşayan Kadınlarda Düzenli Egzersiz Alışkanlığının Araştırılması / A Research on Regular Physical 
Activity Habits of Women Who Live in Çanakkale City Centre 
Gülşah Şahin, Mustafa Kamil Özer, Türkan Söğütçü, Özhan Bavlı, Şakir Serbes, Hüseyin Özden Yurdakul, Can Özgider, Zeynel 
Dohman, Gülçin Gözaydın, Özlem Ergun Açanal, Serra Ayşe Çakar

P413 1121- Rockport Yürüyüş Testi İle Koroner Kalp Hastalarında Uygulanan Aerobik Egzersiz Programının Etkinliğinin İncelenmesi / 
The Review of The Activity of Aerobic Exercise Programme Applied in Coronary Heart Patients With Rockport Walking Test
Alper Karadağ

13.30-14.00 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ

P414 459- Relationship Between Managers’ Social İnfluence and Work Empowerment of Personnels of Youth and Sportoffices in Chahar 
Mahal and Bakhtiyari Province
Hasan Osivand, Mohamad Soltan Hoseini, Mohamd Reza Moradi, Mahmoud Ahmadi

P415 524- Halk Oyunları Antrenörlerinin Çalışma Ortamlarındaki İş Doyum Düzeylerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi (Muğla ili 
örneği) / Folk Dances Examining The Demands in Terms of Gender Work Environments Work Yourselves Levels Coachs (Muğla 
Province Instance)
Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serkan Hacıcaferoğlu

P416 540- The Relationship Between Emotional İntelligence and the Proportion of Entrepreneurial Rate Among Sport Club Managers 
in Esfahan
Aye Rizvandi, Shahram Aroufzad, Mehdi Namazizadeh

P417 559- Halkoyunları Usta Öğreticilerinin İş Doyumu ve Sosyodemografik Bazı Değişkenlerinin İncelenmesi / The Investigastion of 
Comparing The Job Satisfaction and Some Sociodemographic Variables of The Folkdance Instructors
Kübra Gültekin, Ozan Canpolat, Nurdan Yaykın

P418 649- İstanbul İli Pendik İlçesinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Doyumlarının Tespiti ve 
İncelenmesi / The Evaluation ond Analysis of Physical Education ond Sports Teachers’ Job Satisfactions (İstanbul-Pendik Example)
Hakan Kolayiş, Adem Pala
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P419 737- Function Measurement of Esfahan Province Physical Education General Administration on Basis of EFQM
Yashar Hormati, Shahram Aroufzad, Taghy Aghahoseini

P420 853- Spor Yöneticiliği Bölüm Müfredat Programına İlişkin Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri / Perspective of Senior Students in The 
Field of Sports Administration Department Curriculum
Yalçın Uyar, Hakan Sunay, Funda Koçak, Hamza Uyar

P421 871- The Role of Structural, Social, and Marketing factors in Development of Sports Tourism in Iran's East Azerbaijan Province
Soghra Majdani, Fariba Askarian

13.30-14.00 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON / SPORT MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Müslim BAKIR

P422 479- An Investigation of Sport Sponsorship Problems in Sport Industry
Nooshin Benar, Mehrali Hemmatinezhad, Shokofeh Absalan

P423 955- Türk Sporunun Başarı Düzeyinin Takım Sporları ve Bireysel Sporlarla İlgilenen Spor Elemanlarının Bakış Açısından 
Değerlendirilmesi / Overview of The Level of Turkish Sports Success and Evaluation by Sports Elements Concerned Team and 
Individual Sports
Gülsen Tosun Tunç, Melih Nuri Salman

P424 980- Spor Eğitimi Alan Yükseköğrenim Öğrencilerinin İstihdam Durumu Açısından Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi 
/ Determination of the Desperation Levels of The Higher Education Students Who Receive Sports Education in Terms of 
Employment
Uğur Özer, Tekin Çolakoğlu

P425 573- The Comparsion of Business Excellence in Physilcal Education offices of eastands Hamedan and Kermanshah Perspective 
(Based on EFQM Model) 
Ismail Zanganeh, Zahra Noori, Said Kolivand, Mehdi Kohandel

P426 1037- Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Üniversitelerde Uygulanan Antrenör Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi / 
Coach Education Programs in Universities in Turkey and Some Foreign Countries, Comparative Analysis
Hakan Sunay

P427 277- The Relationship Orientation to The Organizational Entrepreneurship and Personnel Performance of Youth and Sport 
General Office
Farideh Hosenzadeh, Mehrdad Moharramzadeh, Mir Hasan Seyed Ameri

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Bengü GÜVEN KARAHAN

P428 598- 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Gönüllülerinin Olimpiyat Sonrası, Olipiyat Algılarının Metafor Yoluyla Öğrenilmesi / 
Learning 2011 European Youth Olympıcs Volunteers’ Olympic Perceptions After The Olympic by The Way of Metaphor
Fatih Bektaş, Gamze Beyazoğlu, İdris Yılmaz, Gülsen Karaman, İbrahim Yıldıran

P429 122- Fitness Merkezine Gelen Bireylerin Fiziksel Uygunluk Özellikleri İncelenmesi / Physical Fitness Center Proporties of The 
People
İbrahim Kubilay Türkay

P430 152- The Description of Cognitive, Emotional and Behavioral Attitudes of Iran Air Tour Flight Attendant to Exercise and Physical 
Activities
Samira Gholamian, Zohre Gholamian, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Masood Aghaei

P431 233- The Relationship Between Emotional Intelligence Components and Mental Health Among Athletes and Non-Athletes 
Students
Mehdi Bostani

P432 239- İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Çocukların Sportif Faaliyete Katılımından Sonra Okul Başarılarında, Fiziksel ve Sosyal 
Davranışlarında Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi / Observation the Changes of Primary School Students’ Academic 
Success, Physical and Social Behaviors Following Their Attendance to Sport Activities
Uğur Yalçın, Velittin Balcı

P433 669- Malatya Bölgesi Geleneksel Çocuk Oyun Kültüründe Yer Alan Taş Gulle (Beş Çukur) Oyunu / The Game of Shot Appearing in 
Traditional Children Game Culture in Province of Malatya
Abdullah Doğan, Mehmet Türkmen, Mustafa Özdal

P434 1058- Hayatını Jimnastiğe Adamış Bir İsim: Ali Faik Üstünidman / A Life Dedicated to Gymnastics: Ali Faik Üstünidman
Sabri Özçakır, İbrahim Yıldıran

P435 358- Farklı Değişkenler Açısından Voleybolcuların Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of Different Variables 
Volleyball Empathic Skill Levels
Murat Şakar, Hasan Şahan

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Nefise BULGU

P436 293- According to Demographic Characteristics People Views on The Olympics Games
Fatih Şenduran, Murat Erdoğan
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P437 360- The Role of Family, School, Friends and Media on The Sports Socialization of The Young
Abdolhamid Shamsi, Mohammad Soltan Hoseini, Masoud Naderian Jahromi, Mahin Bahrpeima

P438 377- İstanbul’da Bulunan Elit Tekvando Sporcularının Bu Branşa Yönelme Nedenleri / The Expectation and The Reasons for 
Choosing The Elite Taekwondo In Istanbul
Selim Yücesoy, Selim Yıldız, Gülçin Gözaydın

P439 398- İlköğretim II. Kademe Çocuklarının Cinsiyete ve Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Fiziksel Aktivite Düzeyleri / Physical Activity 
Level of Primary School Key Stage II. Children in Relation to Their Gender and Socio-Economic Status
Barış Baydemir, Mustafa Kamil Özer, Hüseyin Özden Yurdakul

P440 847- 2012 Londra; Spor Gazeteciliğinin Olimpiyatlarla İmtihanı / 2012 London; Sports Journalism During The Olympics
Erol İlhan

P441 420- Çocuk ve Adölesanlarda Sporun Eğitim ve Sosyal Gelişime Etkisi Üzerine Velilerin Görüşleri / Parents’ Opinion Concerning the 
Effect of Sports on Education and Social Development in Children and Adolescents
Bleda Buse Sezen, Meral Küçük Yetgin, Gülcihan Üçdağ, Nurper Özbar

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Sadettin KİRAZCI

P442 502- The Effect of an 8 Week Aerobic Training Selected on Mental Health of High School Boy Students 16 to 20 Years in Kashan 
City / The Effect of an 8 Week Aerobic Training Selected on Mental Health of High School Boy Students 16 to 20 Years in Kashan 
City
Mohammad Ebrahim Bahram, Hossein Mojtahedi, Fateme Ghorbani, Mehdi Najarian

P443 592- İlköğretim öğrencilerinin Yaz Spor Okullarında Yüzme Sporuna Yönelme Nedenleri ve Beklentileri (Gaziantep İli Örneği) / 
Expectations and Tending on Swimming of Primary School Students in Summer Schools (Sample of Gaziantep City)
Taner Dağlıoğlu, Uğur Abakay

P444 595- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi / The Decision-Making Levels for 
Students Who Studying in Physical Education and Sports College
Nazmi Bayköse, Murat Şakar, Erkan Bingöl, Ahmet Şahin, Erdi Kaya

P445 664- Individuals' Participation in Sports And Exploration of Factors That Affect It
Kadir Pepe, Osman Dalaman, Fatma Çelik Kayapınar, Meriç Eraslan

P446 676- Üniversite Öğrencilerinin Egzersize Katılımları, Beden Kitle İndeksleri ve Beden İmgeleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: 
Hacettepe Üniversitesi Örneği / Investigation of Relationships Between Exercise Participation, Body Mass Index and Body Images 
in University Students: Hacettepe University Sample
Nihan Arsan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl

P447 711- Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Elite Athlete Self-Description 
Questionnaire: The Validity and Reliability in Turkish Athletes
Emine Çağlar, F. Hülya Aşçı, Selen Kelecek

P448 718- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlikleri / Preservice Classroom Teachers’ Attitude 
and Self-Efficacy toward Physical Education Lesson
Serdar Alemdağ, Erman Öncü, Ferdi Sakallıoğlu

P449 750- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meraklılık Düzeylerinin Diğer Branş Öğretmenlerine Göre Karşılaştırılması (Kayseri İli Örneği) 
/ Comparison of Curiosity Levels of Teachers of Physical Education With Those of Other Branches (Kayseri Province Example)
Ziya Bahadır, Zehra Certel

13.30-14.00 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR / PSYCHO-SOCIAL AREAS IN SPORT
Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Birol DOĞAN

P450 913- İspanya-Car'da Antrenman Yapan Bazı Elit Sporcuların Müzik Dinleme Düzeyleri / Listening to Music Levels of Some Elite 
Athletes' Who Trained in Spain-Car
Sevde Mavi, Semiyha Tuncel, Ali Kurtulan

P451 772- Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin İnternet Sitelerinin İletişim ve Pazarlama Açısından İncelenmesi / Investigation of Spor Toto 
Super League Clubs’ Official Web Sites in Terms of Communication and Marketing
Kadir Yıldız, Selami Özsoy

P452 921- Futbol Hakemlerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi / An Analysis on The Job Satısfactıons Levels of Soccer Referees
İlker Özmutlu, Murat Tekin, Selami Yüksek, Tonguç Osman Mutlu, Meriç Eraslan

P453 311- Kadın Taraftarların Futbol Maçı Üzerindeki Stratejik Etkileri / Strategic Effects on Women's Supporters Soccer Match
Lale Orta

P454 1009- Atatürk Üniversitesinde Lisans Düzeyinde Spor Eğitimi Alan Kişilerin Sigara Alışkanlıklarının İncelenmesi / Examining 
Smoking Habits of Persons Studying Sports at The Atatürk University
Alparslan Muharrem Kurudirek, Emre Belli, Dursun Katkat

P455 1059- Üniversitelerarası Masa Tenisi Müsabakalarına Katılan Sporcu Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi / 
Investigation of Assertiveness Levels of Students Participated Universities Table Tenis Championship
Cansel Arslanoğlu, Meriç Eraslan, Erol Doğan
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P456 191- Spor Basınında Çalışan Kadın Spor Yazarlarının Futbol Holiganizminin Önlenmesindeki Etkileri / Effects of Women Workers on 
Football Press Sector on Preventation on Football Holiganism
Selçuk Bora Çavuşoğlu, Özge Topçu

P457 488- Studying the Formation of Team-fan Identification in a New Sport Team (The Case Study of Gitipasand Futsal Team Fans)
Farzaneh Mazloomi, Akbar Jaberi, Ardavan Mohamadibaghmolaei, Saleh Afrasiabi

13.30-14.00 REKREASYON / RECREATION
Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ

P458 230- Rekreasyonel Kısıtlayıcıların Belirlenmesi: Çanakkale Halk Bahçesi Örneği / Determining of The Recreational Conflicts: Case of 
Canakkale Halk Bahcesi
Alper Sağlık, Abdullah Kelkit, Elif Sağlık

P459 473- Zıpkınla Balık Avcılığına Uygun Alanların Tespit Edilmesi / Determination of The Appropriate Zones for Spearfishing
Hasan Dayi, Vedat Ayan, Durmuş Ekiz, Fatih Bektaş

P460 877- Rekreatif Olarak Balıkçılık ve Kara Avcılığı ile Uğraşanların Profilleri, Avlanma ve Avlanmanın Ekolojik Yapı Üzerine Olabilecek 
Etkileri Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi / Determining The Profile of Recreational Fishers and Hunters and Their Opinion 
about Fishing/Hunting and Its Effect on Ecological Environment
Tevfik Turgut, Faik Ardahan

P461 165- Rekreasyon Bölümlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Bölüm Öğrencilerinin Beklentilerinin Araştırılması / The Reasons of 
Prefered and Expectances of The Students Whıch Study in Recreatıon Department
Ercan Zorba, Emrah Cerit, Meltem Evli

P462 445- BESYO ve Diğer Üniversite Öğrencilerinin Ders Dışı Egzersiz Alışkanlıklarının İncelenmesi / Investigation of Extracurricular 
Exercise Habits of School of Physical Education and Other Undergraduate Students
Neşe Toktaş Torun, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Mehmet Zeki Budak, Vedat Çetinkaya

P463 456- Fırat Havzasında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılmama Nedenleri / University 
Students Studying in The Euphrates Basin Reasons for Not Participating Leisure Activities
Abdurrahman Kırtepe, Muhammed Bahadır Sandıkçı

P464 596- Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Boş Zamanlarında En Çok Yapmak İstedikleri Spor Dallarının Belirlenmesi 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma / A Comperative Investigation on Determining The Sport Branches The Student in Class 
Teaching Majors Are More Interested in Doing in Their Spare Times
Osman Dalaman

P465 952- Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Faaliyetlere Katılımı (Kastamonu Üniversitesi Örneği) / University Students' Participation 
Recreational Activities (Kastamonu University Sample)
Ayşe Aslı Yüzgenç, İhsan Sarı, Sercan Tarcan

P466 970- How Schoolyards İmprove Child Health? Assessment of Child Physical Activity and Participatory Space Design
Aydın Özdemir
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Promoting Health through Physically Active Leisure 
 

Karla A. Henderson 
North Carolina State University, USA 

 
The World Health Organization (WHO) has defined health as a state of physical, mental, and social 
well-being and not just the absence of disease or illness. Further, the connection between health 
and physical activity is undisputed. Many people depend on physically active leisure to promote 
their physical and mental health.  Physical activity from a leisure time perspective may include 
exercise as well as other activities that involve movement such as playing, walking, gardening, 
sports, dancing, and other recreational or leisure activities that are deemed enjoyable. 
Unfortunately, many people are not physically active enough to gain health benefits.  

Physical inactivity has been identified by WHO as a leading risk factor for global mortality. Along 
with poor nutrition and smoking, insufficient physical activity is among the top three modifiable risk 
factors resulting in chronic disease and premature death. In 2008, the prevalence of insufficient 
physical activity was highest in the Americas and the Eastern Mediterranean Region. According to 
WHO statistics, over half of the population of Turkey is physically inactive, and women are more 
inactive than men.  

The purpose of this presentation is to describe the relationships between physically active leisure 
and health. Research from around the globe is reviewed from the past decade and strategies are 
offered for promoting health among individuals and in communities.  

Physical inactivity and health are social issues, not just individual choices. The social ecological 
model provides a framework for investigating and promoting physically active leisure by addressing 
individual (intrapersonal) as well as interpersonal, community, organizational, and policy 
opportunities and influences. Social ecology is not a theory per say, but a framework or model that 
bridges multiple approaches to health promotion. Therefore, population-based, multi-sectorial, 
multi-disciplinary, and culturally relevant policies are needed to facilitate physically active leisure 
options for individuals within their communities.  

Being physically active is not easy in today’s societies. Many people become more sedentary as the 
need to be active in occupational and household duties lessens. Increased urbanization has 
sometimes discouraged physical activity because of crime and violence, high-density traffic, air 
pollution, and lack of infrastructure and recreation/leisure spaces. An important role of recreation 
and leisure might be described as facilitating physical activity by choice. People are active in 
different ways in their daily lives, but choices made during leisure can support or hinder the 
amount of activity as well as the enjoyment level. However, for choice to be possible, equitable 
opportunities and support must also exist.  

Leisure and recreation opportunities should be available for all including the youngest children to 
the oldest adults. Leisure opportunities, however, are not always distributed equitably and may not 
be accessible or user-friendly. An understanding of the underlying factors of physical inactivity 
requires collaboration from multiple disciplines By working together through a broad social 
ecological model and using concepts of active recreation and leisure, the health and well-being of 
individuals as well as communities can be greatly enhanced. 
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Gene Doping 
 

Carl Johan Sundberg 
Karolinska Institutet, Sweden 

 
Transfer of genetic material for therapeutic purposes has been the focus of extensive research for 
three decades. Over 1000 gene therapy trials (including DNA vaccine trials) have been registered, 
mostly in the cancer field. Gene therapy has so far been successful in only a few diseases, e.g. rare 
immune and eye deficiencies.  

Nevertheless, some persons in circles related to competitive sports have expressed interest in gene 
transfer in contacts with leading researchers in the field, indicating that “gene doping” may become 
a reality in the future. EPO and growth factors such as IGF-1/MGF are likely candidates for “gene 
doping”, if it becomes a reality. 

Methods for gene transfer and possible methods for detection will be described. 
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The Role of Kinesiology in Public Health 
 

David M. Koceja 
Indiana University, USA 

 
There is a growing public health movement in the United States, and as such, sport science or 
kinesiology departments are now being housed in schools of public health.  It is anticipated that 
this trend will continue worldwide.  Public health has historically been associated with departments 
of epidemiology, biostatistics as well as environmental health and the social sciences.  The purpose 
of this presentation is to explore the role that kinesiology can play in public health.  We will 
examine the role of physical activity or human movement from a public health perspective, 
including the important role that athletics can play in public health.  The arguments will be twofold:  
1) physical activity and nutrition are perhaps the two most important causal factors underlying a 
healthy life, and thus the study of physical activity must be a central theme in public health; and 2) 
sport, as a more universally recognized phenomenon than public health, provides a highly visible 
world-wide platform which can be used as a vehicle to promote public health.  For example, to fully 
understand many chronic diseases that affect the human condition, one must first understand the 
limits of human performance by examining the highly trained individual.  Further, ancillary to 
athletic performance, sport participation provides a structured social network which promotes the 
essential qualities of well-being, such as healthy lifestyle choices, role models, leadership 
development, self-realization and personal evaluation.  Sport could also be viewed as a public 
health social phenomenon which promotes cooperation among diverse individuals, cultures and 
countries.      
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Physical Activity and Its Impact on Non-Communicable Diseases: How 
Can We Increase Physical Activity in The Community? 

 
Dorothee Alfermann 

University of Leipzig, Germany 
 

Introduction 
Physical inactivity is regarded as an important contributor to morbidity and mortality. In a cross-
national analysis of data on physical activity and non-communicable diseases across the globe, Lee, 
Shiroma, Lobelo, Puska, Blair, and Katzmarzyk (2012) could show that physical inactivity may be 
responsible for 6% of cases of coronary heart disease (CHD), for 7% of type 2 diabetes, for 10% of 
breast cancer and for 10% of colon cancer. In addition, as a consequence of inactivity, life 
expectancy in general is reduced.  

Even though it is well known that moderate physical activity would have preventive effects on 
various mental and physical diseases, like depression and CHD, the amount of physical activity in 
industrialized societies has been constantly decreasing. This is mainly due to a decrease of 
everyday physical activity; for children, adolescents and adults alike. For example, the use of cars 
instead of walking or biking is nowadays the most popular way of transportation. Also, physical 
work in job and household has decreased a lot.  

In Europe, there are big differences between the countries in physical activity of the population. 
Roughly spoken, northern European countries’ inhabitants are much more active than southern 
Europeans. The reasons for these differences can be contributed to differences in the peoples’ 
mentality, in public policy, and in activity supporting or preventing natural and urban environments 
(like running and biking paths) that .  

As many people in industrialized societies lose their interest in physical activity from an early age 
onwards and become sedentary, it is important to encourage not only sports and exercise, but 
particularly everyday activity. In big cities like Tokyo, New York, or Berlin, many households no 
longer own private cars, and therefore are more or less forced to use alternative means of 
transportation. But communities and particularly policy makers can actively encourage everyday 
physical activity. Building pedestrian areas, or giving priority to bikers instead of cars, like in 
Amsterdam or in Copenhagen, may increase physical activity and public health.  

Sport and exercise science should be on the forefront to prevent people from staying physically 
inactive and to encourage them instead to start with sport, exercise, or everyday activity. We need 
more research, but particularly more convincing evidence how and why physical activity is able to 
improve health and well-being. It is important in addition, to cooperate with health professionals 
and with political and administrative staff in the communities. We need to encourage more people 
to be active, and this is a challenge to sport and exercise science In the panel discussion group, 
some international data on physical (in)activity are presented and suggestions are made how to 
increase everyday physical activity in the community.  

Reference 
Lee, I.-M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2012). Effect of 
physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of 
disease and life expectancy. Lancet, 380, 219-229.  
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Sport and Gender – A Research Perspective 
 

Gertrud Pfister 
University of Copenhagen, Denmark 

 
In this presentation, I will define the term gender, describe the propagation of this concept and 
provide an overview about the development and the current state of gender research in the field of 
sport sciences. Subsequently, information will be given on sport related gender differences and 
gender hierarchies in the sport systems of Western countries. A focus will be on participation rates 
of men and women, on the gender proportions among sport leaders and coaches as well as on the 
media coverage of men’s and women’s sports. 

In the second part of the presentation, I will refer to potential reasons for the gender differences 
and propose explanations based on relevant theories. I will draw, among others, on Connell’s and 
Lorber’s concept of gender, Bourdieu’s approach to habitus and taste as well as on socialization 
theories and theories on the cultures of (sport) organizations.  

The paper will end with a discussion of current issues and topics of future research, e.g.  women 
and gender in sport politics, the dress codes in international competitions, the involvement of men 
in traditional women’s sports or the IOC decisions about gender verification. These and other topics 
demand new research perspectives, international cooperation and intercultural comparisons. 
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Individualized Physical Activity on Prescription 
 

Mats Börjesson 
Karolinska Institutet, Sweden 

 
The scientific evidence for the health benefits of physical activity (PA) is solid, and physical 
inactivity is ranked by the WHO as the fourth most important factor for chronic disease worldwide. 
The evidence for the specific benefits of exercise for different diseases are collected in the Swedish 
book “Physical activity in the prevention and treatment of disease” (FYSS), was published in 
English in 2011. It has since been translated to Vietnamese and used in Medical education in 
different countries. The book also defines the proper dose of PA, as well as mechanisms of action, 
side effects and contraindications (if applicable). FYSS is a vital prerequisite for the health care 
system when implementing PA in the health care setting. Importantly, the knowledge that PA is 
“good for health” as general prevention in society (schools, leisure time, work places) is not 
enough for using PA in health care. In this setting the patients may have different barriers to 
exercise, such as disability or previous injury, low motivation caused by depression etc. In addition, 
the patients disease in itself may constitute barriers, at least to some PA modalities, such as 
maximal intensity resistance training in hypertension. Therefore, the prescription of PA must be 
individually tailored to each patient and his/her risk profile and concomitant disease. The goal of 
exercise prescription is to achieve the maximal benefits with the minimal risks.  

For example, in patients with known coronary artery disease (CAD), physical activity have a great 
role for reducing existing risk factors, improving aerobic fitness and possibly directly on 
angiogenesis and the atherosclerotic disease process. However, even if blood lipids may be reduced 
most efficiently by high intensity aerobic activity, this exercise may not be ideal for the patient with 
CAD, being associated with an increased risk for acute cardiac events. Instead, the patient must be 
individually prescribed a suitable relative intensity of aerobic activity, taking into consideration the 
angina and ischemic threshold at an exercise test.  

PA as treatment method is still underutilized, mostly so in the hospital setting. The implementation 
of PA as treatment modality in the health care setting, will be helped by the combination of 
increased knowledge on PA as a treatment option in addition to the traditional approach of 
prevention and by recommendations/guidelines from health care authorities. The main aim for 
increased knowledge must be the young future doctors, necessitating increased exposure for PA as 
treatment in the curriculum at medical Universities. The recent guidelines from the Swedish 
National Board of Health and welfare, as discussed in the talk, will improve the implementation 
process of making PA a part of the treatment modalities for cardiovascular/metabolic disease, in 
both the hospital and primary care setting.  
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The Swimming Asymmetry Puzzle: Putting the Pieces Together 
 

Ross H. Sanders(1), Alison Alcock(2), Neil Donald(2),  Irene Riach(2),  Louise Wright(2) and 
Malcolm Fairweather(2) 

(1) University of Edinburgh, Scotland, UK 
(2) Sportscotland Institute, Scotland, UK 

 
Asymmetries in swimming have multiple etiologies including antero-posterior and bilateral 
differences in strength, flexibility, anthropometry, posture, and injuries.  These are interrelated 
with ‘vicious cycle’ effects and interact with compensation and habituation of technique. Using a 
case study approach this presentation shows how a multi-disciplinary approach in combination with 
a range of data can develop a complete ‘picture’ of a swimmer’s asymmetry characteristics from 
the ‘pieces’. Sub-disciplines represented in the approach include biomechanics , motor control, 
physiotherapy, strength and conditioning, and anthropometry. The data are obtained from 
questionnaires of swimmers’ injury history, performance, and laterality; qualitative video analysis; 
2-dimensional quantitative video analysis of kinematics;  3-dimensional video analysis of 
kinematics and kinetics; peak torque from a Biodex isotonic dynamometer; flexibility measures; 
standing posture; and anthropometric measurements.  
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Leave Or Stay? When Young Elite Athletes Leave The Scene Prematurely 
 

Dorothee Alfermann 
University of Leipzig, Germany 

 
Introduction 
In an ISSP position stand, Stambulova, Alfermann, Côté, and Statler (2009) argue for elite athletes 
to be better prepared for retirement from sport and for their post-career. Among others it is 
suggested that athletes should “search for a balance between current demands and anticipated 
future demands in their athletic careers” (p. 408). The authors “emphasize importance of a holistic 
view of an athlete - that is as a person who is doing sport but also other things in life. It is 
recommended that athletes’ significant others support athletes’ both athletic and non-athletic 
interests and identities” (p. 409).  

German sport schools are particularly devoted toward such a holistic view of athletes and are 
focused on helping athletes to combine school and career. But at the end of high school many of 
these students face serious obstacles to continue a dual career in sport and education and perceive 
high pressures to make a decision for sport and against education or vice versa.  

Method and results 
From quantitative measures and from interviews with former athletes of elite sport schools in the 
middle of Germany which have a history of successfully “breeding” elite athletes we will present 
data on the conflict between sport and education for those athletes who “solved” this conflict by 
terminating the career. The quantitative data with 125 male and female athletes show, that about 
44% of females and less than 10% of males dropped out of the career after grade ten. Looking at 
the females only, prospective data show that the later dropouts have less motivational and 
volitional qualities than those youngsters who pursue their career.  
 
Eight interviews were conducted with six female and two male former athletes after they had 
finished their career. Even though these athletes now primarily devoted their time and efforts to 
continue their education they nevertheless regretted highly their dropout from sport. The 
(detrimental) role of performance slumps (e. g., due to illness or injuries) and of a lack of 
confidence in their performance became evident in the interviews. Also, the athletes were 
complaining about a loss of social support, particularly by their coaches, in the decision process of 
dropping out.  

Conclusions 
The results are confirmed by former studies, and practical considerations how to improve support 
systems for young athletes are discussed.  

Reference 
Stambulova, N., Alfermann, D., Statler, T. & Côté, J. (2009). ISSP Position Stand: Career 
development and transitions of athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7, 
395-412. 
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Neural Adaptations to Strength Training: Old Controversies and New 
Insights 

 
Jonathan P. Folland 

Loughborough University, UK 
 
Strength training is one of the most widely practiced forms of physical activity, that is used to 
enhance athletic performance, augment musculo-skeletal health and alter body aesthetics. Chronic 
exposure to this type of activity produces marked increases in muscular strength, which are 
attributed to a range of neurological and morphological adaptations. This presentation will review 
the evidence for neural adaptations. 

Indirect evidence for neurological adaptations, comes from the cross-education of strength gains 
from a trained to untrained limb, and the response to imagined contractions. Adaptations in muscle 
activation have been studied with surface Electromyography of the agonist, antagonist and 
stabiliser muscles. Whilst early studies of agonist and antagonist sEMG were equivocal there is now 
a weight of evidence for changes in activation of all these muscle groups. In contrast the 
interpolated twitch technique has also been used to assess agonist activation, but this measure has 
typically been found not to change with training. 

Any changes in activation could be mediated by changes in motor unit behaviour, including firing 
frequency and synchronisation, with strong evidence for the former. In turn these adaptations 
could be due to greater excitability of the spinal motoneurones or an increase in supraspinal drive. 
These possibilities have been explored with measurements of evoked spinal reflexes (H- and V-
wave) with evidence for both spinal and supraspinal adaptations after training. Finally, recent 
studies have examined the intriguing possibility of adaptations within the primary motor cortex, 
and there is preliminary evidence from trans-cranial magnetic stimulation studies that cortiospinal 
excitability and intra-cortical inhibition are both modulated by strength training. These adaptations 
may be most pronounced for more complex multi-articular, multiple muscle group tasks involving a 
greater component of motor control and learning. In conclusion, the nervous system appears to 
exhibit considerable plasticity in response to strength training with adaptation occurring at multiple 
levels within the neuromuscular pathways. 

 



 

71 

 

Impacts in Sport 
 

Matthew T.G. Pain 
Loughborough University, UK 

 
Impacts in sports take many forms, from the mild and innocuous through to the debilitating or 
even fatal, but invariably all but a very limited number of sports involve impacts.  Impacts can 
occur as the goals of the sport, as a by-product of the main aims of the sport, or accidently.  
Combat sports and contact sports can aim to maximise impacts or utilise impacts in a skilful and 
controlled manner, locomotion during sports results in steady stream of impacts with the ground, 
and collisions with sports equipment, the environment or other athletes is something that is often 
best avoided altogether.   
Globally much of the research into impacts has focussed on the most violent impacts that can 
cause catastrophic injury.  Crash research has been at the forefront of impact injury research and 
has led to a greater understanding of the impact-injury relationship and improved safety and 
protective systems.  However, this research does not transfer to the whole range of sporting 
impacts and tends to ignore at least one potentially important factor, living, dynamically active 
muscles.  Muscle has the ability to change its mechanical properties by orders of magnitude in 
fractions of a second and in collisions between two athletes these differences can be an important 
factor. 

For instance the effects of tensing up muscles in anticipation of an impact and the effect of that 
muscle tension on the impact is generally regarded as having a minor influence during crash 
studies.  Early crash test studies found increased thoracic stiffness when impacting tensed human 
volunteers in a non-injurious range but a negligible difference in thoracic stiffness between tensed 
and relaxed muscle conditions was found above threshold at which irreversible injury was found to 
occur.  Thus the affect of varying muscle tension on impact response is ignored but all combat 
athletes will always tense to take an impact if given the opportunity.  With whiplash studies in 
crashes the damaging action occurs before reflexes can help stabilise the neck.  The accelerations 
of the head in crashes are normally due to inertial changes or impact with large effective mass 
objects, such as a vehicle or the ground, and so muscle stabilisation in crash test dummies is 
ignored. But all combat sport athletes have rigorous neck strengthening regimes as without it they 
are far more susceptible to knockout punches. 

The muscles in an athlete’s body are also capable of producing very large forces.  The quadriceps 
muscle group of a strong individual can produce a muscle and tendon force of between 10 – 15,000 
N.  These forces are required to control the movements being made but they can also be used to 
help preload or counteract loading on the skeleton or they can result in a substantial, even 
dangerous, level of loading that is equivalent to the externally measured loads. 

This talk aims to cover a series of studies that look at active and passive muscle effects on impacts 
and show that for impact intensities commonly seen in sports that including muscle action is 
required for a fuller understanding. 
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Mechanical Demands of Kettlebell Swing Exercise 
 

Mike Lauder and Jason Lake 
University of Chichester, UK 

 
Kettlebell exercise has become increasingly popular in both professional and recreational strength 
and conditioning settings because of claims that it simultaneously improves muscular strength, 
power, endurance, and cardio respiratory fitness. The swing is the foundation kettlebell exercise, 
and is initiated by actively flexing, (hinging) the hip joint - restricting knee flexion – to displace the 
kettlebell in a downward arc between the knees; the hips are then extended to reverse the 
movement, displacing the kettlebell over the same arc until its momentum is exhausted. The 
movement is then immediately repeated for the required number of repetitions. 

Our first study quantified the mechanical demands of the swing across a range of loads, comparing 
them to jump and back squat exercise. Resultant force and power were maximized during the 
heaviest (32 kg) condition, but velocity of the kettlebell was maximized during the 16 kg condition; 
displacement was consistent across all loads. Force was greater during back and jump squat 
performance, but swing power was greater than back squat power, and largely comparable with 
jump squat power. The highest net impulse was recorded during swing exercise with 32 kg (276.1 
± 45.3 Ns vs. 60% 1RM back squat: 182.8 ± 43.1 Ns, and 40% jump squat: 231.3 ± 47.1 Ns). 
These findings indicate a large mechanical demand during swing exercise, suggesting that swing 
exercise could improve maximal and explosive strength. Therefore, we undertook a training study. 

The aim of the training study was to establish the effect that kettlebell swing training had on 
measures of maximum (half squat—HS—1RM) and explosive (vertical jump height—VJH) strength. 
To put these effects into context they were compared to the effects of jump squat power training 
(JS—known to improve 1RM and VJH). Twenty one healthy men were randomly assigned to either 
a KB or JS training group after HS 1RM testing and trained twice a week. The kettlebell group 
performed 12 minute bouts of swing exercise (12 rounds of 30 s exercise, 30 s rest) with 12 to 16 
kg. The JS group performed at least 4 sets of 3 JS with the load that maximized peak power—
training volume was altered to accommodate different training loads and ranged from 4 sets of 3 
with heaviest load (60% 1RM) to 8 sets of 6 with lightest load (0% 1RM). Maximum strength 
improved by 9.8% (HS 1RM: 165 to 181% body mass, p < 0.001) following the training 
intervention, and post hoc analysis revealed that there was no significant difference between swing 
and JS training (p = 0.56). Explosive strength improved by 19.8% (VJH: 20.6 to 24.3 cm) 
following the training intervention, and post hoc analysis revealed that the type of training did not 
significantly affect this either (p = 0.38). The results of this study clearly demonstrate the exciting 
potential of kettlebell exercise as a stimulus that is sufficient to increase both maximum and 
explosive strength, and forms the basis of future work in our laboratory. 
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Promoting Physical Activity as A Treatment for Mental Health: It’s Not 
Just About Telling People What To Do 

 
Adrian H. Taylor 

University of Exeter, UK 
 

In the past, exercise has been prescribed for depression, and participants have been referred to 
supervised sessions. Unfortunately, this mode of engaging participants with depression is not 
always appealing or successful. More subtle approaches are required to support depressed patients 
to reduce sedentary behaviour and increase physical activity to support recovery from depression 
and prevent relapse. This presentation discusses the rationale and steps we undertook for 
developing two theoretically based motivational interventions to promote physical activity (PA) in 
people with depression. The first was for a large multi-centred randomised controlled trial (TRial of 
Exercise And Depression: TREAD). Key principles will be discussed which guided how we developed 
the intervention. Integrating theoretical motivational constructs from Self-Determination Theory 
(SDT) was seen as crucial for targets to help depressed patients to increase activity. With key 
principles and theory in mind, a framework for patient engagement was devised creating a new 
role of physical activity facilitators (PAFs). PAFs aimed to provide an autonomy supportive 
environment through adopting a motivational interviewing approach to enhance competence, 
autonomy and relatedness around PA in depressed patients. How we aimed to enhance autonomy, 
competence and relatedness will be presented, using theory-driven strategies and techniques to 
assist patients to incorporate PA and reduce sedentary behaviour in their daily lives. The findings 
from the trial, published in the British Medical Journal in 2012, will be briefly presented and 
discussed. The PAF-led intervention increased physical activity for up to 1 year, but did not reduce 
depression, compared with usual care. The second intervention development is for a pilot 
randomised controlled trial to examine the effectiveness of an evidence-based low intensity 
Behavioural Activation counselling plus physical activity counselling (BAcPAc). The intervention will 
be described, with reference to how we plan to integrate specific behaviour change techniques. The 
trial is expected to start recruiting in January 2013.  
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An Evaluation of The Effects of A Physical Activity Intervention For 
Smoking Reduction and Cessation Aid Among The ‘Hard To Reach’ Who 

Don’t Wish To Quit. 
 

Tom Thompson 
University of Exeter, UK 

 
Co-authors to be acknowledged:  Adrian Taylor (U of Exeter), Colin Greaves, Colin Green, Rebecca 
Kandiyali, Rod Taylor, Fiona Warren, John Campbell (Exeter Medical School), Richard Byng, Richard 
Ayres (Plymouth University Peninsula School of Medicine and Dentistry), Paul Aveyard (U. of 
Oxford), Michael Ussher (St George’s University of London), Robert West, Susan Michie (UCL).   

Recruitment of smokers from disadvantaged backgrounds, many of whom would like to cut down 
but not quit, is a challenge. There is mixed evidence for the effects of physical activity (PA) as an 
aid to quitting (Ussher, Taylor & Faulkner, 2012), but little is known about using PA to aid smoking 
reduction (to increase quitting) among those not wishing to quit. We devised a counseling 
intervention, delivered by health trainers, to increase motivation to reduce smoking and increase 
physical activity, with the aim to increase the likelihood of participants deciding to quit, and then 
remain quit. The main behavior change techniques will be described.  

Following extensive work with smokers and professionals we conducted a two arm pragmatic pilot 
RCT to explore the feasibility and acceptability of various recruitment approaches (eg, invitation 
letter to smokers on GP patient lists and failed quitters on the Plymouth Stop Smoking Service 
(SSS) database, community advertising), in the deprived areas of Devonport and Stonehouse). We 
also assessed the acceptability and feasibility of delivering the 8 weekly counseling sessions 
conducted by phone or in person, among those randomized to this arm of the trial. The control 
group received brief advice on quitting with the SSS. The main aim of the study was to provide 
information to inform the planning of a larger trial.  

We randomised 99 smokers (over 51 weeks), with 46% unemployed, 45% in social class C2-E, 
17% single mothers, and 41% moderately or extremely anxious or depressed. The sample had a 
median age of 48.4yrs, BMI of 27.3, school leaving age of 16.0 yrs, initial smoking age of 14.0 yrs, 
cigarettes smoked per day of 19.0, and a mean FTND (dependence) score of 5.5. We randomized 
7% of 913 smokers invited by the GP, and 14% of 196 invited from SSS, but the samples did not 
differ on any background variable. Despite considerable effort only 6% of the total sample were 
recruited via other community approaches.  

Intervention participants attended an average 4.2 (SD 2.7) support sessions (56% face to face, 
44% by phone). 23% (n=11) of intervention vs 6% (n=3) of control participants made a quit 
attempt, of whom 7 (14%) and 2 (4%), respectively, had CO confirmed point prevalence 
abstinence and self-reported continuous abstinence between 4-8 weeks post quit. The 11 
intervention participants who made a quit attempt did so 7.6 (3.1)(range 1.7-12) weeks post-
randomisation. More participants in the intervention arm, compared with the control arm, who 
completed assessments at 8 weeks, reported doing at least 30 mins of moderate or vigorous 
physical activity. Qualitative data revealed the challenges of working with disadvantaged smokers 
and individual variation in the extent of participant engagement with the intervention. The findings 
from our assessment of intervention fidelity will be described.  
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Neural Mechanisms and Sport Performance 
 

David M. Koceja 
Indiana University, USA 

 
Sport performance most likely involves one of three basic components:  power, precision, and 
coordination.  In all instances, it is the skeletal muscles which produce these components during 
the execution of motor skills.  Whereas considerable information exists concerning the role of the 
skeletal muscles in the execution of movement, less is understood about the neural factors that 
precede this muscular activity to produce these movements.  The purpose of this presentation will 
be to explore the role of the central and peripheral nervous system in regulating muscular output 
to produce these three components.  It will be argued that spinal circuits for reciprocal inhibition, 
which coordinate agonist and antagonist communication, underlies success in ballistic, coordinated 
sport skills such as throwing and kicking.  Recurrent inhibition, a spinal circuit that helps to 
regulate the firing rates of individual motor neurons in the spinal cord, is instrumental in a variety 
of power related sport skills which require near maximal voluntary contractions such as weight-
lifting.   Presynaptic inhibition, a spinal circuit that regulates sensory feedback into the spinal cord, 
is responsible, in part, for success in precision type sport skills, such as aiming and shooting and 
balance activities.   Each of these three spinal circuits can be reliably measured in humans and 
these methodologies will also be presented.  It is concluded that by examining these neural 
networks, a better understanding of the specificity of training and performance will be realized. 
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Learning From Usgirls: Using Intersectional Thinking to Enhance The 
Design and Delivery of Sport For Young Women From Socially 

Disadvantaged Backgrounds 
 

Laura Hills 
Brunel University, UK 

 
Research indicates that in England 16-24 year old women have comparatively low rates of 
participation in sport and physical activity. However, this group is far from homogeneous and 
cannot be treated as such. This paper argues that an intersectional perspective is necessary if we 
are to address the specific needs of this broad and diverse range of young women and help them 
to engage with sport. The research focuses on the UsGirls project which is coordinated by 
StreetGames and match funded by SportEngland. UsGirls has  projects throughout the country and 
is designed to get 30,000 more women from the target group active in sport. Our research involved 
interviews with coordinators and focus groups with participants in order to learn the ‘what worked’ 
and to develop materials that could be used to inform training and resources. The research 
demonstrated that successful programmes appreciated and addressed the diverse needs and 
interests of women within the target group. Our analysis of the data drew on intersectional thinking 
in order to consider how the design and delivery of sporting opportunities can be enhanced by 
providing contextually relevant sessions that challenge conventional thinking about sporting 
environments and avoid monolithic approaches to addressing women’s needs and interests. 
Successful programmes were characterised by their participatory approach to designing and 
delivering activities which included knowledge of the community, consultation, flexibility, 
partnership work, using feedback, and appropriate coaching and organisation of sessions. The 
presentation concludes by identifying some of the characteristics of programmes that most 
effectively engaged young women in sport.  
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Leisure and Wellness Interplay: Implications for Human Development 
and Education 

 
Atara Sivan 

Hong Kong Baptist University, Hong Kong 
 

The present paper examines the relationships between wellness and leisure and suggests ways of 
utilizing these for development of individuals and their societies. Being a multidimensional and 
active process of pursuing life to its full potential, wellness involves awareness and making choices. 
Some of the most commonly described dimensions of wellness include: social, physical, emotional, 
intellectual, occupational, environmental and spiritual. Characterized in terms of time, activity and 
subjective experience, leisure is highly related to wellness. Elements such as freedom of choice, 
intrinsic motivation, relaxation and enjoyment incorporated in leisure, offer a unique path for 
personal development and growth. Leisure studies highlight the effect of leisure participation and 
satisfaction on various facets of quality of life which are highly aligned with the different 
dimensions of wellness. Drawing on its benefits, scholars have been advocating for leisure 
education, a process through which individuals could better understand the meaning of leisure to 
themselves, think positively about it and acquire the skills for its optimal use. Despite the diverse 
ways of looking at leisure education, there is an overall agreement about its importance both to 
individuals and to their societies. By heightening people’s awareness of the role leisure plays in 
their lives, leisure education could lead to making suitable choices towards its use and thus 
contributing to a balance and healthy lifestyle, the latter being a significant part of wellness. This 
interplay between wellness and leisure is discussed in light of studies undertaken by the author on 
youth leisure participation, satisfaction and well-being. The framework and principles of leisure 
education are introduced and suggestions are made for utilization of this process to contribute to 
wellness. 
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Effective School-Based Physical Activity Interventions: What Works? 
 

Stuart Fairclough 
Liverpool John Moores University, UK 

 
Physical inactivity in youth is implicated in the emergence of chronic health problems linked to 
childhood obesity due to the important influence of physically activity on energy balance. For this 
reason intervention strategies to promote sustainable physical activity behaviour change are 
required. School settings are a logical choice as a context for implementing physical activity 
interventions due to existing infrastructure, staff, curricula, facilities, policies, and environments 
that have potential to promote healthy behaviours. Moreover, in most developed countries school 
attendance is mandatory from a young age and the extended school day provides various 
opportunities for physical activity to occur. For these reasons it has been proposed that schools are 
settings which offer the highest likelihood of intervention implementation, adoption, and success. 
This presentation will explore the promotion of physical activity through school-based interventions 
within a socio-ecological framework. Exemplar findings will be presented from intervention studies 
focused on different school-based contexts, such as active travel, recess, physical education, class-
based lessons, and after-school. The presentation will also draw on findings from recent systematic 
reviews of school-based physical activity interventions in an attempt to address the question of 
“what works?”. 
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The Sports Facilities and Management During The Hellenistic and Roman 
Empire Eras 

 
Abdurrahman Uzunaslan 

Süleyman Demirel University, Turkey 
 

The history of sports facilities’ infrastructure which was an indispensable part of Agonistic life is as 
old as the sports events themselves.  It is undoubted that the Olympics the biggest organization of 
the sport events dates back to 8th century B.C. whereas the history professional sports 
infrastructures and sports complexes such as gymnasium and palaestra is traced  back to 6-5th 
B.C. The difficulties experienced in building such very complex sports facilities during the archaic 
and classic periods were that the both organization of the Olympics and Pan-Hellenic sports events 
did not require to have complex and advanced sports facilities to hold the events as those of.  
During the Archaic and classic eras, the physical exercises were held in gymnasiums because of the 
safety reasons in city states.  At the very beginning, in gymnasiums not only physical education 
but also mental education were taught. These institutions chiefly aimed to train the youngsters’ 
warfare abilities as well as their physical aptitudes.  These gymnasiums had different mission as 
complex sports facilities by training professional and able sports men rather than training 
youngsters for military in the course of history during the Hellenistic and Roman Eras. 
 After gymnasiums, the palaestra in which pale was played became significant and popular sports 
facilities. Although gymnasiums and palaestra employed many employees, they had an official 
director called gymnasiarch appointed by the city council. Those managing directors were chosen 
among the rich, influential and philanthropist people of the state were responsible for the running 
and maintenance of the facilities. In early periods, we observe that stadiums, khystos and 
balaneion were established next to the gymnasiums during the Hellenistic and Roman Eras. The 
rapid increase in the diversity and number of those sports facilities required to hire professional 
people to run them. It is observed that topographically, the establishment of the sports facilities 
and health institutions in the same milieus made authorities to hire retired sports men those who 
had a glorious career in sports. Those directors were in charge of organizing sport events held for 
the honour of emperor and those ones held for public in their regions. Those directors elected by 
the athletic guilds and having the permission of the emperor were bound to keep their post till end 
of their lives. The epigraphic tablets excavated in Anatolia give us much vital information about he 
athletes, their career and their managing skills.  
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Explosive Strength: Variability, Determinants and Training 
 

Jonathan Folland 
Loughborough University, UK 

 
Explosive strength can be defined as the capability to increase force from a low or resting level as 
quickly as possible. It is typically measured isometrically as the force (or torque) produced at 
specific time points from contraction onset, the rate of force development (RFD) or the 
impulse/integral beneath the force time recording. 

Explosive strength is an important determinant of performance in tasks where the time available to 
develop force is limited, and includes athletic events such as jumping and sprinting1, but may be 
equally important when stabilising the musculo-skeletal system in response to mechanical 
perturbation, and thus the prevention of falls and injury.  Due to these wide ranging implications a 
good understanding of explosive strength, including its variability, determinants and enhancement 
through training are sought .  

Explosive strength appears to be highly variable between individuals; >5 times greater variability 
than maximum strength during the early phase of contraction. This variability appears to be due to 
the combined influence of a range of neural and intrinsic contractile factors, but the primary 
determinants of explosive strength appear to change according to the phase of contraction.  

Traditional maximum strength training has been reported to increase and decrease explosive 
strength. Recent work that has directly contrasted maximal and explosive strength training has 
found highly specific response with explosive strength training to produce greater increases in 
explosive strength that is underpinned by improved neural activation in the early phase of 
explosive contractions2,3.   

1. Tillin, N.A., Pain, M.T.G. and Folland, J.P. Explosive force production during isometric squats 
correlates with athletic 

    performance. J Sports Sci, EPub 
2. Tillin N.A., Pain M.T.G. and Folland J.P. (2012) Short-term training for explosive strength causes 

neural and mechanical 
    adaptations. Exp Physiol, 97(5): 630-41. 
3. Tillin N.A., Pain, M.T.G., and Folland, J.P. (2011). Short-term unilateral isometric resistance 

training affects the agonist 
    antagonist but not the force-agonist activation relationship. Muscle Nerve, 43(3):375-84. 
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Dispositions as Motivators in Critical Thinking 
 

Adrian Hutber 
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To foster and facilitate critical thinking in physical activity requires both knowledge and 
understanding of the process.  Defined by McBride (1992), critical thinking in physical education 
(CT-PE) is “reflective thinking that is used to make reasonable and defensible decisions.” To  make 
thoughtful decisions one must first be willing or predisposed to CT. As with motivational theory and 
engagement in physical activity, if there is an unwillingness to engage in cognitive activity, the 
outcome is similar. This presentation describes the role of CT dispositions and their contribution to 
learning in physical education. 

Dispositions represent the affective side of CT and were first described as “tendencies to behave” 
(Beyer, 1987; Ennis; 1994; Jones, 1995).  Facione (1992) identified seven such tendencies in the 
California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI) that has been used in the CT research.  
The 75-item likert-scale instrument identifies seven scales: Analyticity, Open-mindedness, Truth-
Seeking, Systematicity, Self-Confidence, Inquisitiveness and Maturity.  The instrument has shown 
remarkable cross-cultural validity among nursing education students in the U.S., China, Hong Kong 
and Australia as well as with undergraduate students and preservice teachers in the US, China and 
Turkey.   

The CCTDI has guided the CT-PE research revealing that dispositions can be assessed and fostered 
in physical activity settings.  Among school-aged children, structuring the context is important.  
When provided activities that are “interesting and enjoyable” and where “the importance of 
working hard and doing one’s best” are transmitted, students will engage in cognitive activity. 
McBride and Bonnette (1992) noted this first with a group of at-risk boys in a summer camp 
setting.  Through stimulated-recall interviews, boys aged 10-13 engaging in initiative games 
revealed evidence of helping, cooperating, listening to ideas and task pursuit even when initially 
unsuccessful.  McBride and colleagues (2011) noted a similar shift in CT Dispositions among a 
population of students also engaged in initiative games during a three-week summer camp session.  
A cross-cultural comparison between US and Chinese preservice PE teachers (McBride, Xiang 
Wittenburg & Shen, 2002) yielded a profile of systematically higher US scores on four disposition 
scales.  The study provided an interesting discussion on CT and cultural differences. A recent study 
(Sacli & Demirhan, 2012) examined the effects of a creative drama (CD) class on CT dispositions 
among Turkish PETE students. Data sources included an adapted version of the CCTDI (Kökdemir, 
2003), reflective journals and semi-structured interviews.  The class met for three hours once per 
week for 10-weeks.  Sophisticated dispositions emerged that included respecting and accepting 
different points of view, group harmony and acknowledging the fidelity of CD in the physical 
education curriculum. 

CD dispositions support and must continue as an integral component for promoting CT in PE. 
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Understanding Student Running Motivation in Schools: A Longitudinal 
Perspective 

 
Ping Xiang and Ron E McBride 

Texas A&M University, USA 
 

To promote running as a lifelong activity in schools, researchers, teachers and coaches must 
understand students’ motivation for this activity. Guided by achievement goal theory (e.g., 
Nicholls, 1989) and expectancy-value theory (e.g., Eccles, Wigfield, & Schiefele, 1998), this study 
examined how students’ motivation for and motivated behaviors in running changed from the fifth 
to eighth grade. A total of 533 students in the southern United States were recruited to participate 
in this longitudinal study. We assessed achievement goals (task orientation and ego orientation), 
expectancy beliefs, task values (interest, importance, usefulness), persistence/effort, and intention 
for future running participation via 5-point Likert scale questionnaires over a four-year period at 
the end of the 5th, 6th, 7th and 8th grades. Participants also completed a timed 1-mile run every 
school year. A final sample consisted of 246 students (132 boys; 114 girls). Descriptive statistics, 
simple correlations, MANOVAs with repeated measures, and cluster analyses were utilized to 
analyze the data. The major results include: students’ expectancy beliefs in running declined over 
time; the pattern of the relationships among students’ achievement goals, expectancy beliefs, task 
values, persistence/effort, intention for future running participation and 1-mile run performance 
was consistent over the school years; expectancy beliefs were more strongly related to 1-mile run 
performance than any other motivational construct; four achievement goal patterns (low task/low 
ego, low task/high ego, high task/low ego, high task/high ego) remained stable; students with the 
high task/high ego pattern considered running more important and ran faster than students with 
the three other goal patterns; there was a shift in the goal patterns membership with students 
moving to more motivationally adaptive goal patterns over time; students’ grade level was found 
related to their motivation and motivated behaviors in running.  Overall, the study provides 
empirical data to support the view that achievement goal theory and expectancy-value theory are 
two viable theoretical perspectives for understanding student motivation, engagement, and 
performance in the physical education/physical activity domain (Duda, 1996; Xiang, McBride, 
Guan, & Solmon, 2003). Based on the results of this study, we recommend that teachers and 
coaches provide students running activities that are interesting, enjoyable and ensure high rates of 
success.  Students should understand the value of selected running activities. The importance of 
working hard, doing one’s best, evaluating based on performance improvement and helping 
students attain achievement criteria are all highly encouraged.  
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Hippodrome Games in the Byzantine Constantinople 
 

Seza Sinanlar Uslu 
Yıldız Technical University, Turkey 

 
The Byzantium Empire, which was influential in Anatolia for over a thousand years and kept its 
existence during that period, has an interesting history with its unique habits in the areas of sport 
activities as well as many other subjects.   

This Orthodox Christian state, which adopted the Roman administrative structure, became closer to 
the Hellenic culture and changed it language to Greek, had a very unique tradition.  In the 
Byzantium state, which was distinct from Rome and the Greeks because of the extensive influence 
of Christianity had similarities with the ancient period, various reflections that have roots in the 
ancient period are notable. Unfortunately it is not possible to talk about a sports branch that is 
unique to the Byzantium and that is developed chariot races should be seen and assessed as an 
extension of the pagan tradition. They were accepted in the Byzantine State in the transition from 
paganism to Christianity, which lasted for years and which attracted interest both among the 
people and at the palace, acquired a place in the Byzantine political history as well as its social 
history.       

The chariots, which functioned as a military vehicle, must have been used in various games in time 
such as cavalrymen chasing game on chariots, shooting targets and dropping cavalrymen from 
their horses. These fights, which increasingly gained prestige, which were seen as a kind of 
heroism and which required special skills, spread in the Greek civilization in a short time and 
turned into exciting games, as they are narrated in the famous passage in the Iliad of Homer 
(850s)1. As a matter of fact chariot races were included as an official category in the Olympic 
games in 680 B.C. The races, which gained popularity, must have created even more interest with 
their awards that had high sums. Chariot races turned into an indispensable passion with the 
theatrical shows, gladiator fights and circus games starting to take place in the hippodromes 
together with the chariot races.   

Although the races were occasionally condemned by the patriarchs for fully reflecting the Roman 
pagan tradition and even the hippodrome was called “satanadrome” and hippodrome games were 
called satanic games by John Chrysosdomos2, the excitement that the games provided to survive 
only the hippodrome of Constantinople. (Picture 1-2) 

Now, in this paper you will hear about content and rules of the games, the teams which were 
symbolized by colors such as Green, White, Red and Blue3, the famous drivers, the audience, the 
calendar of the games, the Nika Revolt, other political events effected races.  

 
 
 
 

                                                 
1 Homer; Iliad, Trans. A. Erhat &A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul, 1992, pp. 506-514.  
2 Rodolph Guilland; Etudes de topographies de Constantinople Byzantine, Berlin&Amsterdam,1969, v.1, p.542. 
3 A. Cameron; Circus Faction: Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford, 1976, p.126. 
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Where Are We in Training Learning Physical Education Teacher? 
 

Gıyasettin Demirhan 
Hacettepe University, Turkey 

 
"Learning Teacher" expression is important, because we use it within our needs and we always 
need new information in our continuously changing world. So, how is new information obtained 
and learned? The answer has two points; observation and research. Within this concept, 
researching teacher can do observation and research. We can call a teacher who add new 
information obtained from new sources to his/her experiences obtained as a result of his/her 
observation and researches as "Learning Teacher". This type of teacher has many features of 
"Researching Teacher". Thus, he/she contributes to the change in the field of physical education 
during his/her working life. From this point of view, the purpose of the presentation is training 
"learning physical education teacher" in Turkey and giving information about physical 
education teachers’ understanding of "learning physical education teacher". In Turkey, 
"learning physical education teacher" is not trained at a desired level. The most important 
basis thereof is that most of teachers tend to return their traditions after a certain time following 
graduation. But it is natural because there is no strong career development system which keeps a 
teacher dynamic in our country; and our school tradition does not support it. According to limited 
number of researches, a teacher researching in terms of physical education is not supported 
sufficiently (Demirhan, 2010). When researching teacher is not supported sufficiently and the 
research is not done sufficiently, new information does not appear in schools and solutions to the 
problems cannot be produced at desired level. Therefore, the habit of "learning to learn" which is 
not gained sufficiently in the university dies. Thus leads to the dying of "learning teacher" type.  
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Examining Turkish School Context with Social-Ecologic Model 
 

Mustafa Levent İnce 
Middle East Technical University, Turkey 

 
Developing physically active lifestyle in school aged children is a public health priority, and social-
ecologic approach provides a rationale framework to achieve this goal. Social-ecologic framework in 
physical activity promotion links intrapersonal (e.g., knowledge, attitudes, beliefs, motivation, 
enjoyment, skills, abilities, and age), interpersonal (e.g., support of significant others, access to 
social support networks, community norms, and cultural background), community and 
environmental resources (e.g. the natural and the built environment in the living context), and 
policy (e.g., urban planning, active transport, education, health, environmental, school and 
funding) levels in layers from inner to outer. The purpose of this presentation is to examine the 
Turkish K12 school setting by using the framework from the available literature findings and 
current educational reform initiatives.  This information could provide a guide for the future social-
ecologic framework based needs assessment and intervention studies in the local context. 
Preliminary findings indicate that studies have been mainly focused on the intrapersonal level 
variables. There has been limited knowledge on the interpersonal, community and environmental 
resources, and policy levels about promoting physically active lifestyle in students. Interestingly, 
current educational reform initiatives supported by both governmental institutions (Turkish Ministry 
of Education & Ministry of Health) and international/foreign bodies (e.g., Unicef, British Council) 
mainly have used social-ecologic framework in reshaping the context. Available data indicate 
problems that limit the physical activity participation of the school aged children with all layers of 
the framework. Problems are especially related with the available community and environmental 
resources including poor physical activity opportunities and facilities for students in and out of the 
school. These findings imply a necessity for the needs assessment studies concentrating on the 
description of interpersonal, community and environmental resources, and policy levels. Developing 
social-ecologic interventions, considering all layers of the framework, should be a priority. In 
addition, the effects of the social-ecologic educational reform initiatives should be followed to 
decide their impact on promoting physically active lifestyles in students.    
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The Social Construction of Masculinity: Factors of Analysis 
 

Gerald Gems 
North Central College, USA 

 
Masculinity is a fluid and evolving concept. The characteristics of masculinity change over time and 
culture influenced by several variables that include, religion, race, social class, ethnicity, age, and 
gender with considerable emphases placed on particular forms of masculinity promoted by the 
popular culture of literature, music, movies, and sports. This presentation will explore such 
variables across time and a variety of cultures with an emphasis on the globalization of American 
masculinity and the role of popular culture in the transfer of concepts. It will include the historical 
transformation of masculinity as well as current influences on gender identity. 
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Health Optimizing Physical Education: A New Curriculum Model for 
Schools 

 
Michael Metzler 

Georgia State University, USA 
 

The National Association for Sport and Physical Education is now endorsing the concept of 
Comprehensive School Physical Activity Programs (CSPAP) that are designed to increase daily 
levels of physical activity for all school-age children and youth.  A CSPAP is intended to provide 
expanded opportunities for physical activity beyond regularly scheduled Physical Education time—
including before, during and after school, as well as opportunities outside of school (e.g., at home 
and in the community).  While the concept of CSPAP is gaining support, currently there are no 
models for designing, implementing and assessing these programs.  The purpose of this 
presentation is to introduce a new CSPAP curriculum model called Health Optimizing Physical 
Education (HOPE; Sallis, et. al, 2012) that can be used to help P-12 learners acquire knowledge 
and skills for lifelong participation in physical activity that contributes to optimal health benefits.   
 
The theoretical foundation of HOPE is the Socio-Ecological Model (SEM) as it can be applied in 
programs that attempt to increase physical activity in school-age populations. The HOPE model 
includes all levels of SEM: individual, interpersonal, organizational, community, and policy. 
However important the policy level is in promoting the goals of HOPE, it does not receive strong 
attention in this model because teachers typically do not have the ability to make changes at that 
level. 

The HOPE curriculum model consists of eight strands with specific teaching and learning strategies 
in each one: 1) Scheduled physical education with high levels of moderate to vigorous physical 
activity; 2) Physical activity programs before and/or after school; 3) Parent and family education; 
4) Community-based physical activity programs; 5) Health-related fitness; 6) Physical activity 
literacy; 7) Diet and nutrition for physical activity; and 8) Integration of HOPE with other school 
subjects. The targeted learners vary across strands and include: school children, teachers of other 
subjects, parents, family, and community leaders.   

The knowledge base needed by teachers for conducting effective HOPE programs will be discussed, 
as will the need to redesign Physical Education Teacher Education and professional education 
programs that can train preservice and inservice teachers to plan, implement, and assess HOPE in 
schools. 

Sallis, J. F., McKenzie, T. L., Beets, M. W., Beighle, A., H., Erwin, H., & Lee, S. (2012). Physical 
education’s role in public health: Steps forward and backward over 20 years and HOPE for the 
Future. Research Quarterly for Exercise and Sport, 83, 125-135. 
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Intelligent Devices for Sport and Physical Activity 
 

Arnold Baca 
University of Vienna, Austria 

 
Technological systems are getting increasingly important for physical activity monitoring and 
assessment in general and for supervising load and performance in mass and elite sport in 
particular. Miniature sensors and computing devices are attached to the athletes or integrated into 
the sports equipment in order to acquire and process performance or load related data. Ubiquitous 
computing technologies are thus applied to implement systems, which provide athletes with 
feedback information on the quality of the motion just performed.  

Due to the rapid progress in hardware capabilities and the potential of data processing methods, it 
is expected that “the emphasis in the future developments will shift to development of intelligent 
systems that could not only analyze the data but suggests strategies and interventions” [1]. 
Moreover, sports equipment will be able to sense new conditions in the environment and adapt 
accordingly thus showing the behavior of adaptive systems. 

One main basis of almost any intelligent feedback system or adaptive system is the successful 
recognition or classification of patterns underlying the human motion just performed. This analysis 
does not only comprise kinematic parameters, but, moreover, also kinetic and physiological data. 
Different methods and models have proven to be useful for this kind of analysis.  

In the presentation, a survey of recent developments is given. Practical applications are presented 
and experiences reported. 

[1] Baca, A., Dabnichki, P., Heller, M., and Kornfeind, P. (2009). Ubiquitous computing in sports: A 
review and 
analysis. Journal of Sports Sciences, 27 (12) (2009), 1335-1346. 
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Sport Science: Change and Progress 
 

Caner Açıkada 
Hacettepe University, Turkey 

 
As an academic field, Sport Science(s) is a very new discipline of science, which has emerged in 
the final 2-3 decades, to reach present content and understanding. However, it has not recognized 
as a scientific domain by all science world to the same extent till very recently. However, according 
to its first origin and current understanding of some, Sport Science is a discipline that studies the 
application of scientific principles and techniques with the aim of improving sporting 
performance. It, therefore, is an applied science. The study of Sport Science traditionally 
incorporates areas of physiology, psychology, motor control and biomechanics but also includes 
other topics such as nutrition and diet, sports technology, anthropometry,  kinanthropometry,  
and performance analysis. The original idea started with the application and practice of ideas and 
information available for the enhancement, improvement and development of performance in elite 
sport in the Eastern Europe, first in Iron Curtain countries, for the proof of the superiority of the 
political system. It has first established by East Germans in Leipzig as a science domain, in 1950’s. 
As an opposite political-science view, Western World has adopted “Exercise or Movement Sciences” 
as an alternative domain, with themes as “fitness sport”, “sport for all”, “sport for elderly”, “school 
sports”, and “rehabilitaion in sport”. However, another scientific school of thinking recognizes sport 
science as a scientific domain which includes anything related to movement, exercise, game/play, 
physical activity, and sport, whether its related to competitive or non-competitive Sports in 
proceeding years. It is an umbrella term which governs all the science areas which deals with 
health sciences, socio-behavioral sciences, political sciences, natural sciences that deal with sport, 
exercise, movement, and physical activity. Despite the fact that this academic domain labelled in 
many ways and terms such as kinesiology, kinetics and movement Sciences, it seems that the 
umbrella term for the definition of the area still forms some conflicts and confusion. This problem 
of definition has been coupled with globalization expectations and politico-science influences. 
Lately, while some countries use the term of “sport science” as an umbrella name to define 
everything in “movement, exercise, game/play, physical activity, and sport”, some use it as a sub 
domain or a thematic title to define competitive sport and issues of performance, sometime under 
“exercise, movement and health Sciences”. 

It is very much apparent that from all this definition and explaination, “sport science” or “exercise 
and movement science” is an integrative, interdisciplinary and cross or multidisciplinary domain, 
influenced by sociocultural and politico-science influences. Furthermore, there is a distinct 
differentiation between the origin of “sport science” as a domain to anlyze and improve 
performance in competitive sport and “sport science” as a domain in “exercise and health 
Sciences”. Sport Science as a field of study in performance looks up on training and competition as 
a tool to define and explain performance in sport. On the other hand, exercise and health Sciences 
take training and competition as a tool to explain a physiological or biological problem. However, 
this differences in integrative, interdisciplinary, and multidisciplinary approach to the question of 
related scientific issues comes from an institutional anticipation and organization rather than sub-
scientific disciplines such as physiology, psychology, biomechanics or nutrition. This difference is 
also apparent in the formation and organization of American College of Sports Medicine (ACSM) in 
the US, and European College of Sport Science (ECSS) in Europe. Lately, while ACSM promotes 
“Public Health” and “Exercise is Medicine” and sees “Sport Science” as one thematic issues under 
“Exercise, Movement and Health Science”, ECSS takes “Sport Science” as an umbrella title to 
define the area of “exercise, movement and sport”. 

In the future perspectives it seems that “health and exercise” is going to be one of the most 
important and challenging issues in public health worldwide. “Performance Sport” or “Elite Sport” 
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also will continue to be a major consumer issue in sport and in the promotion of “Sport and 
Exercise” for the physical, social, emotional, cognitive, health and well being development of 
individuals and the society. It is anticipated that there will be institutional support of grants for 
research in promotion of “Health”, such as National Institute of Health in the US, and “Sport 
Federations”  for the promotion of “Sport and Performance”, with the continuation and 
development of integrative, interdisciplinary, and multidisciplinary approach of the field. 
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Spor ve Teknoloji 
 

Serdar Arıtan 
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

 
Dört yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarında dünyanın en başarılı  ve en iyi sporcuları 
birbirleriyle mücadele ederler. Bu sporcuların hedefleri ortaktır: daha hızlı, daha yüksek, daha 
güçlü. Katılabilmenin bile büyük bir başarı kabul edildiği bu organizasyonda bazı sporcular kürsüyü 
ve özellikle de altın madalyayı hedeflerler. Özellikle altın madalya için yarışan sporcuların arasındaki 
farklar o kadar azdır ki, küçük bir ayrıntının gözden kaçırılması sporcunun madalya almasını 
etkileyebilmektedir. Bu durumda sporcunun en önemli yardımcısı teknolojidir. Zamanın yüzde birlik 
dilimleriyle altın madalya sahibinin belirlendiği bu arenada spor teknolojisinin görevi sporcunun en 
üst düzey performansı ortaya koymasını sağlamaktır. Teknolojinin sporla ilişkisini üç ana başlık 
altında sınıflayabiliriz. Bunlardan birincisi ve en önemlisi teknolojinin sporcunun performansını 
ölçmek ve geliştirmek için kullanılması. İkincisi spor yaralanmalarının önlenmesi ve tedavisinde 
teknolojinin etkisi ve üçüncüsü de yeni spor ekipman ve malzemelerinin tasarlanmasında 
teknolojinin uygulanması olacaktır. Bu sunumda teknolojinin spor ile olan ilişkisi değişik örneklerle 
açıklanacaktır.  
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Antrenman Bilimi / Spor Fizyolojisi Araştırmaları Ekseninde Yenilikler 
 

Muzaffer Çolakoğlu 
Ege Üniversitesi, Türkiye 

 
Antrenman bilimi alanında son yıllarda dikkat çeken araştırma konularından ikisi; düşük glikojen 
depolarının ve iskemik adaptasyonun dayanıklılık performansını arttırıcı etkileri olmuştur.  Son 5–6 
yıl içinde, bilinenin aksine, dolu glikojen depolarıyla değil düşük glikojen depolarıyla egzersize 
başlayarak 3–10 hafta boyunca sürdürülen antrenmanların 5–kilometre koşu performansını 
iyileştirdiği, elit yüzücülerin tercih ettikleri stillerde 100–metre performanslarını 0,7 saniye 
geliştirdiği ve antrenmanlılarda VO2pik’i %3, maksimal iş yükünü %1,6 arttırdığı gösterilmiştir. Uzun 
süre düşük glikojen depolarıyla antrenman yapmak antrenman kapasitesini düşüreceğinden, bu 
uygulamanın genel hazırlık döneminde vurgulanması, özel hazırlık ve müsabaka dönemlerinde 
uygulanmaması daha uygun görünmektedir. Diğer taraftan, egzersiz sırasında karbonhidrat 
takviyesinin yağ oksidasyonunu baskılayarak dayanıklılık performansını bozabileceğini gösteren 
çalışmalar, müsabaka esnasında karbonhidrat takviyesi konusunda bir kez daha düşünmemiz 
gerektiğini göstermektedir. 

Dayanıklılık performansını arttırmada umut veren İskemik Adaptasyon (Ischemic Preconditioning; 
IPC) yöntemi; ilgili ekstremitelerde 3–5 dakikalık, 220 mmHg civarı basınç uygulayarak doku 
kanlanmasını azaltma ve hemen ardından tekrar kanlanma sağlayacak şekilde dokuda baskıyı 
azaltma işlemidir. IPC’nin sportif performans üzerine etkilerini inceleyen çalışmalarda; doku kan 
akımını, kas hücrelerinin mitokondrial kapasitesini, hareket ekonomisini arttırdığı ve submaksimal 
işte laktat kinetiğini iyileştirdiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular, müsabaka öncesinde 
IPC uygulamasının dayanıklılık performansını arttırabileceğini göstermektedir. 

Benzer şekilde, Ege Üniversitesi BESYO Performans ve İklimlendirme laboratuarlarında yapılan ve 
projelendirilen çalışmalar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Son dönem AR-GE çalışmaları: Eliptik bisikleti ergometreye çevirmeyi amaçladığımız bir 
araştırma serisinde, önce Wingate testlerinde kullanılan mekanik frenli bisiklet ergometresinin 
dezavantajlarını modifiye ettiğimiz elektromanyetik frenli bir eliptik bisikletin ortadan kaldıracağı 
hipotezini sınayan ve doğrulayan çalışmalar gerçekleştirildi. Daha sonra, bu elektromanyetik frenli 
eliptik ergometre mekanik frenli hale getirilerek aynı sonucun elde edildiği gösterildi. Devamında 
gerçekleştirilen dört çalışmada, mekanik frenli eliptik bisiklet ergometresi ile yapılan Wintage 
testinin mekanik frenli bisiklet ergometresin’den daha yüksek bir anaerobik katkıyla ve daha 
yüksek kassal aktiviteyle gerçekleştiği gösterildi. 

İklimlendirme odasında yürümekte olan diğer bir çalışmamızda, egzersiz yapmakta olan insanın 
çevre koşulları ile ısıl etkileşiminden, sarf etmekte olduğu enerjiyi hesaplayacak bir İnfrared 
Termografik Kalorimetri yöntemi geliştirmek ve fizyolojik yanıtları sadece termal kamera ile non-
invaziv olarak, performans laboratuarlarında veya salon sporlarında inceleyebilecek bir analiz 
sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Yürütülmekte olan projeler: Pilot çalışma aşamasındaki bir projemizde; yaygın intervallerde 
yüklenme-toparlanma sayılarını antrenman hacmini değiştirmeden arttırmanın ve VO2pik yükleri 
yerine zirve kalp atım hacmi (SVpik) yükleri kullanmanın, set sırasında ulaşılabilen SVpik, kardiyak 
çıktı (Qc) ve VO2pik üzerine etkileri incelenmektedir. SVpik’in VO2pik gelişiminde en önemli etken olduğu 
bilinir. İki eski araştırma bulgusu supin ve oturur pozisyonda egzersizlerde SVpik’e yüklenme sırasında değil 
toparlanma sırasında ulaşıldığını göstermektedir. Bu bilgi tekrarlanan egzersizde dinlenim sayısının fazla 
olmasının SVpik gelişiminde daha etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu projede; a) oturur pozisyonda 
bisiklet egzersizinde ve hemen sonrasında, nitröz oksit rebreathing yöntemiyle ölçülen toparlanma SV 
düzeyinin egzersizden yüksek olup olmadığı; b) aynı set süresi ile yapılan yaygın intervallerde, VO2pik 
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şiddeti yerine kişisel SVpik düzeyine denk gelen şiddetleri ve daha kısa süreli yüklenmeleri 
kullanmanın tüm set boyunca daha yüksek SVpik’e ulaşmada etkisi incelenecektir. 

Son olarak; Ortam şartlarının performansa etkisini incelemek için projelendirilen iki çalışmadan 
birinde soğuk ve kuru havada yapılan submaksimal bir egzersizde solunum yollarının 
nemlendirilmesinin yarattığı su kaybının kardiyovasküler drift’e neden olup olmayacağı, diğerinde 
ise soğuk havanın submaksimal bisiklet egzersizinde kadans tercihi ve hareket ekonomisi üzerine 
etkileri incelenecektir. 
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Impact of Changes in School Physical Education on Teacher Education 
 

Mustafa Levent İnce 
Middle East Technical University, Turkey 

 
Importance of the school physical education has been increasing due to increased health 
awareness in the society and proved strong link between regular physical activity and health, 
recently. There is a rapid change from a physical education that is dominated by sport specific skill 
teaching to a physical education focuses more on society and individuals’ health-related fitness and 
regular physical activity participation. Moreover, impact of participation in physical activity and 
sports on the trans-disciplinary skills including thinking, social, communication, self-management 
and research skills are emphasized in the school physical education curricula. These changes in 
school physical education requires a re-consideration of the teacher education programs and the 
professional development programs. In order to have success in this process, there is a need for 
re-visiting the “teachers’ content and pedagogical content knowledge”, “alignment among the 
instructional processes” (goals, content, practice, measurement and evaluation), “stakeholders’ 
consensus on the common goals of school physical education” and “accountability” for the school 
physical education practices. In this panel discussion, above mentioned issues will be opened for 
discussion in Turkish case.               
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Communities of Learning: Professional Development for Pre-Service and 
In-Service Teachers 

 
Melissa Parker 
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 Professional development (PD) is a major focus of contemporary efforts to improve education.  
Yet, it is often viewed as something done to teachers; not for or with them (Amour & Yelling, 
2004).  Typically, PD opportunities are seen as mandatory, passive events that many teachers 
dread and find irrelevant to their improvement as teachers, or the learning of their students.  
Hence, while the desired outcome of PD is increased teacher capacity resulting in teacher change, 
teachers often remain voiceless; their needs and interests largely ignored (Parker, Patton, & 
Tannehill, 2012).  In 2010 Armour encouraged those in education to refocus teachers on 
themselves as career-long learners as a way to re-engage and motivate them toward student 
learning. She argued that, continuing PD should focus on supporting teachers develop 
progressively, as learners, throughout their careers.  This would include sustaining pre-service and 
in-service teachers in the development of life-long learning. 
 
 In 1990, Hargreaves and Dawes acknowledged a different type of PD.  They described a shift away 
from university-based courses focused on the individual teacher to more school-centered forms of 
PD that brought teachers together and built on the skills, experience, and insights that they already 
possessed. This type of PD often resulted in the implementation of professional learning 
communities. These professional learning communities provided a context where, through 
community interaction, new ideas and strategies develop and teacher competence is cultivated.  

Professional learning communities, communities of practice, or community of learners all refer to 
what Lieberman and Miller (2008) define as ‘groups of teachers who meet regularly for the purpose 
of increasing their own learning and that of their students’ (p. 2). Wenger is a bit more specific 
when he identifies a community of practice as having a common purpose, social practices and 
engagement, and a shared repertoire of experiences, practices, and stories (1998).  Learning 
communities provide PD that is fundamentally different from standard or traditional forms of PD.  
Most importantly it is designed to transform teaching and is determined by teachers.  

Drawing upon Parker et al. (2012), success in these groups included teachers viewing themselves 
as learners both in terms of the process and product of learning.  Success also resulted in teacher 
empowerment with teachers acquiring a voice of their own, ownership of what they were doing, 
and ultimately becoming an advocate for physical education and learning.  Finally, success for 
these groups was student learning.  

Several guideposts and some barriers seem to foster or hinder these successes.  First, the learning 
environment was positive incorporating both physical and mental activity.  Second, a supportive 
emotional environment that was social and psychologically safe was essential.  Third, the structure 
of these groups was both top down and bottom up as the ideas were generated from the teachers 
yet supported by administration both financially and conceptually.  Lastly, the most powerful 
guidepost, was facilitation with care. Roadblocks that hindered the success of this type of PD 
included time, money, an ineffective learning environment, policy, the economic climate, the 
marginalization of physical education, and the context of schooling.   
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Sport Policy in the Making: Delivering the Goods 
 

Fiona Sanders 
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 The value of sport is a recurring theme in political and academic discourse. However, the 
presentation of a robust case for sport remains a work in progress as evidenced by Sport England’s 
establishment of the ‘Value of Sport Monitor’4, an on-line database of the latest research on the 
contribution of sport to a wide range of social issues. Nevertheless, the notion of ‘recreation as 
welfare’5  remains a popular sport policy driver which, in turn, is perpetuating the growth in 
number of sport-related organisations. A negative outcome of this growth in the UK is an 
overcrowded voluntary sector where many organisations are competing for funding based on a 
rationale of delivering positive outcomes in the community.  As a consequence, funders, including 
UK Government bodies, are now asking whether all these organisations are required. 

The current economic downturn has increased demands for more financial and civic accountability 
and greater assurance that resources invested to develop and deliver sport are used efficiently and 
effectively.  It is in this context that public policy in sport has a significant role to play.  Drawing on 
sport policy examples, this presentation examines the nature of sport policy including the common 
policy drivers of mass participation, recreational welfare, recreation as a welfare right, and legacy.  
This examination shows how, through good sport policymaking, government can increase the 
impact of sport by providing direction, support and co-ordination of sport resources to enable 
access for all.  Risks are also shown in policies that are too prescriptive. The presentation concludes 
by highlighting the relationship between successful policy implementation and a coherent sport 
infrastructure.   

 

                                                 
4 Sport England Value of Sport Monitor http://www.sportengland.org/research/value_of_sport_monitor.aspx 
5 Coalter, F. (1990) The Politics of Professionalism: consumers or Citizens? Leisure Studies, Vol 9:2.  
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Preparing Novice Teachers As Change Agents in Schools 
 

Deborah Tannehill 
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We might think of a change agent as an individual who acts as a catalyst for change, challenging 
and questioning the status quo while taking action to bring about improvements. Teachers as 
change agents is from, my perspective, a critical aspect of initial teacher education which is often 
overlooked. O’Sullivan (2003) prompts physical education teacher education (PETE) programs to 
consider the criticism directed at them for holding a narrow focus on developing teachers able to 
follow change, rather than lead change. Likewise, Fernandez-Balboa (1997) proposes that the 
inability of PETE programs to educate preservice teachers with the knowledge and skills to lead 
change in schools and communities has resulted in what he refers to as a crisis in physical 
education. Recently, MacPhail and Tannehill (2012) studied how PETE can help pre-service teachers 
assess and revise the assumptions they hold about themselves as new teachers and change 
agents, and how they might explore the taken-for-granted school practices and processes that 
students and teachers encounter on a daily basis. They suggest that, “Encouraging PSTs to interact 
effectively with teachers to allow them to explore worthwhile teaching and learning strategies, 
learning to work collaboratively as part of a community and advocating for physical education, is 
the sort of exposure and experience PSTs need to equip them with the ideas, and hopefully the 
stamina, to persevere in their teaching of physical education” (p. 393). These are the types of 
issues with which pre-service teachers must be aware if they are to develop in to knowledgeable 
practitioners.  

If change is to take place in schools teachers must position themselves to be open to change, be 
willing to consider change, be proactive in observing students and other teachers to learn from 
them, be responsive to issues that come up in physical activity settings recognizing and gaining 
ideas and new insights, and be willing to grapple with new practices, even those outside their 
comfort zone, even bringing the students in to help the teacher’s own growth if necessary. Key to 
this change is of course support from colleagues, and administrators if change is to be achieved 
and valued. It takes time and is driven by a plan. 

When considering a plan, we must recognize that preparing teachers as change agents is not an 
easy task and one that must happen progressively across a teacher education course if novice 
teachers are to impact what is happening in schools. In our own PETE programme we have 
designed a set of learning experiences to assist our pre-service teachers in developing as change 
agents. In today’s lecture I intend to walk the audience through several of these learning 
experiences using issues that I believe are current in the Turkish education context. The strategies 
to be discussed include; 1) ticket to class challenged by a critical friend, 2) ‘yes, but’ and ‘yes, and’ 
problem solving discussions, 3) a changing teaching metaphor to reflect growing beliefs about 
teaching and learning, 4) revising old rules to impact how teaching and learning is viewed, and 5) 
the World Café as a strategy for initiating change. 

We know that unless pre-service teachers are confronted with their held beliefs and challenged 
about them through commanding and focused learning experiences, they will not alter these beliefs 
as a result of teacher education (Feiman-Nemser & Remillard, 1996). Challenging held beliefs is the 
first step toward developing teachers who are willing to look differently as education and learning 
for all students. As Ayers (1993) suggests, ‘of all the knowledge teachers need to have, self-
knowledge is most important (and least attended to)” (p. 129). 
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Toplumsal Gelişmede ve Barışın İnşasında Spor: Spor Bir Sivil Toplum 
Örgütü Müdür? 

 
Nefise Bulgu 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 
 

Modern spor, kapitalist sistemi, emparyalist yayılmayı, liberal demokrasi ideolojisini ve onun mitsel 
gücünü yansıtır. Ana akım spor kültürü; bu yapısıyla, birlik değil ayrımcılığı körükler; ırkçı ve 
sınıfsal ayrımı derinleştirir; heteroseksüel erkeklik dışında bir erkekliğe yer vermez; ötekini 
dışlayarak kabile türü etnik merkezli bir gelişme yaratır görüşü üzerinden eleştirilir (Carter, 2008).  
Toplumların son yıllarda farklı sorunlarla yüz yüze gelmesi nedeniyle spor da değişime uğramış, 
siyasi ve kamu çıkarı adına, parçalanmış/bölünmüş toplumlarda uzlaşma ve barış adına görevler 
üstlenen bir yapılanmaya yönelmiştir. Spor, bu girişimleriyle gelişme ve barışı yayan söylemler 
arasına yerleştirilmiştir. Bu ilişkiler, spora son yıllarda bireysel, sosyal ve topluluk anlamlarının 
gelişmesi için önemli roller yüklendiğini göstermiştir. Spor, bu rolleriyle, son dönemde, sosyal 
bilimcilerin önemli keşiflerinden bir sayılan, “global sivil toplum” içine yerleştirilmiştir. Adalet 
duygusuna, barışa, çevreye verilen önem,  ulusların dayanışması, insanların gelişmesine yönelik 
çabalar, globalleşmenin sosyal yönünü ortaya koyar ve bu anlamda global sivil toplum, stratejik 
olarak politik bir platformu içerir. Spor yakın dönem toplumsal sorunlarda, öne çıkan çatışma 
halinde ve bölünmüş toplumlarda, mikro bağlılığı inşa ederek, uluslararasından çok, kültürlerarası, 
özel etnik grupları bir araya getirmeye, kültürel gender eşitsizliğini araştırmaya yönelmiştir. Bu 
sporu barışı geliştirmeyi temel alan aktiviteler içinde yer almaya götüren global sivil toplumun 
barışçıl bir biçimidir ve sporda aktivist eylemlerin hızla yayılmasına yol açmıştır. Sporda aktivist 
eylemlerin yayılması, sporda toplumsal adaletin sorgulandığı bir döneme gelindiğini gösterir. 
Sporun geldiği bu nokta; onun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal değişim 
programlarında kullanılmasıdır. Örneğin; spor projeleri, riskli ya da marjinal toplulukları geliştirme; 
halk sağlığını iyileştirme; topluluk içi-dışı hastalık/felaketleri önleme; riskli gençliğin, yasa-dışı 
yollarla gelen yeni yerleşmiş mültecilerin, kültürü ve dili farklı yerel toplulukların, topluluk 
kimliklerini inşaya yönelik olarak geliştirilmiştir. Spor, sonuçta, yetenekleri geliştirme, kapasiteyi 
arttırma ile toplumsal gelişmeyi inşada ve toplumda etnik, politik ve toplumsal bölünmeleri önleme 
projeleri ile de toplumsal barışı inşa etmede ve güçlendirmede kullanılabilen bir sivil toplum örgütü 
konumundadır.  
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Sport and Exercise Psychology: Past, Present and Future 
 

F. Hülya Aşçı 
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Interest in sport  and exercise psychology has accelerated in the last 30 years.  Health oriented 
issues and applied issues have  contributed to the rising interest in the field. The aim of this 
presentation is to briefly emphasize the historical context of sport  and exercise psychology, 
examine the present state of the field around the world and Turkey, and make recommendations 
for the future. 

Historically, there was very little interest in  sport psychology until the late 1960's. Norman Triplett 
and Coleman Griffith are two important contributors of sport psychology before 1960’s. Motor 
learning and laboratory oriented research were popular among the researchers at that time. During 
the 1960's, there were attempts to bring together groups of individuals interested in sport 
psychology. Sport psychology started to organize internationally by forming the International 
Society of  Sport Psychology (ISSP). During the 1970's, sport psychology "took off" and began to 
be recognized as a new field in the sport sciences, became an academic discipline and the focus of 
researchers shifted from the topic of personality and motor learning to social facilitation, arousal, 
cognition, self-efficacy, causal attribution, imagery and motivation.  During 1980s and 1990s, 
applied issues moved to the forefront, capturing the attention of students and the public, and 
bringing more people into the field. The sport psychology more focused on features related to 
performance enhancement as well as social and group psychology with mainstream psychology. 
The development of sport specific instruments,  theory and conceptual framework were also 
popular. The interest in the exercise psychology and health oriented research also increased during 
1990’s.  

At the start of the new millennium, expanding international communication and interaction has 
moved field toward a global sport and exercise  psychology with shared research and professional 
identification. Today, sport and exercise psychology is different from the discipline that emerged in 
the 1960s. Researchers in the sport and exercise pscyhology have responded to public concern 
with increased research on health-oriented exercise, and many sport psychologists focus on youth 
development following a positive psychology approach. Some researchers emphasize theory-based 
research with tight controls while others use interpretive and qualitative approaches. There is also 
continued interest in construction of new sport related questionnaires and sport specific qualitative 
and diagnostic instruments among researchers. Applied sport psychology, based on theory driven 
practice, exercise and health oriented research, positive psychology, feminist psychology, social 
psychology, moral development,  cultural studies,  qualitative and longitudinal methodology are 
probably future areas of expansion in the field around the world and also Turkey.   
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Green Hall As A Form of Sport For All – Functions and Values 
 

Jerzy Kosiewicz 
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In this article author presents a new concept of sport for all named “green hall”. This idea as a 
form of active physical recreation and as one of the tourist and recreational subjects (apart from 
swimming, diving, sailing, windsurfing, canoeing, survival, cycling, triathlon) of practical nature, 
appeared for the first time (in 1994) during training camps within the framework of tourism and 
recreation faculty and specialisation of the Warsaw Academy of Physical Education. 

A green hall can be understood in three ways, i.e.: 1. In a material way – as a place where the 
physical activity related to physical education takes place; it may be a wood, glade, meadow, some 
outdoors of a various configuration– either plain or hilly, with more or less diversified sculpture of 
the earth surface, consisting of gills, brooks, etc; 2. A green hall can also be comprehended in a 
functional manner – i.e. as a composition of planned physical activity form of recreational or 
useful nature; 3. This concept may also be approached in a holistic and complementary way – 
i.e. in a comprehensive and at the same time in a complementing manner, encompassing material 
and functional interpretation – i.e. as a place where training and specific forms of physical 
exercises connected with that place, are carried out. 

We have two versions and two ways of interpreting the green hall: 1.The utilitarian version – in 
this case – both the outdoors and the exercises – constitute means for achieving goals which are 
instrumentally and axiologically superior to individual and autotelic needs, e.g. in the army or at 
sports achievements, where the body and physical agility area are treated as a means; 2. The 
autotelic version – in this case the green hall and the related recreation activity constitute a 
purpose for themselves. In consequence, we distinguish two types of approach: a) recreational 
approach – which means that the green hall is located at the place where interested individuals 
and social groups reside, e.g. in city parks or other  regions abundant in trees, commonly available 
health paths, playgrounds for children open to public all year long or during summer holiday – 
during the time the so-called summer play centres are open;  b) tourism and recreational 
approach– which indicates that the green hall is located outside of the place of residence, that it 
requires tourist activity  provided for in the recreational assumptions. 

Attractiveness of green halls, especially those in tourist and recreational sense, consists also in the 
fact that not only do they bring the benefits pointed out above but they also contribute to the 
development of imagination as well as of construction and assembly abilities of future users, since 
the green hall in this case requires designing the stations. On the other hand, construction and 
assembly capabilities are being developed during their building and installation. At the end of 
recreation training (before further or a return trip) the stations need to be quickly disassembled, 
taking into account the ecological aspects during all the works. 
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Educational Games and Recreation in Contemporary Society: The Sport 
Pedagogy Point of View 
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Play and game are not only two fundamental concepts which allow us to be and to develop as 
human beings but also two seminal components of education conceived of as a practice of teaching 
and learning. The importance of these concepts belonging both to human nature and culture has 
been stressed by many modern and contemporary philosophers and educationists (Schiller, 
Huizinga, etc.). In recent years, the Polish sociologist and philosopher Zygmunt Baumann, father of 
the so called liquid theory of society, has discussed about the role and function of play and game 
within postmodern society.  
Pedagogy as a theoretical and practical science of education highlights the importance of studying 
all the human games in order to identify those that can be better used as a means to promote 
education and its values in the context of recreation. This is a topic which sport pedagogy as a 
science of physical and leisure activity is also interested in. To be clear, this science is interested in 
studying sport as a recreational activity which always implies body actions, movement and 
play/game. For this reason, among the sciences dealing with the study of human games, the sport 
pedagogy point of view can be considered as one of the most privileged because able to explain 
what play and game really are and their meaning for the person and her/his education.   

The digital revolution we are experiencing in our everyday life has created new scenarios for 
developing new educational games and virtual ways to be engaged in sport. All these scenarios are 
constituent parts of a new digital era in which communication technologies give rise to new trends 
in education in which edutainment (a concept expressing both education and entertainment 
together) plays a fundamental role and function.  

For this reason, starting from this cultural analysis and using an hermeneutical methodological 
approach, our study will classify, first all, the different types of educational games showing their 
implications from a theoretical point of view. Secondly, it will stress the importance of sport 
pedagogy in studying the problems dealing with this research field. Our aim is to show that digital 
and virtual games are emerging as new tools to foster recreation and leisure and together with 
them also health, exercise and sport. We want to demonstrate that this type of games allow our 
pupils and children as digital natives to learn and to be educated in a true educational way: that is 
playing.  

In conclusion, because of their being wonderful tools to improve learning skills and promote 
educational values and sport in its different aspects, educational games have not to be considered 
with suspicion by educators and (physical education) teachers but a great opportunity to teach and 
learn.  

Keywords: educational games, recreation, sport, pedagogy 
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Exercise is Medicine! 
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Physical inactivity is perhaps the greatest public health burden of the 21st century and contributes 
to a variety of chronic diseases and health complications, including obesity, diabetes, 
cardiovascular disease and cancer. Although the scientific evidence is overwhelming that the 
correct weekly "dosage" of activity is truly one of the most potent weapons in the treatment and 
prevention of chronic disease, global inactivity levels are alarming and continue to rise, with the 
result that we are now facing what can be thought of as an "inactivity epidemic" that is exacting 
tremendous health and financial costs. 
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Aging is a multifactorial process. Many changes that accompany aging coincide with those 
associated with inactive life style.  Consequently, physical inactivity exacerbates age related decline 
in functional capacity and performance. One of the inevitable consequences of aging is loss of 
muscle mass, function and quality, which is called sarcopenia.  Muscle atrophy may result from the 
outcome of decrease in both muscle cross sectional area and absolute numbers of muscle fibers.  
Especially selective loss of type II fibers is prominent.  The percentage of type II fibers decreases 
about 50% from sedentary young men to the age of 80 year.  A selective atrophy of type II muscle 
fibers along with age associated other changes affecting neuromuscular transmission, muscle 
architecture and excitation–contraction coupling result in the reduction of muscle strength. 
Decrease in muscle strength is a major component of normal aging and it has been seen most 
dramatically after the age of 70 year. Although several factors including motor unit remodeling and 
age related decline in circulating hormone levels play a role,  decrease in physical activity 
concomitant with advancing age is one of the most important factors in muscle atrophy and loss of 
strength. Muscle tissue is plastic in nature and the plasticity is well preserved in aged muscle. 
Altered functional demands results in adaptation in muscle tissue, therefore; exercise intervention 
has been shown to be effective for counteracting the loss of muscle mass and muscle strength. 
Resistance training studies have shown that given an adequate training stimulus, old individuals 
may have similar or greater strength gains compared with young individuals.  Elderly subjects 
undergoing to both heavy resistance exercise and endurance training have the same shift in the 
muscle phenotype as young counterparts. Regular physical activity elicits a number of favorable 
responses that contribute to healthy aging.  Hence, regular exercise should be maintained 
throughout life. 
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Insufficient levels of physical activity (PA) adversely affect current and future health. Regular PA in 
positively influences cardiovascular, metabolic, bone and psychiatric health and prevents many 
cancer forms. In addition, regular PA leads to reduced physiological reactions to stress and 
improves sleep, ability to concentrate and focus and physical self-esteem.   

The levels of PA have declined globally. The negative health effects of insufficient levels of PA are 
well established and evidence on the negative health effects of sedentary behaviour is growing. PA, 
including involvement in sport, is instrumental in the prevention of NCDs that carry a high burden 
of individual health costs as well as economic consequences to society.  

Physical activity contributes to physical development and mobility, to maintain energy balance and 
to prevent weight gain. Aerobic training increases aerobic capacity. Strength training increases 
strength and increases muscle mass.  

Also, sedentary behaviour (sitting still) many hours per day is in itself most likely an independent 
and important risk factor for morbidity and premature death. It has been shown that a sharp 
reduction of daily PA leads to marked negative changes in blood pressure, body weight and blood 
lipid in just a few weeks. In contrast, just one acute bout of exercise has beneficial health effects 
by e.g. reducing blood pressure and improving glucose tolerance over the next 12-24 hours.  

Furthermore, regular PA and good physical capacity are beneficial for well-being, physical self-
esteem, cognitive function, quality of life as well as for psychological and physical health for young 
as well as for all other people. 

In this symposium the general recommendations and guidelines will be outlined. Also, the methods 
for structured prescription of PA will be outlined. Finally the influence of genes on training 
responsiveness and the factors determining human exercise performance will be discussed. 
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Türkiye de spor yönetimi, Osmanlının son zamanlarında bağımsız bir yapıda kuruluşu 
gerçekleştirilmiş olan TİCİ ( Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ) ile başlamış daha sonra Türk Spor 
Kurumu adıyla yarı bağımlı bir yapıya, 1938 yılında ise Başbakanlığa bağlı bir devlet kuruluşuna ( 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü) dönüştürülmüştür. 

Tarihi süreç içinde teşkilat Milli Eğitim bakanlığına (1942), tekrar Başbakanlığa (1960), Gençlik ve 
Spor Bakanlığına (1970), Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığına (1983), Başbakanlığa (1989) 
bağlanmıştır. 

Genel Müdürlük, 28.5.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3289 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda 
yapısal değişikliğe uğramış maddi imkanları arttırılmış ve adı Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü olarak ve 2 Mart 1989 tarihinde ise adı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) 
olmuştur. 03.06.2011 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığına’ nın kurulmasıyla birlikte bu bakanlığa 
bağlanırken adı da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) olmuştur. 

Günümüzde Türkiye’de sporun çatı örgütü   Gençlik ve Spor Bakanlığı dır ve sadece merkez 
teşkilatından oluşmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel 
Müdürlüğü bulunurken mevcut bulunan SGM ise bağlı kuruluş yapılmıştır. 

Türkiye genelinde spor yönetimi hizmeti, SGM’nün 81 ildeki mevcut bulunan taşra teşkilatının adı 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve görev kapsamı da bakanlık ve 
birimlerinin görevlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye de spor yönetimi hizmeti ayrıca SGM Kanunundaki Özerklik maddesi uyarınca yapılanmış 
olan 61 Spor Federasyonu ile 1992 yılında özel bir kanunla özerk yapıya kavuşan Futbol 
Federasyonu tarafından da gerçekleştirilirken spor alanında hizmet veren önemli iki kuruluş Türkiye 
Milli Olimpiyat ve Türkiye Paralimpik Komiteleri de aktif olarak görev yapmaktadırlar. İlaveten, çok 
sayıda dernek ve vakıf da gönüllü spor kuruluşları olarak spor hizmetine katkıda bulunmaktadırlar. 

Türkiye, Anayasasında sporla ilgili hüküm bulunan ender ülkelerden biridir. Anayasasının 59. 
maddesinde “Devlet her yaştaki Türk vatandaşının beden ve ruh sağlığını geliştirici tedbirler alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.” hükmü yer almaktadır. 
Türkiye’de son zamanlarda, bedenen, ruhen, zihnen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel 
unsurlarından biri olan sporun geniş kitlelerce yapılması için çalışmalarda bulunulmaktaysa da 
bütçeler ve faaliyetler incelendiğinde yeterlilikten bahsetmek mümkün değildir. 

31.12.2011 tarihi itibari ile ülkemizin nüfusu 74,724,269 kişidir. Bu nüfusa spor hizmeti götüren 
kulüp sayısı ( 13.11.2011 tarih itibari ile ) aşağıdaki Tablo 1 de gösterilmiştir. Bu rakamlara göre 
6497 kişiye 1 kulüp düşmektedir. 
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Tablo 1: Kulüp Türlerine Göre Kulüp Sayıları 

 
ASKERİ İHTİSAS MÜESSESE OKUL SPOR KULÜBÜ TOPLAM 

11 568 1164 1372 8387 11502 

 
 
13.11.2012 tarihi ve saat 23:14 itibari ile lisanslı sporcu sayıları aşağıdaki Tablo 2 de 

gösterilmiştir. Bu rakamlar nüfusun sadece % 3,8 inin lisanslı sporcu olduğunu göstermektedir. 
Faal sporcu sayıları düşünüldüğünde bu sayı daha da düşmektedir. Örneğin: 12.11.2012 tarih 
itibari ile SGM bünyesinde 2,251,845 sporcu kayıtlı gözükmekte iken faal sporcu sayısının 531, 958 
olduğu belirtilmektedir. 

 
Tablo 2: İllere Göre Spor Genel Müdürlüğü - Türkiye Futbol Federasyonu – Milli Eğitim 

Bakanlığı Sporcu Sayısı 

 
 

Sporda gelişmişliğin sadece uluslar arası başarılara bakılarak değerlendirilemeyeceği de bir 
gerçektir. Sporun ve spor yapma alışkanlığının geniş halk kitlelerine yayılması, tesisleşme, okul içi 
ve dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin programlanması, nitelikli beden eğitimi öğretmeni ve 
antrenörlerin eğitimi ve spor yönetiminin çağdaş bir yapıya kavuşturulması gibi konular Türkiye’nin 
spor politikasını oluşturmada temel konularıdır. Nitekim Türk spor tarihinde sporun geliştirilmesi, 
yeniden yapılandırılması, uluslar arası arena da başarı yakalanması ve dönemin şartlarına göre 
farklı amaçlarla 1946, 1961, 1980, 1990, 1999 ve 2008 yıllarında Spor Şuraları düzenlenmiştir. 
Türk spor tarihinin önemli olaylarından olan Spor Şuraları, farklı kesimlerden spor adamlarını bir 
araya getirmiş günün değişen şartlarına ve ihtiyaçlarına yönelik konular bu şuralarda tartışılmıştır. 
Spor Şuraları kararlarının bazıları gerçekleştirilmekle beraber hayata geçirilemeyen kararlar olduğu 
da gerçektir. Bunun temel nedeni olarak Türkiye’nin siyasi yapısı ve ekonomisi gösterilebilir. 

1999 yılında Türk sporunun yeniden yapılandırılması ve 21.YY a ayak uydurması amaçlarıyla 
toplanan 5. Spor şurasının, özellikle sporda özerklik uygulamasına geçilmesi kararı ancak 2004 
yılında hayata geçirilebilmiştir. Bunun nedeni olarak federasyonlarının özerklik konusunda yeterli 
tecrübe ve alt yapılarının olmaması gösterilmiştir. Bir diğer karar olan Yüksek Spor Kurulunun 
kurulması ise uygulamaya geçirilememiştir. Sponsorluk Yasasının çıkması ve düzenlenmesi maddesi 
ise Şuradan iki yıl sonra 4644 sayılı kanunla yasalaşmıştır. Benzer şekilde, ivedilikle Spor Kulüpler 
Yasası gerekliliği vurgulanmış olmasına rağmen halen bir sonuca gidilememiştir.  

Son olarak SGM’nün Türk Spor Politikası Belgesinin hazırlanmasına katkı sağlamak için düzenlediği 
Spor Çalıştayı’nın 13-14 Nisan 2012 tarihleri arasında Bursa da gerçekleştirilen toplantısında Spor 
yönetimi alanında 27 madde belirlenmiştir. 

 

 
S.G.M T.F.F M.E.B. 

S.G.M./T.F.F./M.
E.B. 

Sporcu 
Sayısı 

Sporcu 
Sayısı 

Sporcu 
Sayısı 

Sporcu Sayısı 

GENEL TOP. 2.252.822 554.388 45.996 2.853.206 
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Abstract 0113 

  

Effect of sport on mineral status (zinc, copper, calcium and magnesium) 

  

Zine Kechrid 

Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Badji Mokhtar, Annaba, Algeria 

  

this study was carried out to investigate the effect of sport practice on zinc, copper, magnesium 

and calcium concentrations in human body. Thirty four healthy person men were used in this 

study. This people practice sport two times a week (Football players). Venous blood was collected 

after sport practices for measurements of serum zinc, serum copper, serum magnesium and serum 

calcium. Zinc and copper level were measured in duplicate after a twenty fold dilution of serum in 

double distilled water by flame atomic absorption spectrophotometer. Calcium and magnesium 

concentrations were determined using test kits and colorimetric methods. The practise of sport had 

an effect on zinc and copper level as indicated by low serum zinc and copper concentrations as 

compared to their normal values. In addition sport practise significantly altered calcium and 

magnesium concentrations. According to these findings, sport practise affected the normal level of 

these elements. Therefore, it is necessary to consume aliments which are rich in those minerals 

after any kind of sport. 

  

Keywords: Sport, zinc, copper, calcium, magnesium 
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Abstract 0117 

 

The effect of heavy resistance exercise on the circadian rhythm of salivary 

cortisol in body building men athletes 
  

Ardalan Shariat1, Mehdi Kargarfard2 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) 

Branch, Isfahan, Iran 
2Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 

  

Introduction: The aim of the present study was to evaluate the effect of heavy resistance exercise 

on the circadian rhythm of salivary cortisol in body building men athletes.  

Methods: This study was a balanced, crossover design. Fifteen healthy resistance-trained men 

(Mean ± SD: 21.45 ± 1.10 years old; 76.50 ± 4.20 kg; 178.30 ± 3.60 cm) with three years of 

previous experience in resistance exercise were selected. The subjects were currently involved in a 

resistance training program of at least three sessions per week. The testing period included two 

test days per week, incorporating a total of two days of “rest” and two days of “exercise”. Subjects 

were randomly selected to participate on the “rest” and “exercise” days. The heavy resistance 

exercise protocol consisted of three, ten-repetition sets using 75% of one repetition maximum 

(1RM). Saliva samples were obtained every two hours for a maximum of 16 hours during each 

testing day. The repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used, followed by post-hoc 

LSD test, for p<=0.05. 

Results: There was a significant increase in the level of salivary cortisol immediately following the 

heavy resistance exercise session (p<0.05). There were no significant difference between the 

exercise and control days in circadian rhythm of salivary cortisol (p>=0.05). 

Conclusion: This study showed that heavy resistance exercise had a significant effect on cortisol 

release immediately post exercise, but did not significantly affect the waking circadian rhythm in 

body building men athletes. 

Key Words: resistance exercise, circadian rhythm, salivary cortisol 

  

Keywords: Resistance exercise, circadian rhythm, salivary cortisol 
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Abstract 0118 

 

Does eccentric exercise result in equal reductions in eccentric and concentric 

strength? 
  

Mehdi Kargarfard1, Anthony Shield2 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of Exercise Physiology, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 
2Faculty of Health, School of Human Movement Studies, Queensland University of Technology, 

Brisbane, Australia 

  

Introduction and Purpose: Although previous research shows that the strength loss is strongly 

associated with functional decline and is reversible with exercise, acute muscular exercise generally 

induces the development of fatigue that has detrimental effects on performance. Eccentric exercise 

is well known to induce impairment of force-generating capacity, that could persist for several 

days. This strength loss is generally ascribed to excitation-contraction coupling impairment and 

ultrastructural damages, such as wavy Z-band, A-band disruptions, and overstretched sarcomeres. 

Such damage to the muscle-tendon system could find, at least in part, its origin in the high forces 

developed during eccentric muscle actions. 

It is currently not clear as to whether eccentric exercise causes equal or different levels of 

weakness in concentric and eccentric contractions. Understanding the effects of eccentric exercise 

should allow us, eventually, to develop better exercise programs design to increase performance 

and reduce the risk of muscular injury. 

The purpose of this study was to evaluate investigate the effects of eccentric contractions (which 

involve muscle lengthening) on the strength of eccentric and concentric contractions (which involve 

muscle shortening) performed by the upper arm muscles. 

Methods: Fourteen healthy active males with no previous history of pathology of the elbow (mean 

age, 25.14±5.89 years; body mass, 83.29±8.25 kg; height, 181.79±6.14 cm; body mass index 

(BMI), 25.27±2.96 kg/m2) performed an exercise session consisting of ten sets of five maximal 

eccentric muscle actions of the elbow flexors. Before and immediately after the exercise, maximal 

voluntary eccentric (-60°•s_1; Ecc60, -180°•s_1; Ecc180, and -240°•s_1; Ecc240) and concentric 

(60°•s_1; Con60, 180°•s_1; Con180, and 240°•s_1; Con240) torque and myoelectrical activity 

(RMS) of biceps brachii and brachialis were measured. Isokinetic eccentric exercise and all strength 

measurements were performed with the dominant limb using a Biodex (System 3: Biodex Shirley 

Corporation, Shirley, NY) isokinetic dynamometer. The data were analysed by a two factor (2×3; 

Contraction Type × Angle) fully repeated measures analysis of variance (RM ANOVA). The level of 

significance was set at P< 0.05 for all the procedures. 
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Results: The eccentric exercise induced a significant torque reduction in both contraction type (P < 

0.001). Concurrently to the torque decrease, the RMS values of the biceps brachii and brachialis 

were significantly lower after the exercise session whatever the velocity considered (P<0.05). No 

significant difference in relative torque and RMS decrease was observed between the eccentric and 

concentric actions at each test velocities (p>0.05).  

Conclusions: These results showed that an acute eccentric exercise induced a significant voluntary 

maximal torque reduction during eccentric and concentric muscle actions. It can be concluded that 

eccentric exercise-induced torque decrease is not contraction type dependent. 

Keywords: eccentric exercise; concentric exercise; upper arm muscles 

  

Keywords: eccentric exercise, concentric exercise, upper arm muscles 

 
Does eccentric exercise result in equal reductions in eccentric and concentric 

strength? 

  

Introduction and Purpose: Although previous research shows that the strength loss is strongly 

associated with functional decline and is reversible with exercise, acute muscular exercise generally 

induces the development of fatigue that has detrimental effects on performance. Eccentric exercise 

is well known to induce impairment of force-generating capacity, that could persist for several 

days. This strength loss is generally ascribed to excitation-contraction coupling impairment and 

ultrastructural damages, such as wavy Z-band, A-band disruptions, and overstretched sarcomeres. 

Such damage to the muscle-tendon system could find, at least in part, its origin in the high forces 

developed during eccentric muscle actions. 

It is currently not clear as to whether eccentric exercise causes equal or different levels of 

weakness in concentric and eccentric contractions. Understanding the effects of eccentric exercise 

should allow us, eventually, to develop better exercise programs design to increase performance 

and reduce the risk of muscular injury. 

The purpose of this study was to evaluate investigate the effects of eccentric contractions (which 

involve muscle lengthening) on the strength of eccentric and concentric contractions (which involve 

muscle shortening) performed by the upper arm muscles. 

Methods: Fourteen healthy active males with no previous history of pathology of the elbow (mean 

age, 25.14±5.89 years; body mass, 83.29±8.25 kg; height, 181.79±6.14 cm; body mass index 

(BMI), 25.27±2.96 kg/m2) performed an exercise session consisting of ten sets of five maximal 

eccentric muscle actions of the elbow flexors. Before and immediately after the exercise, maximal 

voluntary eccentric (-60°•s_1; Ecc60, -180°•s_1; Ecc180, and -240°•s_1; Ecc240) and concentric 

(60°•s_1; Con60, 180°•s_1; Con180, and 240°•s_1; Con240) torque and myoelectrical activity 

(RMS) of biceps brachii and brachialis were measured. Isokinetic eccentric exercise and all strength 

measurements were performed with the dominant limb using a Biodex (System 3: Biodex Shirley 

Corporation, Shirley, NY) isokinetic dynamometer. The data were analysed by a two factor (2×3; 
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Contraction Type × Angle) fully repeated measures analysis of variance (RM ANOVA). The level of 

significance was set at P< 0.05 for all the procedures. 

Results: The eccentric exercise induced a significant torque reduction in both contraction type (P < 

0.001). Concurrently to the torque decrease, the RMS values of the biceps brachii and brachialis 

were significantly lower after the exercise session whatever the velocity considered (P<0.05). No 

significant difference in relative torque and RMS decrease was observed between the eccentric and 

concentric actions at each test velocities (p>0.05).  

Conclusions: These results showed that an acute eccentric exercise induced a significant voluntary 

maximal torque reduction during eccentric and concentric muscle actions. It can be concluded that 

eccentric exercise-induced torque decrease is not contraction type dependent. 
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Abstract 0121 

 

Marriage alamode: Best of the best worlds 

  

Christopher G Serkan 

Gainesville Sate College 

  

Motivating students for learning abstract physics concepts is quite challenging; developing a 

curriculum around student interests fosters intrinsic motivation and stimulates the passion to learn. 

The integration of physics into other subjects makes students think about the real-world, and this 

interdisciplinary approach allows students to see the usefulness and importance of physics, which 

therefore enables them to develop new understandings and skills. The author incorporated martial 

arts concepts and demonstrations to his physics teaching. Martial arts demonstrations served as a 

medium through which students were required to verify and question class material. Thus, 

students were asked to rethink and relearn physics through the application of martial arts. Through 

this approach, students have had the opportunity to investigate body mechanics in a classroom 

setting, making sports and physics fascinating and useful. As a result, physics learning became 

more interesting, meaningful, and concrete. 

  

Keywords: interdisciplinary, martial arts, physics, motivation 

 
Marriage alamode: Best of the best worlds 

  

Motivating students for learning abstract physics concepts is quite challenging; developing a 

curriculum around student interests fosters intrinsic motivation and stimulates the passion to learn. 

The integration of physics into other subjects makes students think about the real-world, and this 

interdisciplinary approach allows students to see the usefulness and importance of physics, which 

therefore enables them to develop new understandings and skills. The author incorporated martial 

arts concepts and demonstrations to his physics teaching. Martial arts demonstrations served as a 

medium through which students were required to verify and question class material. Thus, 

students were asked to rethink and relearn physics through the application of martial arts. Through 

this approach, students have had the opportunity to investigate body mechanics in a classroom 

setting, making sports and physics fascinating and useful. As a result, physics learning became 

more interesting, meaningful, and concrete. 
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Abstract 0138 

 

The prevalence of underweight/obesity among 3-6 aged children and 

association between childhood BMI with mothers’ in Malatya 
  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar 

Inonu University 

  

Purpose: The objective of this study was to assess the prevalence of underweight /obesity among 

3-6 aged children and association between childhoods BMI with mothers’ lives in Malatya.  

Method: Totally 657 children (girls: 311; boys: 346) from 11 different public kindergartens and 

their mothers participated in this study. Mothers' BMI and, children's BMI were registered according 

to age and gender was classified considering the reference data of WHO-2004 for mothers and CDC 

2000 Growth Chart for children. 

Results: The overall prevalence of underweight was 14,2 %, overweight was 10,2%; the overall 

prevalence of obesity was 8,1% in children. The overall prevalence of underweight was 1,5 %, 

overweight was 38,5%; the overall prevalence of obesity was 16,9% in mothers. The prevalence of 

overweight was higher in boys than in girls. Positive correlation (p<0.01) was found between the 

BMI of children and mothers.  

Conclusion: Obesity and underweight among 3-6 aged children should be considered an important 

health problem. It should be designed appropriate educational programs about nutrition to give 

parents and child caregiver’s essential knowledge and skills that they can use to improve child 

health. 

  

Keywords: Underweight, obesity, BMI, 3-6 aged, mother 

 
Malatya’da yaşayan 3-6 yaş çocuklarda zayıflık / obezite prevalansı ve anne – 

çocuk BKİ ilişkisi 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar 

İnönü Üniversitesi 

  

Amaç: Bu çalışma Malatya’da yaşayan 3-6 yaş çocuklarda zayıflık/obezite prevelansını ve anne-

çocuk BKİ ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma, Malatya il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 11 farklı okul öncesi 

eğitim kurumuna kayıtlı 3–6 yaş arası, 657 çocuk (kız: 311, erkek: 346) ve anneleri üzerinde 
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yürütülmüştür. Katılımcıların vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülmüş, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 

hesaplanmış, BKİ anneler için WHO–2004 referans değerlerine göre, çocuklar için yaşa ve cinsiyete 

göre CDC 2000 büyüme cetveline göre sınıflandırılmıştır.  

Bulgular: Çalışmada çocukların % 14,2’si zayıf, % 10,2’si riskli kilolu ve % 8,2’sinin obez olduğu, 

annelerin; % 1,5 zayıf, % 38,5’i riskli kilolu ve % 16,9’unun obez oldukları belirlenmiştir. Erkek 

çocuklarda obezite prevalansı kızlardan yüksektir. Çocukların ve annelerin BKİ arasında pozitif 

yönde (p<0.01) anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir.  

Sonuç: Okulöncesi dönemde obezite kadar zayıflık da bir sağlık sorunu olarak görülmelidir. Çocuk 

sağlığı için ailelerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik 

eğitim programları hazırlanmalıdır 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zayıflık, obezite, 3-6 yaş, BKİ, anne 
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Abstract 0147 

 

Analysis of differences of pedal kinematics and electromyographic parameters 

of lower body muscles during WAT 

  

Murat Çilli 

Sakarya University School of Physical Education and Sport, Coaching Education Department 

  

The aim of this study is to understand the activation pattern of the lower limb muscles during 30 s 

of maximal pedaling performance. Twenty-eight healthy males (age 25.2 ± 7.1 years, height 

176.9±5.2 cm, mass 70.1±9.9 kg) volunteered to participate in this investigation. Surface EMG 

and kinematic parameters of vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL), rectus femoris (RF) and 

gastrecnemius (GM) muscles were analyzed during the Wingate Anaerobic Test (WAT) consisting of 

one 30 s sprint. The active phase of muscles determined by the EMG profile includes signal onset 

and offset times. Integrated EMG (IEMG), median frequencies (MDF), power values and angular 

displacement of selected muscles were calculated for the active phase in every crank cycle. 

Significant differences over time were assessed using a one way analysis of variance with repeated 

measures. Where significant changes occurred, a Schaffer’s post-hoc test was applied to identify 

individual differences over time. While the active participation rates of the examined muscles in a 

pedal cycle decreased significantly (p<0.05), no significant difference was observed in the angular 

displacement of the examined muscles between the 5 s phases (p>0.05). The MDF of the RF, VM 

and VL muscles decreased and integrated the EMG of selected muscles significantly increased 

during WAT (p<0.05). Calculated power values of each muscle and WAT power results were 

similar. On the contrary, power produced at each muscle decreases to a similar level through 30 s. 

Each muscle follows a similar fatigue profile, while the power values decrease during WAT. 

  

Keywords: EMG analysis, pedal kinematics, muscle activation, supramaximal exercise 

 
WAT testinde bacak kasları EMG aktiviteleri ve pedal kinematiğindeki 

değişimlerinin incelenmesi 
  

Murat Çilli 

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

  

Amaç 

İzometrik kasılmalar içeren hareketlerde kassal aktivasyonun değerlendirilmesinde yüzey EMG 
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verilerinin analizi yaygın olarak kullanılmakta iken kasların maksimal olarak kasıldıkları dinamik 

hareketlerde yüzey EMG verilerinin kullanımı henüz yenidir. Bu çalışmada anaerobik performansın 

değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan Wingate anaerobik güç testinde farklı bacak kaslarının 

kassal aktivasyonlarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışmaya yaşları 25.2 ± 7.1 yıl, boyları 176.9±5.2 cm ve vücut ağırlıkları 70.1±9.9 kg olan 28 

aktif gönüllü denek katılmışlardır. Deneklere modifiye edilmiş Monark 834 bisiklet ergometresinde 

vücut ağırlığının %7.5’u ile 30s süre ile Wingate testi uygulanmıştır. Pedal dönüş bilgisi kinematik 

veriler ve EMG sinyalleri ile eşzamanlı olarak kayıt edilmiştir.  

Hafif ısınma ve gerdirmenin ardından EMG verilerinin normalize edilebilmesi için test öncesinde 

deneklerin 110 derece sabit pedal açısında maksimal istemli kasılmadaki (MVC) EMG sinyalleri kayıt 

edilmiştir. Test süresince EMG sinyalleri sağ bacakta rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL), 

vastus medialis (VM) kasları üzerine yerleştirilen bipolar single differential yüzey EMG elektrodları 

(DE-2.1, Delsys Inc., Boston, MA USA) aracılığı ile 1000 Hz veri toplama hızında kayıt edilmiştir. 

EMG sinyalleri 10 Hz-250 Hz Bandpass Butterworth dijital filtre ve 50 Hz Notch filtre ile 

filrelenmiştir. Kasların aktif oldukları evrelerin belirlenmesinde lineer envelope işleminden geçirilen 

EMG sinyallerinin ortalama değeri referans alınmış ve onset ve offset zamanları belirlenmiştir. İlgili 

kasta yorgunluğunun etkilerini gözlemlemek için her bir pedal döngüsündeki EMG sinyallerinin 

genlik ve medyan frekans (MDF) değerleri incelenmiştir. EMG sinyalleri ile birlikte, her bir kasın 

aktif oldukları evrelerin süresi ve bu süre içersinde ilgili kas tarafından üretilen güç değerleri 

incelenmiştir. Yorgunluğun etkilerinin karşılaştırılması amacıyla her bir 5s lik evrede incelenen 

parametrelerin ortalama değerleri arasındaki farklar tekrarlı ölçümlerde varyans analizi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular 

İncelenen kasların her bir pedal döngüsündeki aktif katılım oranları incelendiğinde, testin ilk 

evresinde her üç kasın da egzersizin ikinci evresine oranla daha düşük oranda aktif oldukları 

belirlenmiştir. Testin ilerleyen evrelerinde ise her bir kasın aktif oldukları sürelerin oranları nda 

anlamlı düşüşler olduğu belirlenmiştir (p <0.05). Testin ikinci evresinde bir pedal döngüsünün 

ortalama %47 lik evresinde aktif olan kasların testin son evresinde bir pedal döngüsünün ortalama 

%40 lık bir evresinde aktif olabildikleri gözlenmiştir.  

Çalışmada özellikle izometrik kas kasılmasında yorgunluğun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan 

iki önemli parametre IEMG ve MDF değerleri incelenmiştir. Literatürde dinamik kas kasılmalarında 

IEMG ve MDF nin değiştiği yada değişmediği yönünde farklı çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmada 

MDF nin anlamlı olarak azaldığı (p<0.05) bununla birlikte IEMG değerlerinin anlamlı olarak arttığı 

(p<0.05) belirlenmiştir. Masuda ve arkadaşları (1999) yaptıkları çalışmada dinamik bir egzersizde 

IEMG değerinin egzersizin başlangıcına oranla %48 oranda arttığını gözlemişlerdir. Hunter (2003) 

WAT sırasında MDF değerinde anlamlı bir azalma olduğunu gözlemiştir. 
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İncelenen kasların aktif oldukları süreler ve bu sürelerde gerçekleştirilen iş değerleri yardımı ile 

hesaplanan güç değerlerinin WAT testi güç değerleri ile benzer olduğu ve egzersizin ilerleyen 

evrelerinde her bir kasa ait güç değerlerinin anlamlı olarak düştüğü belirlenmiştir (p<0.05). 

İncelenen kasların aktif oldukları evrelerde gerçekleşen açısal yer değiştirmeler incelendiğinde her 

ne kadar testinin sonlarına doğru açısal yer değiştirme değerlerinde azalma gözlense de istatistiksel 

olarak anlamlı bir farka bulunamamıştır.  

 

Sonuç olarak dinamik kas kasılması içeren hareketlerde de statik kasılma içeren hareketlerdekine 

benzer biçimde yüzey EMG verilerinin kassal aktivasyonun belirlenmesinde yararlı olduğu 

gözlenmiştir. Yorgunluğa bağlı olarak kaslara iletilen EMG sinyallerinin frekanslarının düştüğü ve 

devreye giren motor ünite sayısındaki artışa bağlı olarak EMG sinyallerinin genliklerinin arttığı 

gözlenmiştir. WAT testinde RF,VM ve VL kaslarının benzer davranış gösterdikleri belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: EMG analizi, pedal kinematiği, kas aktivasyonu, supramaksimal egzersiz 
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Abstract 0148 

 

Comparing effect of demonstration video feedback with verbal and visual cueing 

in the way block over random on soccer pass skill acquisition and retention 

  

Zahra Entezari 

Shahid beheshti university 

  

The purpose of this study was manipulating methods of presenting visual and verbal cueing with 

video feedback. Therefore we used blocked and random method in order to organizing the visual 

and verbal cueing related to correction of technique. The task was kicking with dominant leg to the 

ball toward target.24 physical education girl students of Shahid Beheshti University that they had 

any acquaintance with this task were set in one of the blocked, random or control group. 

Participants who were in blocked group, observed video playback of four of their trials after end of 

each practice block. In the first and second blocks, visual and verbal cueing in all four observations 

were about stance leg. In the third and fourth blocks, visual and verbal cueing were about hands 

and in the fifth and sixth blocks visual and verbal cueing were about kicking leg. But participants, 

who were in random group, received visual and verbal cueing randomly about one of the stance 

leg, hands or kicking leg in each of observation. The control group only had practiced physically, 

after received initial instruction. Performances were captured and analyzed with through 

sophisticated 3-DMotion Analysis System with accompanying Software. result of Mixed Anova3 

(group) ×3(day) of Fisher z scales mean from the correlation between individual performance in 

each group with model,showed that the effectiveness of video feedback on each component of 

movement is different, as in acquisition of pattern similarity of individual’s hip and ankle angles 

with model, there were no significant different between groups.but for pattern similarity of knee 

angle,the group that received random verbal and visual cueing,had most silmilarity with model 

performance and pattern similarity of knee angle in blocked group,had least silmilarity with model 

performance. There was no significant different in accuracy scales to target contact (p=0.613) 

between groups. 

  

Keywords: self-observation, verbal and visual cueing, contextual interference 
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Comparing effect of demonstration video feedback with verbal and visual cueing 

in the way block over random on soccer pass skill acquisition and retention 

  

The purpose of this study was manipulating methods of presenting visual and verbal cueing with 

video feedback. Therefore we used blocked and random method in order to organizing the visual 

and verbal cueing related to correction of technique. The task was kicking with dominant leg to the 

ball toward target.24 physical education girl students of Shahid Beheshti University that they had 

any acquaintance with this task were set in one of the blocked, random or control group. 

Participants who were in blocked group, observed video playback of four of their trials after end of 

each practice block. In the first and second blocks, visual and verbal cueing in all four observations 

were about stance leg. In the third and fourth blocks, visual and verbal cueing were about hands 

and in the fifth and sixth blocks visual and verbal cueing were about kicking leg. But participants, 

who were in random group, received visual and verbal cueing randomly about one of the stance 

leg, hands or kicking leg in each of observation. The control group only had practiced physically, 

after received initial instruction. Performances were captured and analyzed with through 

sophisticated 3-DMotion Analysis System with accompanying Software. result of Mixed Anova3 

(group) ×3(day) of Fisher z scales mean from the correlation between individual performance in 

each group with model,showed that the effectiveness of video feedback on each component of 

movement is different, as in acquisition of pattern similarity of individual’s hip and ankle angles 

with model, there were no significant different between groups.but for pattern similarity of knee 

angle,the group that received random verbal and visual cueing,had most silmilarity with model 

performance and pattern similarity of knee angle in blocked group,had least silmilarity with model 

performance. There was no significant different in accuracy scales to target contact (p=0.613) 

between groups. 
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The effect of aerobic training with Anethum Graveolens administration on lipid 

profiles in female patients with type II diabetes 
  

Samira Gholamian1, Amir Rashidlamir2, Seyed Aliakbar Hashemi Javaheri3, Mostafa Dastani4 
1Amir Rashidlamir: Assistant professor of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

Ferdowsi University, Mashhad, Iran 
2Samira Gholamian: Master’s of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi 

University, Mashhad, Iran 
3Seyed Aliakbar Hashemi Javaheri: Assistant professor of Faculty of Physical Education and Sport 

Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran 
4Mostafa Dastani: Assistant professor of Faculty of medical sciences,University of Mashhad, Iran 

  

Background: Abnormal metabolism of lipids in blood of the humans is one of the most important 

risk factors in type II diabetes especially for cardiovascular disease. Beneficial effects of physical 

activity and Anethum graveolens administration, each separately has been founded on glucose 

control and some of cardiovascular risk factors in people with type II diabetes. Therefore, aim of 

this study was to evaluation the change of lipoproteins and glucose profiles, after four weeks 

aerobic training with administration of Anethum graveolenson in the type II diabetes. 

Methods: The study was performed on 30 patients with diabetic women (mean age 51.28 ±1 years 

old). The subjects were divided in the three groups that consisted of; training and administration of 

a daily Anethum graveolens (900 mg daily), aerobic training and control. The aerobic training and 

aerobic training with administration of Anethum graveolens groups, performed aerobic trainings for 

55 minutes in four weeks and three sessions per week with 60 to 75 % of maximum heart rate 

(HRmax). To evaluation of changes in blood glucose and lipoproteins profiles such as; HDL, LDL, 

FBS, TC and TG, venous blood samples of the subjects (5 ml) were collected before and after 

training period (four weeks). 

Results: In comparison of control groups, our results shown that a significantly increase in HDL, 

decrease in FBS and LDL to HDL ratio (p<0.016), respectively in the aerobic training and aerobic 

training with administration of Anethum graveolens groups. The reduction of LDL, TG, TC and BMI 

in both experimental groups was showed, but these findings statistically were not significant 

(p>0/05). 

Conclusion: Base on obtained results, aerobic training with administration of Anethum Graveolens 

can be useful for reduce of hypoglycemia and lipid disorders in diabetic patients. 

  

Keywords: Aerobic, lipoprotein, blood glucose, Anethum Graveolens, Type II diabetes 
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Abstract 0155 

 

The rising value in sports sponsorship: Turkish Airlines 

  

Mustafa Türkmen 

Celal Bayar University, School of Physical Education and Sports, Department of Sport Management 

Sciences-Manisa 

  

Purpose: In this survey, it is aimed to investigate the relation between the rise of brand awareness 

of Turkish Airlines around Europe and the World and thesports sponsorship activities. In this 

context, the contributions of individual sportsmen, sports teams and sports organizations 

sponsorship to the brand awareness of Turkish Airlines aorund Europe and the World investigates 

in this survey. Method: The survey is formulated by Correlative Investigation Model. The relation 

between Turkish Airlines sponsorship activities and brand awareness is investigated with the help 

of Correlative Investigation Model. The data collected is analysed by scanning the literatüre 

broadly. Results: According to the results Turkish Airlines provides a vital aid to the sports by being 

the sponsor of four individual sportmen, 21 sports team, 15 sports organizations. Conclusion: As a 

consequence Turkish Airlines gained a reputation around Europe and the World with the help of its 

sponsorship activities. Turkish Airlines has raised its brand awareness especially by Barcelona, 

Manchester United, Kobe Bryant and Turkish Airlines Euroleague sponsorship activities thanks to 

the media to which everyone can reach easily. Turkish Airlines became the fastest flourishing 

airline company around the World in 2010 as aresult of its constant growth target together with the 

new flight destinations and the increase in the domestic and abroad flights, the number of the 

airplanes, the capacity of cargo airline. In parallel with this rowth Turkish Airlines won the prizes of 

Market Leader in Turkey 2010-2011, the Rise of Capacity in all the areas which it traded in, Best 

Airline Europe 2011, Best Airline Southern Europe and Best Premium Economy Seats. According to 

2011 results, Turkish Airlines, as a result of its sports sponsorship activities, was the ninth biggest 

airline company. It is also the third in Europe and the seventh in the World among the airline 

companies which have the largest flight network. 

  

Keywords: Turkish Airlines, sports sponsorship, sponsorship of individual athletes, sponsorship of 

sports teams, sponsorship of sports organizations 
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Spor sponsorluğunda yükselen değer: Türk Hava Yolları 

  

Mustafa Türkmen 

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı-

Manisa 

  

Amaç: Araştırmada, Türk Hava Yolları’nın Avrupa ve dünyadaki marka bilinirliğinin artması ile spor 

sponsorluğu çalışmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı 

çerçevesinde “Türk Hava Yolları’nın Avrupa ve dünyadaki marka bilinirliğinin artması ile spor 

sponsorluğu faaliyetleri arasında anlamlı ilişki var mıdır? sorusuna cevap aranmaktadır.  

Yöntem: İlişkisel Tarama Modeli’nde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama yöntemi 

olarak geniş çaplı literatür taramasına başvurulmuştur. THY’nin spor sponsorluğu faaliyetleri ile 

ilgili, yazılı ve görsel alanyazın taraması (yerli ve yabancı yayınlar ve yerli ve yabancı internet 

siteleri) yapılarak, gerekli bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda araştırmada, THY’nin, bireysel 

sporcu sponsorlukları, spor takımları sponsorlukları ve spor organizasyonları sponsorlukları 

araştırılmaktadır.  

Bulgular: Araştırma bulgularına göre THY, spor sponsorluğu kapsamında: 4 bireysel sporcuya (Kobe 

Bryant, Caroline Wozniacki, Ebru Bulgurcu, Şahika Ercümen); 21 spor takımına (Barcelona, 

Manchester United, Shakhtar Donetsk, Ajax, Atletico Madrid, Urawa Reds, Fenerbahçe, 

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türkiye A Milli 

Basketbol Takımı, Duesseldorf Gloria Giants Basketbol Takımı, Kavala Basketbol Takımı, Maroussi 

BC Basketbol Kulübü, Valencia Basket Basketbol Takımı, Ethnikos Alaksandropolis Voleybol Takımı, 

Provezza 6, Asetriks-Uno ve Aquavit Yelken Takımları); 15 spor organizasyonuna (Euro Cup, 2010 

FIBA Dünya Şampiyonası, Business League, PTT Thailand Open, WTA İstanbul Cup, İrlanda Golf 

Turnuvaları, Golf Business Form, Endülüs Golf Turnuvası, Golf Live 2011, Parlementolar Arası Golf 

Turnuvası, Black Mountain Masters Golf Organizasyonu, 46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 

Turu, 32. Geleneksel Kıtalararası Avrasya Maratonu, Avrupa Bowling Şampiyonası, Türkiye-

Almanya A Milli Futbol Takımı Grup Eleme Maçı); 5 uluslar arası spor organizasyona isim sponsoru 

(Turkish Airlines Euroleague, Turkish Airlines Challenge, Turkish Airlines Ladies Open, Turkish 

Airlines Euroleague Final Four, Duesseldorf Turkish Airlines World Salonu) ve 1 uluslar arası spor 

federasyonuna (Uluslar arası Okçuluk Federasyonu) sponsor olarak, spora önemli sponsorluk 

desteği sağlamaktadır. 

Sonuç: Sporun, taşıdığı güçlü imajı, uluslar arası izleyici potansiyeli ve her kesime hitap etmesi 

nedeni ile sponsorluk için çok önemli bir faaliyet alanı olduğu yadsınamaz bir gerçektir (Gwinner ve 

Swanson, 2003:277; Karademir ve diğ, 2009b:105). Bu gücün farkında olan THY, spor sponsorluğu 

faaliyetleri ile “dünyada hava yolunu kullanan herkesin THY’yi tercih etmesini ve spor ile THY 

markasını yan yana koyarak bütünleştirilmesini” amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda THY, 

spor unsurlarını kullanarak adını Avrupa ve dünyaya daha iyi duyurarak bir dünya markası haline 
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gelmiştir. Bu nedenle THY’nin, Avrupa ve dünyadaki marka bilinirliğinin artmasında, spor 

sponsorluğu faaliyetlerinin önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır.  

THY, sponsorluk çalışmalarını yürütürken “spor alanında dünyaya yer etmiş kişi, kulüp ya da 

organizasyonları” seçmeye özen göstermektedir. Bunun yanında THY sponsor olmayı düşündüğü 

spor unsurlarını seçerken “spor unsurunun daha önce elde ettiği başarılara, gelecekte elde edeceği 

potansiyel başarılara, sefer açmayı planladığı ya da girmeyi düşündüğü pazarların potansiyeline ve 

hedeflenen pazar bölgesinde seçilen spor unsuruna yönelik ilgiye” de dikkat etmektedir. Çünkü, 

THY’nin sponsor olduğu, sporcu, kulüp ve organizasyonları takip eden, izleyen ve organizasyonlara 

katılan milyarlarca insan, THY ile sponsor olunan spor unsurunu özdeşleştirmektedir. Bu tanınmış 

unsurların, alanlarında başarıyı da beraberlerinde getirmiş olmaları, THY’nin dünyadaki marka 

bilinirliğini daha da güçlendirmiştir.  

THY, sponsorlarını seçerken belirli strateji ve kriterlere göre hareket etmektedir. Bu kriterler 

“THY’ye ölçülebilir değerler kazandırmak, THY’nin marka kimliği ve stratejisi ile uyum göstermek, 

müşteri ilişkileri ve müşteri sadakatine olumlu etkiler yapmak, marka bilinirliği ve farkındalığına 

katkı sağlamak, rakipleri ile arasında farklılık oluşturabilmek ve müşteri portföyüne çeşitli fırsatlar 

sunabilmek” şeklindedir (thy.org). Bu kapsamda THY’nin Business Class Yüzü olarak Caroline 

Wozniacki, Amerika kıtası, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da daha iyi tanınmak, İstanbul- Los Angeles 

hattını açmak için Marka Tanıtım Elçisi olarak Kobe Bryant seçmiştir. Ukrayna ve Rusya pazarında 

markalaşmak için Shakhtar Donetsk, Selanik seferlerine yeniden başlamak için Maroussi ve Kavala 

Basketbol Takımlarını, Hollanda pazarında marka bilinirliğini artırmak için Ajax, Japonya’da marka 

bilinirliğini artırmak için Urawa Reds, Tayland’a marka imajını arttırmak için PTT Tahailand Open 

Tenis Turnuvası ve Black Mountain Masters Golf Organizasyonu’na sponsorluk yapılmaktadır. 

Özellikle, Barcelona ve Mancester United sponsorlukları THY’nin, dünyada marka bilinirliğini % 100 

arttırmış ve THY’yi bir dünya markası haline getirmiştir. 

Bu sponsorluklar sonrasında, sürekli büyüme hedefi ile beraber, yeni yerlere seferlerin başlaması, 

havayolu işletmesi uçak sayısında, havayolu koltuk kapasitesinde ve kargo kapasitesindeki artışla, 

THY 2010 yılının dünyada en hızlı büyüyen havayolu şirketi olmuştur. Bu büyümeye paralel olarak, 

2010 Uluslar arası Pazar Liderliği Ödülü, 2011 yılı Türkiye pazar lideri, 2011 yılı faaliyet gösterdiği 

tüm bölgelerde Uluslararası Hava Taşımacılığı Örgütü ortalamasının üzerinde kapasite artışı ve 

Skytrax World Airline Awards 2011 yılı değerlendirmesinde “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”, 

“Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi” ve “En İyi Premium Ekonomi Koltuğu” ödüllerini 

kazanmıştır. 2011 yılı verilerine göre THY, spor sponsorluklarının da etkisiyle dünyanın en büyük 9. 

havayolu şirketi olmuştur. En çok uçuş ağı bulunan hava yolu şirketleri arasında ise Avrupa’da 3., 

dünyada ise 7. sıradadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Türk Hava Yolları, spor sponsorluğu, bireysel sporcu sponsorluğu, spor 

takımları sponsorluğu, spor organizasyonları sponsorluğu 
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Abstract 0156 

 

The application of nanotechnology to the sports equipments and the assistance 

of it to the performance 

  

Mustafa Türkmen 

Celal Bayar University, School of Physical Education and Sports, Department of Sport Management 

Sciences-Manisa 

  

Purpose: In this survey, it is aimed to investigate in which sports equipments nanotechnology is 

applied and the effects of the differences caused by these equipments to the performance. Method: 

This survey is done by using descriptive survey method which is one the General Scanning Models. 

The data is collected by scanning the literatüre broadly. Results: According to the results of this 

survey, the sports equipments in which nanotechnology is applied consist of textile goods, golf 

clubs, baseball bats, and hockey sticks; golf, tennis and bowling balls, tennis and badminton 

rackets, bikes, bike tires, ski equipments and ski balm, race yacht, sail and brackets, race barques, 

ice hatchets, sportsman glasses, fishing lines, arrows, cradles and iceskates; rugby and motorcycle 

sports helmets, jogging sneakers, swimmer costumes, racing cars, yogo and exercise mats. 

Conclusion: Consequently, applying nanotechnology to the sports equipments has provided more 

power, lightness, flexibility, durability, anti-bacterialness, longevity and strength for sports 

materials. The advantages of nanotachnology have increased the performances of sportmen. As a 

result of this, successof sportsmen has also increased, too. Especiallyu nanotechnology goods had 

a great impact on the record broken by Micheal Pelhps in 2008 Beijing Olympics and the other 168 

world records broken, silver medal which Jeremy Wariner won in 2008 Beijing Olympics in 400 

metres run, the winner of the great lap in 2006 Tour de France bicycle races and most of the 

tournaments won by Roger Federer. However; according to some organizations, nanotechnology 

brings about unfair competiton. For instance, while International Federation of Swimming (FINA) 

forbid nanotechnology applied swimming costumes since they brought about unfair competition, 

International Cycling Union ( UCI) and before 2012 Olypics Games,World Anti-doping agency 

declared the nanotechnology based equipments didn’t violate the anti-doping laws. As a result 

although nanotechnology sports equipments are debated in competetive sports World, it is obvious 

that nanotechnological sports equipments will become more important. 

  

Keywords: Nanotechnology and sports, sports equipments, nano-tubes, nano-textile 
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Spor malzemelerinde nanoteknoloji kullanımı ve performansa katkısı 

  

Mustafa Türkmen 

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı-

Manisa 

  

Amaç: Nano, herhangi bir fiziksel büyüklüğün, bir milyarda biri anlamιna gelmektedir [1]. Bu 

özellikteki bir teknolojinin, spor malzemelerinde kullanılması, sporda dünyasında büyük etkiler 

yaratmıştır. Bu nedenle araştırmada, nanoteknolojinin, spor alanında hangi malzemelerde 

kullanıldığı ve bu malzemelerin yarattığı farklılıkların performansa etkilerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır.  

 

Yöntem: Araştırma, Genel Tarama Modeli’ne göre yapılmış betimsel bir çalışmadır. Veri toplama 

yöntemi olarak geniş çaplı literatür taraması yapılmıştır. Nanoteknolojinin spor malzemelerinde 

kullanımı ile ilgili olarak, yazılı ve görsel materyaller taranarak, araştırma için gerekli bilgiler elde 

edilmiştir.  

 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre, nanoteknolojinin kullanıldığı birçok spor ekipmanı 

bulunmaktadır. Nano-tekstil spor kıyafetleri: Spor tekstil ürünlerinde kullanılan, nano-titanyum ve 

nano-gümüş partiküller sayesinde; leke tutmayan ve buruşmayan, yumuşak, su tutmayan, teri 

dışarı atan, kışın sıcaklık-yazın serinlik hissi veren, esnek, daha sağlam, kendini temizleyen, 

yıpranmayan, yanmayan, nefes alabilen, kan dolaşımını artıran, anti mikrobik, bakteri, mantar ve 

konu oluşumunu engelleyen, daha az katkılı, UV emici ve çevre dostu giysiler üretilmektedir [Peker, 

2010;61]. Yoga ve egzersiz minderleri: Antimikrobiyal nanoteknoloji kullanarak üretilen yoga ve 

egzersiz minderleri üretilmektedir [9]. Yüzücü mayosu: Yüzücü mayoları, su itici, kaldırma kuvveti 

arttırıcı ve sürtünmeyi azaltan nanopatükül ve poliüretan panellerden oluşmaktadır [4]. Koşu 

ayakkabısı: Nanopartiküller ile ayakkabıların çok hafif, darbeleri absorbe eden, kir tutmayan, 

emniyetli, istikrar, daha fazla esneklik, konfor, iyi burulma sağlayan ve enerji kaybını minimize 

ettiği belirtilmektedir [10], Taylor, 2008]. Golf topu: NanoDynamics(NDMX) golf topu, normal 

toplara göre daha düz, daha hızlı ve daha uzağa gidebilmekte ve sporcu tarafından istenilen yere, 

daha rahat ve daha az uçuş süresi ile gönderilmektedir [12][Kocaoğlu ve Sarıca, 2011]. Tenis 

Topu: Nano-kompozit kaplama kullanarak, toplarının ömrünü arttırmanın yanında, esneklik ve iki 

kat daha fazla sıçrama özelliği kazandırılmıştır [Sarman ve Bulut, 2012: Rather and Rather, 2003]. 

Golf sopası, Tenis raketi, Badminton Raketi, Hokey Sopası ve Beyzbol Sopası: Karbon nanotüpler 

sayesinde bu ürünler, daha hafif, hassas, güçlü, dayanıklı, titreşimi azaltılmış, kontrol kolaylığı ve 

dengeli hale getirilmiştir [2,3,5,6,12] [Kocaoğlu ve Sarıca, 2011:Sarman ve Bulut, 2012]. Bisiklet: 

Gidon ve kranklarda karbon nanotüpler kullanarak, bisikletin %30 hafifleşmesi ve titreşimin 

azaltılması sağlanmıştır[2,4]. Kayak: Nano-silikon kristaller kullanılarak kayaklara; kolay hareket 

etme, dayanıklılık, düşük bakım, sürtünmeyi azaltarak yüksek hız, daha fazla direnç ve geliştirilmiş 
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sertlik özellikleri kazandırılmıştır [4,5,12][Sarman ve Bulut,2012]. Kızak ve Buz Pateni: Buz pateni 

ve kızak kenarları nanoteknoloji ile süper keskin hale getirilerek buza tutunması, dayanıklılığı ve 

kayganlığı arttırılmıştır [12]. Yarış yatı yelkeni ve direkleri: Karbon nanotüplerden, daha hafif ve 

daha dayanıklı yelken direkleri ve nano-kumaştan ise daha dayanıklı yelkenler üretilmektedir [8]. 

Sporcu gözlüğü: Nano-kaplama ile kaplanan gözlük camları; ışığı ayarlamakta, çizilmeyi önlemekte, 

toz çekimini, kirlenmeyi ve buğu oluşumunu engellemektedir [Sarman ve Bulut, 2012]. Amerikan 

futbolu ve motor sporları kaskı: Karbon nanotüpler kullanılarak sporcu kaskları, daha hafif, şoka 

dayanıklı, daha sağlam ve daha sert hale getirilmiştir [Rather and Rather, 2003]. Bunların yanında; 

olta, ok, futbolcu tekmeliği, bowling topu, buz baltası [7], kayak mumu[12], yarış tekneleri ve 

bisiklet lastiği [5][Sarman ve Bulut, 2012] nanotekneloji desteğiyle üretilmektedir.  

Sonuç: Araştırma bulgularına göre nanoteknoloji kullanımı, spor ürünlerine daha fazla güç, hafiflik, 

esneklik, dayanıklılık, antibakteriyellik, sürtünmeyi azalttığı için aşınma ve yıpranmalara karşı uzun 

ömürlülük ve sağlamlık kazandırmıştır. Sonuçta nanoteknolojinin sağladığı bu avantajlar, 

sporcuların performanslarının artmasını ve buna bağlı olarak başarıyı beraberinde getirmiştir. 

Nanoteknoloji destekli spor ürünleriyle kırılan rekorlar ve başarılı derecelerin alınması, 

müsabakaların heyecanını ve izlenme oranlarını arttırmaktadır. Özellikle, Michael Pelhps’in 2008 

Pekin Olimpiyatlarında ki rekor başarısında ve daha sonra kırılan 168 dünya rekorunda, Jeremy 

Wariner’in, 2008 Pekin Olimpiyatlarında 400 metrede kazandığı gümüş madalyada, 2006 Tour de 

France bisiklet yarışlarının kazanılan birçok etabında ve Roger Federer’in kazandığı bir çok 

turnuvada nanoteknolojik ürünlerin etkisi önemli olmuştur [6]. Ancak, nanoteknoloji destekli spor 

ürünleri ile bireyin yetenek, beceri ve performansının birleşmesi sonucu, başarılı sonuçların elde 

edilebileceği de unutulmaması gereken bir gerçektir. 

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise, nanoteknolojinin sporda henüz geniş bir kullanım alanına 

sahip olmadığıdır. Çünkü, nanoteknoloji çok pahalı ve zor bir teknoloji olduğu için herkes tarafından 

kullanılamamaktadır. Bazı kesimlere göre ise bu durum, haksız rekabeti de beraberinde 

getirmektedir. Örneğin, Uluslararası Yüzme federasyonu (FINA), haksız rekabet yarattığı 

gerekçesiyle 2010 yılında, nanoteknoloji destekli mayoları “teknoloji dopingi” olarak yorumlayarak 

yasaklamıştır. Buna karşın, Uluslararası Bisikletli Koşu Birliği (UCI), bisiklet donanımlarında 

nanoteknolojinin sağladığı avantajları kabul etmektedir. Son olarak ise, 2012 Olimpiyatları 

öncesinde, Dünya Antidoping Ajansı (WADA), nanoteknolojik ekipmanların antidoping kurallarını 

ihlal etmediğini belirterek, bir anlamda nanoteknoloji destekli spor ürünlerinin kullanımını 

desteklediğini belirtmiştir[11].  

Nanoteknoloji, gelecek endüstri dünyasına damga vurması beklenmektedir. Öyle ki, 2014 yılında 

nanoteknolojik üretimin 2.5 Trilyon $ seviyelerinde olacağı öngörülmektedir (nanobusiness). 

Rekabetçi spor dünyasında ise, nanoteknolojik ürünler, bir süre daha tartışılmaya devam edilecek 

gibi görünse bile, bu büyüyen endüstride mutlaka yerini alacak gibi görülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji ve spor, spor ürünleri, nano-tüp, nano-tekstil 
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Abstract 0160 

 

 
The effects of various time courses of endurance training, on the alterations of 

antioxidant enzymes activity, in rat liver and Serum 

  

Maryam Ebrahimi1, Fariborz Hovanloo1, Mehdi Hedayati2 
1Department of exercise physiology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
2Research Institute for endocrine sciences, Shahid Beheshti University of Medical sciences, Tehran, 

Iran 

  

Objective: exercise training in the specific intensities, seems to increase reactive oxygen species 

(ROS) in the body. The purpose of this study was to determine the alterations of antioxidant 

enzymes (Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), and Glutathione peroxidase (GPX)) 

activity in liver and serum after 3 various time courses of endurance training. Subjects: 60 male 

Wistar rats were divided into 3 control and 3 experimental groups. Experimental rats trained on 

treadmill with 25m/min speed, 60 min/day and 5 days per week. For the control groups the 

protocol was 10 minutes walking on treadmill with 10 m/min speed and 3 days per week. Methods: 

after time courses of 6, 9 and 12 weeks of exercise training both control and experimental subjects 

were anesthetized with Ketamine and Xylazine, blood samples collected and liver samples were 

kept and frozen at -80 ْ◌c. Determination of antioxidant enzymes activity in serum and liver tissue 

was done with Cayman chemical company, MI, USA kits and the t test and one way ANOVA were 

used for analyzing. 

Results: the results of this study did not show any significant changes in Hepatic antioxidant 

enzymes activity after 6 and 9 weeks of endurance training, but the Hepatic SOD and CAT activity 

decreased significantly after 12 weeks of endurance training. In serum samples there was just a 

significant increase in CAT activity after 9 weeks of training, but no other changes in SOD and GPX 

activity. 

  

Keywords: SOD, CAT, GPX, liver, serum 
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Wistar rats were divided into 3 control and 3 experimental groups. Experimental rats trained on 

treadmill with 25m/min speed, 60 min/day and 5 days per week. For the control groups the 

protocol was 10 minutes walking on treadmill with 10 m/min speed and 3 days per week. Methods: 

after time courses of 6, 9 and 12 weeks of exercise training both control and experimental subjects 

were anesthetized with Ketamine and Xylazine, blood samples collected and liver samples were 

kept and frozen at -80 ْ◌c. Determination of antioxidant enzymes activity in serum and liver tissue 

was done with Cayman chemical company, MI, USA kits and the t test and one way ANOVA were 

used for analyzing. 

Results: the results of this study did not show any significant changes in Hepatic antioxidant 

enzymes activity after 6 and 9 weeks of endurance training, but the Hepatic SOD and CAT activity 

decreased significantly after 12 weeks of endurance training. In serum samples there was just a 

significant increase in CAT activity after 9 weeks of training, but no other changes in SOD and GPX 

activity. Conclusion: decreased amounts of hepatic SOD and CAT activity could be as a result of an 

adaptation to the training and in serum, CAT activity increment after 9 weeks could be as a result 

of elevated ROS generation that the continuing exercise for 12 weeks restored it to initial levels. 

 
Table1. Weight changes 

 
6th week 
M±SD  

9th week
M±SD  

12th week 
M±SD  

pre(gr) post(gr) pre(gr) post(gr) pre(gr) post(gr) 

Control 
group 

187.0±17.2
6 

255.2±20.8
0 

190.62±12.8
5 

284.0±21.9
7 

192.0±18.5
3 

314.8±41.6
1 

Experimenta
l group 

201.5±11.3
7 

247.1±21.0
0 204.6±15.20 298.5±22.5

5 
208.2±15.4
4 

302.2±32.9
1 

 

Table2. Antioxidant enzymes activity (u/ml) in rat liver tissue 

6 weeks 9 weeks 12 weeks 

UT T UT T UT T 

SOD 
(u/ml) 46.16±2.20 45.28±3.70 44.97±4.17 45.78±4.51 48.20±0.46 47.70±0.56* 

CAT 
(u/ml) 30.26±4.40 29.31±6.32 31.91±7.53 27.00±6.98 31.43±7.21 23.11±7.27* 

GPX 
(u/ml) 705.25±8.89 705.90±32.51 723.50±33.74 723.70±30.56 708.48±16.12 707.44±44.18 

*: p<=0.05 significant 
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Table3. Antioxidant enzyme activity (u/ml) in rat serum 

6 weeks 9 weeks 12 weeks 

UT T UT T UT T 

SOD 

(u/ml) 
44.71±2.10 45.37±1.76 44.32±1.92 44.97±2.15 44.20±0.49 44.34±1.07 

CAT 

(u/ml) 
29.30±7.53 30.34±8.28 18.76±3.81 24.09±2.43* 23.72±4.82 24.85±5.43 

GPX 

(u/ml) 
720.45±13.18 721.52±9.30 722.04±6.05 724.70±6.80 693.08±17.20 689.88±30.74

*: p<=0.05 significant 
 

 



 

132 

Abstract 0162 

 

 
Comparison of body image subscales among elite athlete, non elite athlete and 

non athlete male adolescents and its relation with body mass index 

  

Ali Akbar Mashayekh1, Borhanoddin Ghari2, Ahmad Farrokhi3, Ali Akbar Jaberimoghaddam3 
1Islamic Azad University, Nour Branch 
2Islamic Azad University, Gorgan Branch 
3University Of Tehran 

  

The aim was to compare body image components among elite, non-elite and non-athlete youth and 

to examine its relation with BMI. 36 elite athlete, 86 non-elite athlete and 103 non-athlete youth, 

(age=14-18 years) in a causal-comparative design completed the PSDQ. Based on BMI values 

participants labeled as overweight, normal weight and low weight. Health, body endurance, 

strength, flexibility, appearance, body fat, sport competency and whole body subscales of PSDQ 

was calculated. Statistical analysis performed by one- way ANOVA with Newman-Cools post hoc, 

Pearson coefficient of correlation and fisher, s Z. Body image of athletes was better than non-

athletes were. IN most subscales, elite athletes were significantly better than non-athletes were. 

There were significant relationships between body image and BMI in all three groups. Youth 

abilities and body dimensions affect their attitude to their body. Youth boys that are physically 

more active and have higher physical and skill fitness, have more positive body image compare 

with non-athletes. 

  

Keywords: Self-concept, adolscence, body-image 
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The aim was to compare body image components among elite, non-elite and non-athlete youth and 

to examine its relation with BMI. 36 elite athlete, 86 non-elite athlete and 103 non-athlete youth, 

(age=14-18 years) in a causal-comparative design completed the PSDQ. Based on BMI values 

participants labeled as overweight, normal weight and low weight. Health, body endurance, 

strength, flexibility, appearance, body fat, sport competency and whole body subscales of PSDQ 

was calculated. Statistical analysis performed by one- way ANOVA with Newman-Cools post hoc, 

Pearson coefficient of correlation and fisher, s Z. Body image of athletes was better than non-

athletes were. IN most subscales, elite athletes were significantly better than non-athletes were. 
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There were significant relationships between body image and BMI in all three groups. Youth 

abilities and body dimensions affect their attitude to their body. Youth boys that are physically 

more active and have higher physical and skill fitness, have more positive body image compare 

with non-athletes. 
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Abstract 0166 

 

Trait emotional intelligence, the big five personality traits, and ısometric 

maximal voluntary contraction values under stress in elite athletes 
  

Serdar Tok1, Erdal Binboğa2, Şenol Güven3, Fatih Çatıkkaş4, Şenol Dane5 
1Ege University, School of Physical Education and Sports 
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Biophysics 
3Kirazdagı Secondary School 
4Bartin University, School of Physical Education and Sports 
5Fatih University, Faculty of Medicine, Department of Physiology 

  

Objectives: The purpose of the study was to investigate the effects of trait emotional intelligence 

(EI) and the Big Five personality traits on athletes’ ability to tolerate stress during isometric 

Maximal Voluntary Contraction (MVC).  

 

Methods: Fifty-two elite athletes (17 female, mean age 21.5 years) volunteered to participate. The 

Big Five Inventory and the Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test measured personality 

and trait EI, respectively. Electromyography (EMG) determined the MVC level of the triceps surae 

muscle group in the absence and presence of a stressor.  

 

Results: Athletes’ MVC values were positively associated with conscientiousness and trait EI 

regardless of the presence or absence of a mental stressor. Two hierarchical regressions were 

conducted to determine whether personality traits could predict MVC values measured during the 

absence and presence of mental stressor and whether trait EI could increase the both model’s 

predictive ability. Results show that personality traits explain variability in MVC values measured in 

both the absence and the presence of a mental stressor. Further, trait EI increased the model’s 

ability to predict MVC. Personality traits combined with trait EI had stronger predictive ability for 

MVC values during exposure to a mental stressor.  

 

Conclusion: Athletes with higher levels of conscientiousness and trait EI may be able to tolerate 

more stress without a decrease in performance. 

  

Keywords: Trait emotional intelligence, personality, surface electromyography, maximal voluntary 

contraction 

 



 

135 

Elit sporcularda algılanan duygusal zeka, beş büyük kişilik özelliği ve stres 

altında maksimal istemli kasılma düzeyleri 

  

Serdar Tok1, Erdal Binboğa2, Şenol Güven3, Fatih Çatıkkaş4, Şenol Dane5 
1Ege Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Ege Universitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 
3Kirazdağı Ortaokulu 
4Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
5Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

  

Amaç: Duygu durumunun sportif performans üzerindeki etkisini anlamak için Çok Boyutlu Kaygı 

Kuramı veya Catastrophe Modeli gibi çeşitli kuramlar önerilmektedir. Bu kuramlarla ek olarak, 

sporcuların duygusal zeka düzeylerinin de dikkate alınması gerektiği de ileri sürülmektedir. Optimal 

sportif performansı kolaylaştırdığı düşünülen uygun duygusal koşulları oluşturma, sürdürme ve 

duyguları idare edebilme gibi becerilerin, duygusal zeka ile örtüştüğü de bilinmektedir. Buna göre, 

kişinin duygularla ilişkili bilgileri tanıma, işleme ve kullanma konusundaki bireysel algısı olarak 

tanımlanan algılanan duygusal zeka, sporda duygu durum ve performans arasındaki ilişkiyi 

anlamak için yaralı bir psikolojik değişken olabilir. Algılanan duygusal zeka kavramının, stresle başa 

çıkmada uygun stratejilerinin seçilmesinde, stresle başa çıkmak için yüksek özgüvene sahip olmada 

ve strese verilen somatik tepkilerle ilişkili olduğu da göz önünde bulundurulursa, duygusal zekanın 

yüksek sportif performansla ilişkili olduğu düşünülebilir. Ancak önceki araştırmalarda, sporcuların 

duygusal zeka durumlarının akut stres baskısı altında gerçekleştirilen bir motor görevi nasıl 

etkileyeceği bilinmemektedir. Yukarıda bahsedilen bilgilere dayanılarak, duygusal zekanın akut 

mental stresörün motor performans üzerindeki bozucu etkisini azaltabileceği düşünülebilir. Benzer 

şekilde, bazı kişilik özelliklerin akut stresin motor görev üzerinde oluşturduğu bozucu etkiyi 

azaltabileceği ya da arttırabileceği yönünde de veriler mevcuttur. Örneğin, yüksek özdenetimli 

bireylerin stresle başa çıkmada daha başarılı olmaları nedeniyle, akut stresörün motor performans 

üzerinde oluşturabileceği bozucu etkinin yüksek özdenetimli sporcularda daha az olması 

beklenebilir. Öte yandan, duygusal tutarsızlık (Neuroticism) limbik sistemin düşük uyarılma eşiğiyle 

ilişkili olduğundan, duygusal tutarsızlık akut stresin performans üzerindeki etkisini tolere etmede bir 

dezavantaj oluşturabilir. Bu çalışmada, triceps surae kas grubu ile gerçekleştirilen izometrik 

maksimal kas kasılması sırasında maruz kalınan mental stresörü tolore etmede duygusal zeka ve 

kişilik özelliklerinin rolü araştırılmıştır.  

 

Yöntem: Araştırmaya, yaş ortalaması 23.5 (±2.11) olan 52 (35 erkek, 17 kadın) elit sporcu 

katılmıştır. Katılımcılar, deneylerden hemen önce Beş Faktör Kişilik Envanterini ve Schutte 

Duygusal Zeka Ölçeğini doldurmuşlardır. Daha sonra, katılımcılardan fizyoterapi masasına 

yüzükoyun yatmaları ve baskın ayaklarını masanın sonuna monte edilen metal plakaya 

yerleştirmeleri istenmiştir. Katılımcıların MVC seviyelerini belirlemek için tricep surae kas 
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grubundan yüzeyel elektromiyogram (EMG) kaydı alınmıştır. EMG kayıtları için tricep surae kas 

grubu üzerindeki bölge tüylerden, ölü deriden ve cilt yağından arındırılarak aralarında 6 cm olacak 

şekilde ilgili bölgeye bir çift Ag/AgCl elektrot yerleştirilmiştir. Deneyin ilk aşamasında, katılımcıların 

kendilerine verilen komutla beraber ayaklarının altında bulunan metal plakayı tüm güçleri ile ikinci 

bir komuta kadar 10 s boyunca itmeleri istenmiştir. Bu sırasında ilgili kas grubundaki EMG 

aktiviteleri kaydedilmiştir. Bu görev iki dakika ara ile üç defa tekrarlanmıştır. Daha sonra aynı 

görev, akut mental stresöre maruz kalınarak tekrar uygulanmıştır. Mental stres yaratabilmek 

amacıyla katılımcılardan 1000 den 13 çıkartarak geriye doğru saymaları ve bu sayma işlemini 

olabildiğince hızlı ve doğru olarak yapmaları istenmiştir. Her yanlış hesaplamada katılımcıların 

tekrar 1000 dönmeleri istenmiştir. MVC seviyelerini belirlemek için ham EMG verileri önce tam 

dalga doğrultma (rectifiying) sonrada yumuşatma (smooting) işlemlerinden geçirilmiştir. Bu 

işlemlerden sonra her bir verinin genlik değerleri ölçülerek katılımcıların MVC düzeyleri tespit 

edilmiştir.  

 

Bulgular: Gerek Duygusal zekanın ve gerekse kişiliğin her iki deneysel koşulda belirlenen MVC 

değerleriyle ilişkisi, Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar, özdenetim kişilik 

özelliğinin normal koşullarda ölçülen MVC (r =.30) ve stres altında ölçülen MVC (r =.38) seviyeleri 

ile pozitif yönde ilişkili olduğu göstermiştir. Ayrıca, korelasyon analizi, Schutte Duygusal Zeka 

Ölçeği’nin, “Duyguları Anlama Becerisi” alt boyutunun da normal koşullarda (r =.32) ve stres 

altında ölçülen (r =.38) MVC seviyesi ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Kişilik özellikleri 

ve duygusal zekanın iki deneysel koşul altında ölçülen MVC seviyeleri için öngörücü gücünü test 

eden iki hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. İlk regresyon analizinde kişilik özelliklerinden 

oluşan regresyon modeli stresör olmaksızın ölçülen MVC seviyelerinin yaklaşık %14’ünü 

açıklayabilmiştir (R²=0.14;F(5,46)=1,57,p=.188). Duygusal zeka ölçeği alt boyutlarının modele 

eklenmesi, modelin öngörücü gücünde küçük bir artışa yol açmıştır. Buna göre kişilik özellikleri ve 

duygusal zekadan oluşan regresyon modeli stresör kullanılmayan deneysel koşulda ölçülen MVC 

seviyelerinin %22’sini açıklayabilmiştir (R²=0.22;F(8,43)=1,51,p=.188). Modelde en yüksek 

öngörücü güce sahip değişken ise özdenetimdir. Kişilik özelliklerinden oluşan regresyon modeli 

mental stres baskısı altında ölçülen MVC seviyelerindeki değişimi ise %21 açıklayabilmiştir 

(R²=0.21;F(5,46)=2,45,p=.047). Modele Schutte duygusal zeka ölçeği alt boyutlarının eklenmesi 

modelin öngörücü gücünü %34’e yükseltmiştir. (R²=0.34;F(8,43)=2,80,p=.01). Modelin öngörücü 

gücü en yüksek değişkenleri ise özdenetim ve duyguları anlama becerisidir.  

 

Tartışma: Araştırmanın sonuçları, akut mental stres etkisi altında gerçekleştirilen motor görevlerde 

duyguları idare edebilme yeteneği ve özdenetimin sportif performansı arttırdığını göstermiştir. 

Ayrıca bu araştırmanın sonuçları, özdenetim yüksekliğinin stresle başa çıkmada faydalı olabileceğini 

gösteren diğer araştırma bulgularını desteklemektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, kişilik, yüzeyel elektromiyografi, maksimal istemli kasılma 
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Abstract 0180 

 

 
Acute effects of whole-body vibration, applied with different frequencies, on 

repeated sprint performance 

  

Atakan Yılmaz, Arda Özçelik, Ayşe Kin İşler 

Baskent University, Department of Sport Sciences, Ankara, Turkey 

  

The purpose of this study was to compare acute effects of whole-body vibration (WBV) applied with 

different frequencies on repeated sprint performance (RSA). Fifteen healthy sport science students 

(Age 24.29±2.52 years; height 176.85± 6.82 cm; body mass 76.42±5.44 kg) participated in this 

study voluntarily. Subjects participated in 12x20m repeated sprint ability test with 20 seconds 

recovery intervals before and after 30Hz and 40 Hz whole-body vibration application in random 

order. After the repeated sprint test, subjects’ best sprint time, total sprint time and percentage of 

performance decrement were determined for 0-10m, 10-20m and 0-20m distances. whole-body 

vibration was applied for 60-seconds during a half-squat position with either 30 or 40 Hz frequency 

and 4 mm amplitude. Results of one way ANOVA with repeated measures indicated no significant 

differences in best sprint time, total sprint time and percentage of performance decrement in any 

of the measured distances after 30Hz and 40Hz of whole-body vibration application (p>0.05). As a 

conclusion it can be said that acute whole-body vibration applied with different frequencies did not 

result in any changes in Repeated Sprint performance. 

  

Keywords: Vibration, Sprint, Performance 

 
Farklı frekanslarda uygulanan akut tüm vücut titreşiminin tekrarlı sprint 

performansına etkisi 

  

Atakan Yılmaz, Arda Özçelik, Ayşe Kin İşler 

Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

  

Giriş 

Son yıllarda performansın arttırılması amacıyla kullanılmaya başlayan Tüm Vücut Titreşiminin (TVT) 

özellikle kas kuvveti ve gücünün arttırılmasında ve sprint performansının geliştirilmesinde etkin bir 

role sahip olduğu farklı çalışmalarda ortaya konmuştur (Bosco ve ark., 1998; Da Silva-Grigoletto ve 

ark., 2009). Ancak çalışmalara bakıldığında titreşimin farklı frekanslarda uygulandığı ve farklı 

sonuçlar elde edildiği görülmektedir.  
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Bilindiği gibi sürat birçok spor dalında başarılı olmak için çok önemli bir performans bileşenidir. 

Ancak takım sporlarında bir sporcunun belirli bir mesafeyi en kısa sürede almasından çok, tekrarlı 

bir şekilde aynı mesafeyi birçok kez süratli koşması, başka bir deyişle süratini tekrarlı bir şekilde 

koruması oldukça önem taşımaktadır. Buradan hareketle son yıllarda tekrarlı sprint yeteneği Spor 

Bilimleri alanında oldukça ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Tekrarlı sprint yeteneği, kısa 

dinlenme periyotları ile desteklenen ve maksimum sprint eforunun tekrar üretimini sağlayan bir 

yetenektir ve birçok takım sporu için önemli bir kondisyon bileşeni olarak kabul edilmektedir (Hill-

Hass ve ark., 2007). Yazılı kaynaklara bakıldığında titreşimin sprint performansına etkisini 

inceleyen çalışmalara rastlanırken (Rønnestad ve Ellefsen, 2011) titreşimin tekrarlı sprint 

performansına etkisini inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca yazılı kaynaklarda titreşimin 

performansa etkisi incelenirken farklı frekanslar kullanılmış ve farklı sonuçlar elde edildiği 

görülmektedir.  

 

Amaç: Bu çalışma farklı frekanslarda uygulanan akut tüm vücut titreşiminin tekrarlı sprint 

performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya Spor Bilimleri bölümünde okuyan toplam 15 erkek öğrenci gönüllü olarak 

katılmıştır (Yaş: 24.29±2.52yıl, Boy: 176.85± 6.82cm, VA: 76.42±5.44kg). Katılımcıların tekrarlı 

sprint yeteneği 20 sn dinlenme aralıklarıyla uygulanan 12x20m Tekrarlı Sprint Testi ile 

belirlenmiştir. Bu test sonrasında 0-10 m, 10-20 m ve 0-20 m mesafeleri için katılımcıların en iyi 

sprint zamanı, toplam sprint zamanı ve performans düşüş yüzdeleri belirlenmiştir. Tüm vücut 

titreşimi iki farklı frekansta (30 Hz ve 40 Hz) ve sabit genlikte titreşim platformu (Truevibes, LYN 

Enterprises, İngiltere) kullanılarak uygulanmıştır. Tüm vücut titreşimi uygulaması sırasında 

katılımcılar tam squat pozisyonunda 60 sn statik olarak beklemiştir. Titreşim uygulaması 

tamamlandıktan sonra katılımcılara 60 sn pasif dinlenme verilmiş ve süre bitiminde tekrarlı sprint 

testi uygulanmıştır. Her test öncesi katılımcılara 10 dk.’lık serbest ısınma süresi verilmiş ve 

ısınmanın tamamlanmasının ardından katılımcılara 30 veya 40 Hz frekansta ve 4mm genlikte 60 sn 

süresince tüm vücut titreşimi uygulanmıştır (Rønnestad ve Ellefsen, 2011). Çalışmanın deseni Şekil 

1’de verilmiştir. 

Verilerin analizinde tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanırken, farkın 

hangi koşuldan kaynaklandığının belirlenmesi için Bonferroni post hoc analizi uygulanmıştır. Tüm 

istatistiksel işlemler 0.05 anlamlılık düzeyinde SPSS 16 paket programı ile gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR  

12x20m tekrarlı sprint testine yönelik tanımlayıcı istatistik değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Yapılan tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları iki farklı frekansta 

uygulanan akut tüm vücut titreşiminin tekrarlı sprint testi sonucu elde edilen en iyi sprint zamanı, 

toplam sprint zamanı ve performans düşüş yüzdesi değerlerinde tüm mesafelerde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark oluşturmadığını göstermiştir (p>0.05). 
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Sonuç:  

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları farklı frekanslarda akut olarak uygulanan tüm vücut 

titreşiminin tekrarlı sprint performansını etkilemediğini göstermiştir. 
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Research Design 

Şekil 1 Araştırma Deseni 

 
Şekil 1. Araştırma deseni. 3 farklı günde ve öğleden önce yapılan ölçümler için en az 48 saat dinlenme aralığı 

verildi. 3. ve 7 gün yapılan ölçümler için 30 ya da 40 Hz rasgele şekilde belirlendi 
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Table 1 

Tablo 1 

 
Katılımcıların titreşimsiz, 30Hz ve 40Hz frekansta tüm vücut titreşimi sonrası tekrarlı sprint testi dereceleri. 
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Abstract 0188 

 

 
Responses to 3-a-side small sided games in young football players grouped 

according to technical and endurance characteristics 

  

Yasin Sert1, Ayşe Kin İşler1, Atakan Yılmaz1, Ali Özkan2 
1Baskent University, Department of Sport Sciences, Ankara, TURKEY 
2Bartın University, School of Physical Education and Sport, Bartın, TURKEY 

  

The purpose of this study was to investigate physiological responses and technical skills of 3-a-side 

small sided games (SSG) in young football players who were grouped according to technical and 

endurance characteristics. 9 elite U17 young football players participated in this study voluntarily 

and were divided into three groups: Technical (n=3), Endurance (n=3) and Technical-Endurance 

(n=3). Each group participated in 2minx 4bout and 4minx4bout SSG randomly. During SSG 

subjects’ heart rate (HR), ratings of perceived exertion (RPE), pass number and number of goals 

were determined. Results indicated significant bout number effect (F(3,4)=11.006; p=0.021) in % 

HRmax at 2minx4bout. At 4minx4bout duration, significant bout number effect (F(3,4)=43.863; 

p=0.002) and groupxbout number interaction (F(6,10)=6.160; p=0.006) was found in %HRmax. 

At 2minx4bout there was a significant bout number effect (F(3,4)=10.659; p=0.022) in HRmean. 

At 4minx4bout there was a significant group effect (F(2,6)=5.690; p=0.041), bout effect 

(F(3,4)=48.977; p=0.001) and groupxbout number interaction (F(6,10)=6.729; p=0.005) in 

HRmean. Results also indicated significant group effect (F(2,6)=105.500; p=0.000) in RPE scores 

at 2min x4 bout (p>0.05). For 4minx4bout SSG, again there was a significant group effect 

(F(2,6)=45.403; p=0.000) in RPE scores (p>0.05). In pass numbers, no significant effect was 

found at 2minx4bout (p>0.05). At 4minx4bout there was no significant group and bout effect 

(p>0.05), while there was a significant groupxbout number interaction (F(6,10)=11.333; p=0.001) 

in number of passes. In conclusion, Technical-Endurance group had the best physiological 

responses to 3-a side SSG. In addition SSG with 4minx4bout had more profound effect on 

physiological responses than 2minx4min. 

  

Keywords: Endurance, football, small sided games, technical skills 
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Teknik ve dayanıklılık özelliklerine göre gruplanan genç futbolcularda farklı 

sürelerde oynatılan 3x3 küçük alan oyununa verilen yanıtların incelenmesi 

  

Yasin Sert1, Ayşe Kin İşler1, Atakan Yılmaz1, Ali Özkan2 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Bartın Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, Türkiye 

  

Giriş 

Küçük alan oyunları teknik ve taktik becerilerin gelişimi ve ayrıca son yıllarda dayanıklılık gelişimi 

için de sıklıkla kullanılan bir antrenman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Reilly ve White, 

2004; Köklü ve ark. 2011). 

Yazılı kaynaklara bakıldığı zaman küçük alan oyunlarının farklı gruplamalara göre, farklı sürelerde 

uygulandığı ve farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Ayrıca çalışmalar incelendiğinde teknik ve 

dayanıklılık özellikleri kıyaslayan sınırlı sayıda çalışma olduğu da görülmektedir. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı teknik ve dayanıklılık özelliklerine göre gruplanan genç futbolcularda farklı 

sürelerde oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarına verilen yanıtların incelenmesidir. 

 

Yöntem 

Bu çalışmada teknik ve dayanıklılık testlerine öncelikle 19 U17 genç futbolcu katılmıştır.  

Öncelikle futbolcuların teknik özellikleri ile dayanıklılık özellikleri belirlenmiştir. Futbolcuların teknik 

becerilerini belirlemek için, ayak veya diz ile top saydırma, kafa ile top saydırma, bir pas ile top 

sürme, dripling, pas verme ve şut atma testleri kullanılmıştır (Malina ve ark., 2005). Futbolcuların 

VO2 maks’ları ise Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi ile belirlenmiştir. 

Bütün testler tamamlandıktan sonra futbolcuların teknik puanları (0.53) ve VO2maks (55.32) 

değerlerinin medyanı belirlenmiştir. Sadece teknik puanları medyan değerinin üzerinde olan 

futbolcular teknik grubu (n=3) oluştururken, sadece VO2maks değerleri medyan değerinin üzerinde 

olan futbolcular dayanıklılık grubunu (n=3) oluşturmuşlardır. Hem teknik ve hem de VO2maks 

özellikleri medyan değerinin üzerinde olan futbolcular ise Teknik-Dayanıklılık grubunu (n=3) 

oluşturmuşlardır. Böylece teknik ve dayanıklılık testlerine toplamda 19 futbolcu katılmışken, 

gruplamalar sonucunda 3x3 küçük alan oyunlarına toplam 9 futbolcu katılmıştır.  

Teknik, Dayanıklılık ve Teknik-Dayanıklılık grubundaki futbolcular 2dk x 4set ve 4dk x 4set olmak 

üzere iki farklı sürede 3x3 küçük alan oyunlarına katılmışlardır. Oyunlar sırasında oyuncuların kalp 

atım hızı (KAH) cevapları, algılanan zorluk derecesi (AZD), isabetli pas sayıları ile oyunla sırasında 

atılan gol sayıları incelenmiştir.  

 

Bulgular 

Yapılan 3x4 (grup x set sayısı) tekrarlı ölçümlerde varyans analizi sonuçları 2dk x 4set süresine 
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göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarına verilen % KAHmaks yanıtlarında sadece set sayısı 

etkisinin istatistiksel yönden anlamlı olduğunu göstermiştir (F(3,4)=11.006; p=0.021). 4dk x 4set 

süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarına verilen % KAHmaks yanıtlarında ise set sayısı 

etkisi (F(3,4)=43.863; p=0.002) ile grupxset sayısı etkileşimi (F(6,10)=6.160; p=0.006) 

istatistiksel yönden anlamlı bulunmuştur.  

KAHort yanıtlarında 2dk x 4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarında yine sadece set 

sayısı etkisinin istatistiksel yönden anlamlı olduğu görülmektedir (F(3,4)=10.659; p=0.022). 4dk x 

4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarına verilen KAHort yanıtlarında grup etkisi 

(F(2,6)=5.690; p=0.041), set sayısı etkisi (F(3,4)=48.977; p=0.001) ve grupxset sayısı 

etkileşiminin de istatistiksel yönden anlamlı olduğu görülmektedir (F(6,10)=6.729; p=0.005).  

Analiz sonuçları 2dk x 4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarına verilen AZD 

yanıtlarında sadece grup etkisinin istatistiksel yönden anlamlı olduğu görülmektedir 

(F(2,6)=105.500; p=0.000). 4dk x 4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarına verilen 

AZD yanıtlarında ise yine grup etkisinin istatistiksel yönden anlamlı olduğu belirlenmiştir 

(F(2,6)=45.403; p=0.000). 

Atılan gol sayısına bakıldığında ise 2dk x 4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunları 

sırasında atılan gol sayısında grup etkisi, set sayısı etkisi ve grupxset sayısı etkileşiminin 

istatistiksel yönden anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Benzer şekilde 4dk.x 4set süresine 

göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunları sırasında atılan gol sayısında grup etkisi, set sayısı etkisi ve 

grupxset sayısı etkileşiminin de istatistiksel yönden anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p<0.05).  

2dk x 4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunları sırasında yapılan isabetli pas sayısında 

grup etkisi, set sayısı etkisi ve grupxset sayısı etkileşiminin istatistiksel yönden anlamlı olmadığını 

göstermiştir (p<0.05). 4dk x 4set süresine göre oynatılan 3x3 küçük alan oyunlarında ise sadece 

grupxset sayısı etkileşiminin istatistiksel yönden anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(6,10)=11.333; 

p=0.001).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak teknik ve dayanıklılık özelliklerine göre gruplanan genç futbolcularda 3x3 küçük alan 

oyunlarına verilen fizyolojik yanıtlarda Teknik-Dayanıklılık grubunun en iyi değerlere sahip olduğu 

görülürken, atılan gol sayısı ile yapılan isabetli pas sayısında teknik ve dayanıklılık özelliklerine göre 

yapılan bir gruplamanın bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. Farklı sürelerin etkisine bakıldığında 

ise 4dkx4set olarak oynanan 3x3 küçük alan oyunlarının fizyolojik yanıtlarda 2dkx4set süresine 

göre daha etkili olduğu, ancak atılan gol sayısı ile isabetli pas sayısında bu etkinin görülmediği 

söylenebilir.  
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Gender differences in repeated sprint ability 
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The purpose of this study was to determine the gender differences in repeated sprint ability and 

metabolic responses to repeated sprint ability. A total of 40 athletes (20 women, 20 men) who 

were enrolled in universities basketball, volleyball and football teams participated in this study 

voluntarily. Repeated sprint ability was determined by a 5x6s cycling repeated sprint test with 24s 

recovery interval. After the repeated sprint ability tests relative peak power, relative total peak 

power and percentage of performance decrement were determined as performance indices. As 

metabolic responses on the other hand, participants’ maximal lactate level, heart rate and ratings 

of perceived exertion responses were determined. Results of the independent samples t-test 

indicated significant differences in relative peak power (t(38)=7.825; p= 0.000) and relative total 

peak power (t(38)=7.880; p = 0.000) between men and women, whereas no significant differences 

were observed in performance decrements (p>0.05). Results also indicated significant differences 

in maximal lactate responses between men and women (t(38)=3.509; p=0.001), whereas there 

were no significant differences in maximal heart rate and ratings of perceived exertion (p>0.05). 

As a conclusion results indicated that men’s peak power, total power and maximal lactate 

responses were higher than women, whereas, no significant differences were found in performance 

decrement, maximal heart rate and ratings of perceived exertion values between gender. 

  

Keywords: Gender differences, metabolic responses, physiological responses, repeated sprints 
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Giriş 

Performansta cinsiyet farklılıkları araştırmacıların yıllardır ilgisini çeken bir konu olmuştur. Son 
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yıllarda yapılan çalışmalar vücut komposizyonundaki farklılığın başka bir deyişle kas kitlesindeki 

farklılığın tek başına performanstaki cinsiyet farklılığını açıklamadığını göstermektedir (Billaut ve 

Bishop, 2009). Yazılı kaynaklar kadın ve erkeklerin kas dokusundaki morfolojik, metabolik ve 

nöromüsküler özelliklerin farklı olduğunu ve bu farklılıkların da kuvvet, yorgunluğa karşı direnç ve 

güç çıkışı gibi performans farklılıklarının nedeni olduğunu ortaya koymaktadır (Billaut ve Bishop, 

2009). 

Bilindiği gibi takım sporları ile uğraşan bir sporcunun en önemli kondisyon özelliklerinden birisi kısa 

süreli ve kısa toparlanma aralıklarıyla uygulanan sürat koşularını uygulayabilme yeteneğine sahip 

olmasıdır ve bu yeteneğe tekrarlı sprint yeteneği denmektedir (Bishop ve Edge, 2007). Kuvvet, 

anaerobik güç ve dayanıklılık gibi birçok temel performans göstergesinde cinsiyet farklılıkları 

çalışılırken, son yıllarda Spor Bilimleri alanında oldukça ilgi gören bir konu olan tekrarlı sprint 

yeteneğinde cinsiyet farklılığında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı tekrarlı sprint testinde ve tekrarlı sprint testine verilen fizyolojik ve metabolik 

yanıtlarda cinsiyet farklılığının belirlenmesidir.  

 

Yöntem 

Bu çalışmaya yaşları 18-30 arasında değişen, Ankara ilindeki 3 üniversitenin okul takımlarında 

futbol, basketbol ve voleybol oynayan 20 kadın ve 20 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Ölçümlerde öncelikle katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri 

yapılmış ve daha sonra sporcular 5 dakika standart ısınmanın ardından 5x6 saniye tekrarlı sprint 

testine katılmışlardır.Sporcular bisiklette yapılan 5x6 saniye tekrarlı sprint testine 24 saniye 

dinlenme aralıklarıyla katılmışlardır. Tekrarlı sprint testi vücut ağırlığının %10’na karşılık gelen 

yükte ön hızlanmasız (başlangıç pedal hızı sıfır) yapılmıştır (Billaut ve ark., 2011; Hazır ve ark., 

2011). 5x6 saniye tekrarlı sprint testinde ölçülen güç değerlerinin hesaplanmasında pedalın 

eylemsizlik momenti dikkate alınmamıştır. Her sprint, katılımcının baskın bacağının bağlı olduğu 

pedal dikeyden 45-600 yatay konumdayken başlatılmıştır. Sprintler arasında 24 saniyelik pasif 

dinlenmenin son 5 saniyesinde geriye doğru sayılarak sporcunun yapacağı sprintlere odaklanması 

ve her sprintin zamanında başlaması sağlanmıştır. 

5x6 saniye tekrarlı sprint testi sonucunda katılımcıların performans yanıtları olarak relatif zirve güç, 

relatif toplam zirve güç ve performans düşüş yüzdesi belirlenmiştir. Tekrarlı sprint testi sırasında 

verilen metabolik yanıtlar olarak maksimal laktik asit konsantrasyonu; fizyolojik yanıtlar olarak ise 

maksimal kalp atım hızı ve maksimal algılanan zorluk derecesi belirlenmiştir.  

İstatistiksel analizde 5x6 saniye tekrarlı sprint testinde elde edilen performans değerleri ve 

metabolik ve fizyolojik yanıtlarda kadın ve erkek sporcular arasındaki farkın incelenmesi için 

Bağımsız Örneklerde t-test kullanılmıştır. İstatistiksel işlemler Windows için SPSS 16.0 programında 

yapılmış ve tüm istatistiksel işlemlerde 0.05 yanılma düzeyi kabul edilmiştir.  

Bulgular 
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Yapılan bağımsız örneklerde t-testi analizi sonuçları 5x6 saniye tekrarlı sprint testi sonucunda relatif 

zirve güç (t(38)=7.82; p=0.000) ve relatif toplam zirve güç (t(38)=7.88; p = 0.000) değerlerinde 

kadın ve erkek sporcular arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. 

Performans düşüş yüzdesine bakıldığında ise kadın ve erkek sporcular arasında istatistiksel yönden 

anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (p> 0.05). 5x6 saniye tekrarlı sprint testi sonucunda 

ulaşılan maksimum laktik asit değerlerinde kadın ve erkek sporcular arasında istatistiksel yönden 

anlamlı bir fark olduğu belirlenirken (t(38)=3.50; p=0.001), maksimum kalp atım hızı ve algılanan 

zorluk derecesi değerlerinde anlamlı bir fark belirlenmemiştir (p>0.05). 

 

Sonuç 

Tekrarlı sprint yeteneği zirve güç ve ortalama güç değerlerinde erkeklerin lehine bir cinsiyet 

farklılığı olduğunu gösterirken, maksimum laktik asit değerlerinin erkeklerde daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca performans düşüş yüzdesi, maksimum kalp atım hızı ile algılanan zorluk 

derecesi değerlerinde bu farkın ortadan kalktığını göstermektedir. 
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Objective - To investigate the factors that may predispose marathon runners to injury. These will 

be; number of marathons completed in the past, time taken to complete marathon, previous 

history of injury, following a marathon training plan, experience of pain whilst running during 

training, age, sex and number of training runs per week. Each factor will be compared with injury 

sustained whilst running the London Marathon where injury is defined as any time during the run 

that an individual needed to stop. This did not include toilet breaks. 

Subjects - 89 individuals running for Arthritis Research UK were followed up before and after 

running the London Marathon. 

 

Methods – 89 individuals running for Arthritis Research UK were followed up before and after 

running the London Marathon. All were asked to complete two online questionnaires, one before 

the marathon asking for demographic information, previous history of running injury and training 

habits and one after regarding how the run went and recovery time to normal functionality. Survey 

Monkey, an online survey website was used to generate each questionnaire which then produced a 

unique link which was sent out to all runners via email. 

An employee of ARUK sent out the first survey via email on Tuesday 10th April, before the London 

Marathon, which occurred on Sunday 22nd April 2012. All 89 ARUK runners were emailed. Two 

follow up emails were sent and individuals were then telephoned from the office. All individuals 

were given the opportunity to opt out of the survey. 

The mean response rate across both surveys was 62% and greater slightly in males than females 

(62.5% and 57.5% respectively).  

 

Results - There was a significant association between previous injury and reoccurrence whilst 

running the marathon (p = 0.005). There is also a relationship found between time and injury 

whilst running the London Marathon (p = 0.009). This is supported by the fewest percentage of 

runners who sustained an injury are those who ran the marathon in less than 4 hours (13%). No 

associations were found between first time marathon runners (p = 0.346), following a training plan 

(p = 0.053), pain whilst training (p = 0.394), age (0.437), gender (male p = 0.430 and females p 
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= 0.273) and number of training sessions per week (p = 0.847) and injury incurred on the day of 

the London Marathon. 

 

Conclusion - This report indicates how difficult it is to determine who will sustain an injury whilst 

running a marathon. It highlights that they are many risk factors for incurring injury but few 

proven by scientific research. It does suggest a relationship between previous injury and 

reoccurrence whilst running a marathon. 

There is a need for guidelines for all marathon runners to help reduce rates of injury. 

 
Keywords: Marathon, injury, association 
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Abstract 0195 

 

The role of personality traits on the relationship among cognitive anxiety, 

physiological arousal and performance 
  

Kamuran Balyan1, Erdal Binboğa2, Arkun Tatar3, Şenol Güven4, Melih Balyan5, Serdar Tok5 
1Gediz University, Health Culture and Sports Department 
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Biophysics 
3Fatih Sultan Mehmet Waqf University, Psychology Department 
4Kiraz Dagi Scondary School, Rize 
5Ege University, School of Physical Education and Sports 

  

We examine the association between personality traits, competitive anxiety, and physiological 

arousal in athletes with high and low anxiety levels during a computer simulated soccer match. The 

sample included 50 male elite athletes with a mean age of 23.5. Anxiety was manipulated by 

means of a reward. In the first stage of the experiment, participants completed the short form of 

the Five Factor Personality Inventory and their resting electro dermal activity (EDA) was recorded. 

In the second stage, participants were randomly assigned to high or low anxiety groups. Individual 

EDAs were recorded again to determine pre competition physiological arousal. Participants also 

completed the Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) and played a computer-simulated 

soccer match against an experienced player. Results showed that neuroticism was significantly 

related to both CSAI-2 components and physiological arousal only in the reward group. In addition, 

winners had higher levels of cognitive anxiety and lower levels of physiological arousal than losers. 

Neither CSAI-2 components nor EDAs of the reward group were significantly different when 

compared to that of the non-reward group. On the basis of these findings, we conclude that an 

athlete’s neurotic personality may influence his/her cognitive and physiological responses in an 

important competition. 

  

Keywords: Personality, competitive anxiety, electro dermal activity 

 
Kişilik özelliklerinin bilişsel kaygı, fizyolojik uyarılmışlık ve performans 

ilişkisindeki rolü 

  

Kamuran Balyan1, Erdal Binboğa2, Arkun Tatar3, Şenol Güven4, Melih Balyan5, Serdar Tok5 
1Gediz Üniversitesi, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 
2Ege Universitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 
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Amaç: Yarışma kaygısı ve performans arasındaki ilişki spor psikolojisinde önemli konularından 

biridir. Bu ilişkiyi açıklamak için çeşitli kuram ve modeller ileri sürülmüştür. Ancak, spor psikolojisi 

araştırmalarında kaygı-performans ilişkisinde önemli olabilecek kişilik ve fizyolojik uyarılmışlık 

değişkenlerinin etkisi yeterince dikkate alınmamıştır. Bu araştırmada, yüksek ve düşük kaygı 

düzeyindeki sporcularda kişilik, yarışma kaygısı, fizyolojik uyarılmışlık ve motor beceri performansı 

(futbol maçı simülasyonu) arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 

Yöntem: Araştırmaya yaş ortalaması 23.5 olan 50 erkek elit sporcu katılmıştır. Deneye başlamadan 

önce katılımcılardan Kısa Form Beş Faktör Kişilik Ölçeği’ni doldurmaları istenmiştir. Deneyin ilk 

aşamasında katılımcıların istirahat halindeki Electrodermal Aktivitelerinin (EDA) kaydedilmiştir. 

İstirahat EDA ölçümleri 25o C sıcaklıktaki bir odada, rahat bir sandalyede oturur pozisyonda ve 300 

saniye sürecek şekilde kaydedilmiştir. EDA kayıtları, Nexus-10® cihazı ile baskın olmayan elin 2. ve 

3. parmaklarının 2. boğumlarına birer adet Ag/AgCl elektrot yerleştirilerek gerçekleştirilmiştir. 

İstirahat EDA kayıtları alındıktan sonra katılımcılar yüksek ve düşük kaygı grupları oluşturacak 

şekilde 2 gruba rastgele yerleştirilmiştir. Bu gruplardan yüksek kaygı grubundaki katılımcılara 

futbol maçı simülasyonunda oynayacakları ve galip gelmeleri durumunda kendilerine bir ödül 

verileceği söylenmiştir. Düşük kaygı grubundaki katılımcılara ise sadece deneysel görev olan futbol 

maçı simülasyonunda oynayacakları söylenmiş ve bir ödülden bahsedilmemiştir. Daha sonra her iki 

grubun yarışma öncesi fizyolojik uyarılmışlık düzeylerini belirlemek için yeniden 300 saniye boyunca 

EDA kayıtları alınmıştır. Son olarak katılımcılar Yarışma Durumluk Kaygı Ölçeği-2’yi doldurduktan 

sonra, deneysel görev olan futbol maçı simülasyonuna geçilmiştir. Futbol maçı için Snoy Play 

Station 3 oyun konsolu ve Pro Evolution Soccer 2010 programı kullanılmıştır. Katılımcıların tümü 

Inter, rakip oyuncu ise (futbol simülasyonunda deneyimli bir sporcu ) Manchester United takımı ile 

oynamıştır. Oyuncuların takım formasyonunda değişiklik yapmalarına izin verilmemiş ancak maç 

içerisinde 3 oyuncu değişimine izin verilmiştir. 

 

Bulgular: Tablo 1’ de görüldüğü gibi Spearman’s rho testinin sonuçları, yüksek kaygı grubunda 

fizyolojik uyarılmışlık (EDA) ile CSAI-2 alt boyutları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Öte 

yandan, duygusal tutarsızlık kişilik özelliği ile yarışma öncesi fizyolojik uyarılmışlık ile pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r =.42, p =.032). Regresyon analizi sonuçları da, beş büyük 

kişilik özelliğinden oluşan (dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim, duygusal tutarsızlık ve 

gelişime açıklık) modelin yarışma öncesi fizyolojik uyarılmışlık değişimini (R2 =.21; F(1, 18) = 

4.85, p =.041) anlamlı derecede öngörebildiğini göstermiştir. Duygusal tutarsızlık kişilik özelliği, 

aynı grupta bilişsel kaygı (r =.45, p =.045), somatik kaygı (r =.41, p =.050) ve öz güvenle de (r = 

-.62, p =.003) anmalı derecede ilişkili bulunmuştur. Beş büyük kişilik özelliğinden oluşan regresyon 
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modeli bilişsel kaygı (R2 =.22; F(1, 18) = 6.31, p =.022) somatik kaygı (R2 =.34; F(1, 18) = 9.07, 

p =.007) ve öz güven (R2 =.39; F(1, 18) = 11.27, p =.004).değişimlerini anlamlı derecede 

açıklayabilmiştir.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi düşük kaygı grubunda kişilik özellikleri, fizyolojik uyarılmışlık, somatik 

kaygı ve öz güven arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Wilcoxon testi sonuçları yüksek 

kaygı grubunda fizyolojik uyarılmışlık düzeyinin (EDA) istirahattan (Mean Rank= 8.0) yarışma 

öncesine(Mean Rank = 11.33) anlamlı derecede artış göstermiştir (z = -2.43, p =.015) Öte yandan 

düşük kaygı grubunda fizyolojik uyarılmışlık (EDA) düzeyi açısından istirahat ve yarışma öncesinde 

anlamlı bir değişime rastlanmamıştır (istirahat Mean Rank = 15.79; yarışma öncesi Mean Rank = 

15.3; z = -.88, p =.37).  

Futbol maçını kazanan ve kaybeden katılımcılar arasında fizyolojik uyarılmışlık farkını incelemek için 

Mann - Whitney U Testi uygulanmıştır. Sonuçlar yüksek kaygı grubunda kaybedenlerin (average 

rank = 14.09) kazanan katılımcılardan (average rank = 11.06) anlamlı derecede daha yüksek 

fizyolojik uyarılmışlığa (EDA) sahip olduğunu göstermiştir. Düşük kaygı grubunda ise kazanan ve 

kaybeden katılımcılar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Somatik kaygı, bilişsel kaygı ve öz güven farkı da kazananlar ve kaybedenler arasında 

incelenmiştir. Düşük kaygı grubunda bilişsel kaygı (z = -.15; p =.88), somatik kaygı (z = -.90; p 

=.37) ve öz güven (z = -.57; p =.57) açısından anlamlı farklılaşmaya rastlanamamıştır. Yüksek 

kaygı grubunda ise kazanan katılımcıların (average rank = 13.50) kaybedenlerden (average rank = 

8.05) daha yüksek bilişsel kaygı düzeyine sahip oldukları bulunmuştur (z = -2.06; p =.03).  

 

Tartışma: Sonuçlar, duygusal tutarsızlığın önemli bir yarışma öncesindeki bilişsel ve fizyolojik 

tepkileri anlamada yararlı olabileceğini göstermiştir. Sonuçlar, duygusal tutarsızlığın Çok Boyutlu 

Kaygı Kuramı veya Catastrophe gibi yaklaşımların öngörücü gücüne katkı yapabileceğine de işaret 

etmektedir. Araştırmanın ilginç bulgularından bir diğeri ise yüksek kaygı grubunda kazanan 

sporcuların kaybedenlerden daha yüksek bilişsel kaygıya sahip olmalıdır. Bu bulgu, Çok Boyutlu 

Kaygı Kuramı’nın öngörüleri ile çelişmektedir. Öte yandan yüksek kaygı grubunda kazanan 

katılımcıların daha düşük fizyolojik uyarılmışlık düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Bu sonuç 

Catastrophe modelinin “fizyolojik uyarılmışlık düşük iken yüksek bilişsel kaygının performansı 

kolaylaştıracağı” şeklindeki öngörüsünü desteklemektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kişilik, yarışma kaygısı, elektro dermal aktivite 
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Abstract 0221 

 

Teaching methods used by teachers of physical education and sport serve in 

elementary and secondary education and examination of encountered problems 

  

Emre Yıldız1, Murat Kangalgil2 
1Cumhuriyet University, Institute of Health Sciences, Sivas. 
2Cumhuriyet University, School of Physical Education and Sports, Sivas. 

  

Purpose: This research is a descriptive study aims to determine both teaching methods using in 

physical education (PE) and sport courses by teachers serve in elementary and secondary schools 

and encountered problems by applying these methods.  

 

Method: Sample population consists of 700 randomly selected PE teachers (503 male, 197 female). 

A scale consists of 27 clauses which was developed in accordance with scale development 

techniques was used by researcher. To provide validity for the scale, Cronbach’s alpha internal 

consistency value was.86, significance level was accepted as 0.05 using frequency, percentile, t-

test and variance analysis (ANOVA) in the research. 

 

Findings: As considering conditions of occupational competence, it was shown that PE teachers 

answered some questions; such as having adequate occupational knowledge, making preliminary 

before course, carrying out the processing steps of activities in a correct sequence, helping 

students by overcoming their deficiencies, taking adequate courses of special instruction in 

students’ graduation branch, having adequate knowledge by choosing special teaching method, 

determining effective contents of course topics and readiness level of students with “always” or 

“generally” by filling of surveys. 

As a reason of teachers’ inability of using special teaching methods, subjects gave answers such as 

problems experienced by responding, teachers’ lack of knowledge, lack of appropriate course 

environment, teacher-centred teaching, inadequacy of course hours, redundancy of extracurricular 

activity, reluctance of students, lowness of students’ level, etc.  

In comparison with points of PE teachers, there is no significant difference according to gender, 

age, school they serve in and service time (P>0,05).  

According to teachers’ using condition of teaching methods; reciprocal, command and practice 

methods are most preferred, learner designed, quided discovery and self-teach are least preferred 

methods. Teachers reported most useful methods as practice and self-check, easiest and most 

remarkable methods as command, practice and reciprocal methods.  
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Result: The most commonly used teaching methods by teacher are command, practice and 

reciprocal; additionally, one can say that PE teachers use special teaching methods in courses 

adequately.  

This study was supported by Scientific Research Center, Cumhuriyet University, Sivas (BED-011) 

  

Keywords: Physical Education, Primary School, Secondary School, Physical Education Teacher, 

Teaching Method 

 
İlk ve ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

kullandıkları öğretim yöntemleri ve karşılaştıkları sorunların incelenmesi 

  

Emre Yıldız1, Murat Kangalgil2 
1Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas. 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivas. 

  

Amaç: Bu çalışma, ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde kullandıkları öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin 

uygulanmasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi amacıyla yapılmış betimsel bir çalışmadır. 

 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2011–2012 eğitim öğretim yılı 2. Döneminde Türkiye geneli il 

merkezlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan 

beden eğitimi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfî örneklem 

yöntemine göre belirlenen Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas, Kayseri illerinde görev 

yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinden toplam 700 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin 503’ü (%71,9) erkek, 197’si (%28,1) bayandır. Araştırmacıların 289’u 

(%41,3) ilköğretim okulunda, 411’i (%58,7) lisede görev yapmaktadırlar. Araştırmada, araştırmacı 

tarafından ölçek geliştirme tekniklerine uygun olarak geliştirilen ve 27 maddeden oluşturulan ölçek 

kullanılmıştır. Ölçek, demografik bilgiler ve kullanılan öğretim yöntemleri ve temel sorunlar şeklinde 

boşluk doldurma ve 5’li likert tipi sorulardan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliği için uzman görüşü 

alınmış, güvenirlik için 126 beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulama yapılmış ve cronbach alfa 

iç tutarlılık değeri.86 olarak bulunmuştur. Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart 

sapma, t-testi ve varyans analizi kullanılarak yanılma düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki yeterlik durumlarına bakıldığında meslekle ilgili 

yeterli bilgi birikimine sahip olabilmesi, derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık yapabilmesi, 

dersteki etkinliklerin işlem basamaklarını sıralı bir şekilde gerçekleştirebilmesi, öğrencilere 

eksikliklerini giderebilmeleri için yardımcı olabilmesi, mezun olduğu bölümde yeterli özel öğretim 

dersi alabilmesi, kullanacağı özel öğretim yöntemini seçerken bilgi düzeyinin yeterli olabilmesi, 

konunun içeriğinin etkili ve öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesinin etkili olabilmesi gibi sorulara her 
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zaman ve genellikle cevap verdikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin beden eğitimi 

derslerinde özel öğretim yöntemlerini kullanamamasına neden olarak dönüt vermede yaşanan 

sıkıntılar, öğretmenin bilgi yetersizliği, uygun ders ortamının olmaması, öğretmen merkezli ders 

işlenmesi, ders saatlerinin yetersizliği, ders dışı etkinliklerin fazla olması, öğrencinin istememesi, 

görev yaptığı okuldaki öğrencinin seviyesinin düşük olması gibi cevapları verdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, yaş, görev yaptıkları okul ve hizmet süresine göre 

aldıkları toplam puanlar karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma durumlarına göre, en fazla tercih ettikleri eşli 

çalışma, komut ve alıştırma yöntemleridir. En az tercih ettikleri öğrenci tasarımı, yönlendirilmiş 

buluş ve kendi kendine öğrenme yöntemleridir. Öğretmenler en yararlı yöntemlerin alıştırma ve 

kendini denetleme yöntemi, en kolay ise komut, alıştırma ve eşli çalışma yöntemler, öğrencilerin 

ilgisini en fazla çeken ise komut, alıştırma ve eşli çalışma yöntemler olarak bildirmişlerdir.  

 

Sonuç: Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenlerinin en fazla kullandığı öğretim yöntemleri komut, 

alıştırma ve eşli çalışma yöntemleri olup öğretmenlerin özel öğretim yöntemlerini derslerde 

yeterince kullandıkları söylenebilir.  

Bu araştırma Cumhuriyet Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (BED-

011). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, beden eğitimi öğretmeni, öğretim 

yöntemi 
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Abstract 0223 

 

Relationship between blood antioxidant enzyme levels and genotype in  

sportman training at high-altitude 

  

Mustafa Atlı1, Ülkü Özbey2, Yasin Tüllüce3, Halil Özkol3, Mehmet Emin Aslan3, Rezzan Karaca1 
1YYU. Education Faculty of Physical Education and Sport Department,s Van 
2YYU.veterinary Faculty, Van 
3YYU,Medicine Faculty, Van 

  

The aim of this research is investigate the effects of high altitude training on oxidative stress. The 

incidence of this polymorphism is being researched by looking at the gene polymorphism of the 

enzymes of Manganese Superoxide Dismutase (Mn-SOD), Glutathione Peroxidase-1 (GSH-Px1) and 

Catalase (CAT). 30 male subject aged 20-25 yr old joined a high altitude camp on 2750 m for 10 

days. Subjects were divided into 3 groups such as sportsmen (n=10), sedentary (n=10) and 

sedentary control (n=10). Although the sportsmen and sedentary group doing aerobic exercise at 

high altitude, sedentary control group wasn’t do any physical exercise. Blood samples were 

obtained pre-exercise and immediately post-exercise, before ascending altitude, at 1st, 5th, 10th 

day at high altitude and post altitude. MDA and SOD levels the sportsmen and sedentary group 

doing aerobic exercise at high altitude, sedentary control groups were not detected statistical 

difference (p> 0.05). Whereas, we were found statistical difference in CAT and GSH-Px activity at 

high altitude and before ascending altitude, at 1st, 5th, 10th day at high altitude and post altitude 

(p< 0.05). In the molecular part of our study, we haven’t found any statistical difference between 

these groups at high altitude and before ascending altitude, at 1st, 5th, 10th day at high altitude 

and post altitude for Mn-SOD and GSH-Px1 genotype (p> 0.05), but found a remarkable difference 

for CAT genotype. For all of the two genes, there were no difference between these groups in 

terms of allele frequency but found a remarkable difference for CAT allele (p<0.01). Consequently, 

oxidative stress and gene activity of antioxidant enzymes might be play an important role of high 

altitude. 

  

Keywords: High altitude, oxidative stress, free radicals, antioxidant, exercise 
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Yüksek irtifada antrenman yapan sporcularda antioksidan enzim düzeyleri ve 

genotip ilişkisi 
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3YYU.Tıp Fakültesi, Van 

  

Bu çalışmanın amacı yüksek irtifa antrenmanın oksidatif stres üzerine etkisini araştırmaktır. Ayrıca 

Mangan Süperoksit Dismutaz (Mn-SOD), Glutatyon Peroksidaz-1 (GSH-Px1) ve Katalaz (CAT) 

enzimlerinin gen polimorfizmine bakılarak bu polimorfizmin insidansını araştırmaktır. Çalışmaya 

katılan yaşları 20–25 yıl olan 30 erkek deneğe 10 günlük yüksek irtifa (2800m.) kampı yaptırıldı. 

Denekler; düzenli egzersiz yapan sporcu (10 kişi), sedanter (10 kişi) ve sedanter kontrol (10 kişi) 

olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Sporcu ve sedanter grup yüksek irtifada aerobik antrenman programı 

uygularken, sedanter kontrol grubuna egzersiz yaptırılmadı. Deneklerin kan örnekleri; egzersizden 

hemen önce ve hemen sonra, yüksek irtifaya çıkmadan, yüksek irtifada 1., 5. ve 10. gün ve yüksek 

irtifadan dönüşte alındı. Düzenli egzersiz yapan sporcu, sedanter ve kontrol grubunda, plazma MDA 

ve SOD düzeyinde istatistiksel olarak farklılık saptanmadı (p> 0.05). Oysaki, yüksek irtifaya 

çıkmadan, yüksek irtifada 1.,5. ve 10. gün ve yüksek irtifadan dönüşte, CAT ve GSH-Px 

aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptandı (p < 0.05). Çalışmamızın moleküler 

kısmında ise; bu gruplar arasında yüksek irtifaya çıkmadan, yüksek irtifada 1.,5. ve 10. gün ve 

yüksek irtifadan dönüşte Mn-SOD ve GSH-Px1 genotipleri için istatistiksel olarak farklılık 

saptanmadı. Ama CAT genotipinde anlamlı farklılık gözlendi ( p< 0.05). CAT allelinde anlamlı 

farklılık gözlendi (p<0.01). Sonuç olarak, yüksek irtifanın oksidatif stres ve antioksidan enzimlerin 

gen aktivitesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yüksek irtifa, oksidatif stres, serbest radikaller, antioksidan, egzersiz 
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CAT levels graph of groups 

Gruplara ait CAT düzeyleri grafiği. 

 
GSH-Px levels of the graph of groups 

Gruplara ait GSH-Px düzeyleri grafiği 
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MDA levels of the graph of groups 

Şekil 1. Gruplara ait MDA düzeyleri grafiği. 
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Engaged in regular physical activity at high altitude, irregular and control groups 

engaged in sports, the MDA levels and GSHPx, SOD, CAT enzyme activities 

 

Pre- climbing and mountain 

(S±SE) 

Before and after the 

climb 

The mountains, 

and after 
P 

MDA 

(nmol/ml) 
1.331±3.518 1.673±2.849 0.341±2.142 P < 0.05 

GSH-Px 

(U/gHb) 
0.554±3.698 1.481±3.751 0.926±1.666 P < 0.05 

CAT (k/gHb) 0.009±0.030 0.010±0.027 0.000±0.020 P < 0.05 

SOD (U/gHb) 6.661±26.122 5.193±30.822 1.467±31.807 P > 0.05 

 
Yüksek irtifada düzenli spor yapan, düzensiz spor yapan ve kontrol gruplarında, MDA 

düzeyi ve GSHPx, SOD, CAT enzim aktiviteleri 

 

Tırmanış öncesi ve dağda 

(S±SE) 

Tırmanış öncesi ve 

sonrası 
Dağda ve sonrası P 

MDA (nmol/ml) 1.331±3.518 1.673±2.849 0.341±2.142 P < 0.05 

GSH-Px 

(U/gHb) 
0.554±3.698 1.481±3.751 0.926±1.666 P < 0.05 

CAT (k/gHb) 0.009±0.030 0.010±0.027 0.000±0.020 P < 0.05 

SOD (U/gHb) 6.661±26.122 5.193±30.822 1.467±31.807 P < 0.05 

 

 



 

161 

Engaged in regular physical activity at high altitude, the multiple comparison table of the 

irregular and control groups engaged in sports 

Sport Version Sport Version Average Difference Standard Error P 

Engaged in regular sports irregular ,0016300 ,0080825 ,842 

control ,0253000(*) ,0080825 ,004 

Irregular engaged in sports regular -,0016300 ,0080825 ,842 

control ,0236700(*) ,0080825 ,007 

control regular -,0253000(*) ,0080825 ,004 

irregular -,0236700(*) ,0080825 ,007 

 
Yüksek irtifada düzenli spor yapan, düzensiz spor yapan ve kontrol gruplarında çoklu 

karşılaştırma tablosu. 

Spor şekli Spor şekli Ortalama Farklılık Standart Hata P 

Düzenli spor yapan Düzensiz ,0016300 ,0080825 ,842

Kontrol ,0253000(*) ,0080825 ,004

Düzensiz spor yapan Düzenli -,0016300 ,0080825 ,842

Kontrol ,0236700(*) ,0080825 ,007

Kontrol Düzenli -,0253000(*) ,0080825 ,004

Düzensiz -,0236700(*) ,0080825 ,007
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Abstract 0224 

 

 
The research on the empathetic trends and aggression levels of senior 

undergraduate boxers 

  

Ebru Olcay Karabulut 

Ahi Evran University, Shool of Pysical Education and Sport, Kırşehir 

  

Purpose: The research is a study with the screening model that aims to detect the empathetic 

trends and aggression levels of senior undergraduate boxers in Turkey and analyze the relationship 

between each other. 

 

Method: As the data collection tool, the “Empathetic Tendency Scale” (ETS) developed by Dökmen 

(1988) and the “Aggression Scale” developed by İlter-Kiper (1984) have been used. The arithmetic 

mean and standard deviation have been used for the statistical analyses of data whereas the 

correlation test and Krusukal Wallis test has been applied for the relationship between the 

variables.  

 

Findings: In the research findings, it has been detected that the group has an aggressive nature in 

the medium (general) level and the reckless aggressive behavior is displayed more whereas the 

empathetic trends are in the medium level. In the results, the significant relation between the age 

for sports and the empathy-aggression levels has also been failed to be determined whereas the 

medium level relation in the positive way has been detected between the empathetic tendency and 

aggression as a result of the correlation test. 

 

Result: It has been detected that the variable of age for sports does not have any effect on the 

aggressive or empathetic behaviors of the boxers and the reckless aggressions are higher than the 

other sub-dimensions whereas the medium level aggressive and empathetic behaviors are 

displayed. In the findings, it has also been determined the reckless aggressions increase by the rise 

of empathetic tendency levels. 

  

Keywords: Boxer, empathetic trends, aggression 
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Üst düzey üniversiteli boksörlerin empatik eğilimleri ve saldırganlık düzeylerinin 

araştırılması 

  

Ebru Olcay Karabulut 

Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir 

  

GİRİŞ 

Empati, diğer insanın davranışlarını ve hislerini hayal gücünü kullanma yolu ile tam olarak anlama 

ve iletme yeteneği olarak tanımlanabilir (Winnet, 2001). Spor ortamı içinde de iletişim önemli bir 

yer tutmaktadır. Sporcuların iletişim beceri düzeyleri, antrenörün hoşnutluğunu, seyircinin 

memnuniyetini ve profesyonel yaşamlarını etkilemektedir (Zekioğlu ve Tatar, 2006). 

İletişimde görülen eksiklikler sonucunda bireylerin saldırgan davranışta bulunma eğilimleri 

artmaktadır. Saldırganlık kısaca, canlı bir varlığa zarar verme veya incitme amacıyla yöneltilen, 

canlının da böyle bir işlemden kaçındığı davranış olarak ifade edilebilir (Baron ve Richardson, 

1994). 

Spor karşılaşmaları rekabetin getirdiği saldırgan davranışlar için uygun bir zemin oluşturur (Tekin 

ve ark. 2011). Fakat rakibe zarar veren her davranışı saldırganlık olarak değerlendirmemek gerekir. 

Spor faaliyetlerindeki saldırganlığın sınırları ilgili spor dalının kuralları ile belirlenmiştir (Baumann, 

1994). 

Empati ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, empatik becerileri gelişmiş bireylerin 

kendi davranışlarının karşı tarafa yaratacağı olumsuz etkileri düşünüp, bu olumsuz davranışları 

göstermekten kaçındıkları, problem çözme, sorunu netleştirme ve saygılı davranma gibi olumlu 

iletişim tarzlarını daha fazla kullandıklarını ortaya koymaktadır (Türnüklü ve Şahin, 2004; Miller ve 

Eisenberg, 1988). 

Boks branşı gibi saldırganlık algısı yüksek olan spor dalında sporcuların empatik eğilim düzeyleri ve 

saldırganlık özellikleri ile yapılan çalışmanın az olması bu konuya olan önemi de artırmaktadır.  

 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma, üst düzey üniversiteli boksörlerin empatik eğilimleri ve saldırganlık düzeylerinin tespiti 

ve aralarındaki ilişkinin araştırılmasını amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. 

Araştırmanın örneklemini, 2011 yılında Ordu’da Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 

düzenlenen boks müsabakasına katılan 60 sporcu oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak Dökmen (1988) tarafında geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” ile 

İlter-Kiper (1984) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel 

analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma, değişkenler arası ilişki için ise korelasyon testi ve 

Krusukal Wallis testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi.05 olarak belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA 

Araştırma bulgularında grubun orta düzeyde (genel) saldırgan bir yapıya sahip oldukları, atılgan 
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saldırganlık davranışını daha fazla sergiledikleri, empatik eğilimlerinin de orta düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre boksörlerin sağlıklı iletişim kurabilen, düşünce, duygu ve inançlarını 

doğrudan uygun yollarla ve başkalarının haklarını gözeterek oryaya koymayı amaçlayan 

davranışları benimsedikleri ve düşüncelerini kabul ettirmeye çalışırken saygı çerçevesinde yapmaya 

çalıştıkları söylenebilir. 

Yapılan korelasyon testi sonuçlarında spor yaşı değişkeni ile saldırganlık ve empatik eğilimleri 

arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Ortaya çıkan bu sonuç, yaptıkları sporun felsefesini iyi 

algılamış olmaları, üniversite öğrencileri olmaları, ve üst düzey sporcu olmalarından 

kaynaklanabilir. Dilekmen ve ark. 2011, Dorek ve Vurgun, (2006) farklı gruplarla yaptıkları 

çalışmalarda empati ve saldırganlık düzeylerinin spor yaşı veya mesleki kıdeme bağlı olmadığını 

tespit etmişleridir. 

Araştırmada bulgularında ayrıca, empatik eğilim ile atılgan saldırganlık arasında orta düzeyde 

pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiş olup, diğer boyutlarda ilişki saptanamamıştır. Ortaya çıkan 

bu sonuç empati arttıkça saldırganlığın olumlu boyutu olan atılgan saldırganlıkta artmaktadır 

şeklinde yorumlanabilir. Rehber (2007), Gander ve Gandiner (2001) farklı grup çalışmalarında 

benzer bulgular elde etmişlerdir. 

 

SONUÇ 

Saldırgan veya empatik davranışlarına spor yaşı değişkeninin etkisi olmadığı, atılgan 

saldırganlıklarının diğer alt boyutlara göre yüksek olduğu, orta düzeyde saldırgan ve empatik 

davranış sergiledikleri tespit edilmiştir. Bulgularda ayrıca empatik eğilim düzeylerinin artması ile 

atılgan saldırganlıklarının da arttığı tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Boksör, empatik eğilim, saldırganlık 
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Abstract 0225 

 

The research on the empathetic tendency levels of senior field hockey players 

with regard to the different variables 

  

Ebru Olcay Karabulut1, Atilla Pulur2 
1Ahi Evran University, Shool of Pysical Education and Sport, Kırşehir 
2Gazi University,Shool of Pysical Education and Sport, Ankara 

  

Purpose: The research is a study with the screening model that aims to analyze the empathetic 

tendency levels of Field Hockey players in Turkey with regard to the different variables. 

The sampling of research consists of 108 players (36 women and 72 men) participating in the 

senior indoor competitions organized in 2009 in Alanya. 

 

Method: As the data collection tool, the “Empathetic Tendency Scale” (ETS) developed by Dökmen 

(1988) has been used. The arithmetic mean, standard deviation, t-test and Krusukal Wallis test 

have been used for the statistical analyses of data whereas the significance level has been 

found.05. 

 

Findings: In the research findings, the empathetic tendency scale of the group has been 

determined as X=70,44+9,24. A significant relation between the gender variable and the ETS 

points has been detected whereas it has been found that the women display higher empathetic 

tendency. In the findings, the relation between the education level variable of mothers and the 

empathetic tendency has also been detected whereas the relationship with the educational level of 

fathers has failed to be found. 

 

Result: It has been detected that the field hockey players have higher empathetic tendencies and 

the age together with the education level variable of mothers affect the empathetic tendencies 

positively whereas the education level variable of fathers does not have any effect. 

  

Keywords: Field hockey players, empathetic tendency, empathy 
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Üst düzey çim hokeyi sporcularının empatik eğilim düzeylerinin farklı 

değişkenler bakımından incelenmesi 

  

Ebru Olcay Karabulut1, Atilla Pulur2 
1Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir 
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

GİRİŞ 

İnsan yaşamının her döneminde başkaları ile iletişim kurmak zorundadır ( Yüksel, 2004). İletişimin 

sağlıklı olabilmesi içinde gerekli iletişim becerilerine sahip olmak gerekmektedir. Yapılan 

araştırmalarda empatik olma becerilerinin sağlıklı iletişimde önemli rol oynadığı görülmektedir 

(Cüceloğlu 1994, Dökmen 1995). 

Kişilerarası empati sosyal hayatta olduğu kadar spor ortamı içinde de önemli yer tutmaktadır. 

Empati sporcunun empati beceri düzeyi, antenörün hoşnutluğu ve profesyonel spor yaşamını 

etkilemektedir. Sporcunun empati düzeyleri arttıkça takım birlikteliği düzeylerinde artmaktadır. 

Buradan hareketle sporcuların başarılı olma olasılıklarının da artacağı düşünülmektedir. (Dorak ve 

Vurgun, 2006). 

Ülkemizde yeni gelişim gösteren takım sporlarından biri olan Çim Hokeyi ile uğraşan sporcuların 

empatik eğilimlerinin araştırılması bu branşın gelişmesinde ve ülkemiz için başarılarına katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma Türkiye deki Çim Hokeyi sporcularının empatik eğilim düzeylerini farklı değişkenler 

bakımından incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. 

Araştırmanın örneklemini, 2009’da Alanya’da düzenlenen büyükler salon müsabakalarında katılan 

36 bayan, 72 erkek olmak üzere toplam 108 sporcu oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak Dökmen (1988) tarafında geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” 

kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve 

Krusukal Wallis testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi.05 olarak belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA 

Araştırma bulgularında, grubun Empatik eğilim ölçeği X=70,44+9,24 olarak tespit edilmiştir. Bu 

durumda empatik eğilim düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Erkmen (2007), Yılmaz ve Akyel 

(2008) farklı gruplarla yaptıkları çalışma sonuçları araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Cinsiyet değişkeni ile EEÖ puanları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiş, bayanların daha yüksek 

empatik eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç, bayanların olaylara erkeklere 

oranla daha duygusal tepki vermeleri, toplumun kadınlara yüklemiş olduğu davranışlardan 

kaynaklandığı ve “kadın duyarlılığı” ile açıklanabilir (Dokmen 2005). Schireman ve Gundy (2000), 
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Myyry ve Helkama (2001)’nın farklı gruplarla yaptıkları çalışma bulguları araştırma sonuçları ile 

paralellik göstermektedir. 

Araştırma sonuçlarında babanın eğitim düzeyinin anneye nispeten yüksek olmasına rağmen, empati 

gelişiminde anne eğitiminin daha etkin olduğu görülmektedir. Annenin eğitim düzeyi arttıkça 

empatik eğilim düzeyinin de yükseldiği söylenebilir. Bu sonuç annenin çocuk yetiştirmedeki önemini 

ve eğitimin yüksekliğinin de empatik eğilim üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Literatürde 

bayanların empatik eğilimin daha yüksek olduğu tespit edilmektedir, yetiştirdikleri çocukların da 

empatik eğilimlerinin yüksek olması olağan karşılanabilir. Durak ve Vurgun (2006), Ekici (2009) 

araştırma sonuçları, bizim sonuçlarımızı destekler niteliktedir. 

 

SONUÇ 

Çim hokeycilerin yüksek empatik eğilimlere sahip olduğu, cinsiyet ve anne eğitim düzeyi 

değişkeninin empatik eğilimleri olumlu etkilediği, baba eğitim düzeyi değişkeninin ise bir etkide 

bulunmadığı tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çim hokeyi sporcuları, empatik eğilim, empati 
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Abstract 0226 

 

The examination of effects of the changing rules of wrestling matches on the 

elite wrestlers’ muscular damage levels 

  

Özkan Işık1, Cemal Berkan Alpay2 
1Afyon Kocatepe University, School of Physical Education and Sports 
2Nigde University, School of Physical Education and Sports 

  

This study aims to The examination of effects of the changing rules of wrestling matches on the 

elite wrestlers’ muscular damage levels. 

20 male wrestlers from Izmir Buyuksehir Belediyesi Wrestling Team, which competes in the 1st 

Wrestling League, volunteered to take part in the research. The average age of the wrestlers was 

20.4±2.8 years, their average sports age was 7.45±4.29 years, their average height was 174±0,5 

cm and their average weight was 77.4±16.22 kg. Two wrestling match rules the changing of which 

had importance in the last 8 years were compared. The wrestlers who took part in the study were 

made to have wrestling matches in which the 2003 FILA rules ( 2-day wrestling) and the last 2009 

FILA rules (half-day wrestling) were applied. 5 cc blood was taken with vacuatiner (closed blood 

taking system) from each wrestler’s forearm venous for the two matches separately before the 

matches, after the matches, and on 24th, 48th and 72nd hours following the matches.  

In order to determine the skeletal muscle damage levels of the wrestlers, the serum was separated 

by centrifuging the CK, LDH, AST and ALT values for 20 mins at 1000 turnover. The enzyme levels 

of the blood samples (the serum of which was seperated) was determined by SIEMENS ADVIA 

biochemistry autoanalyzer by using SIEMENS kit. 

The data’s test of normality was performed with Kolmogorov Smirnov Test and it was found that all 

variables showed normal distribution. While the repetitive measurements were assessed via one-

way analysis of variance (ANOVA), Bonferroni correction was utilized in order to determine which 

measurement times the differences originates from. In order to compare the blood samples from 

the matches done according to two different rules, Paired Samples-t test was performed. 

According to two different rules, from the aminotransferase of the wrestlers a significant difference 

wasn’t confirmed between AST and ALT values (p˃0,05). Between the LDH values, significant 

differences were confirmed between 48 hours after the match values and 72 hours after the match 

values (p<0,05), whereas no significant values were detected between other values (p˃0,05). 

Between the CK values, significant differences were found between the after the match and 72 

hours after the match values (p<0,05), whereas it was seen that there was no significiant 

difference between other values (p˃0,05). 
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Consequently, it was found that when the wrestlers took part in two-day wrestling the basal values 

were reached on the 72nd hour after the match and no muscle damage remained whereas when 

they took part in half-day wrestling it was confirmed that at the end of the 72nd hour LDH and CK 

levels of the wrestlers couldn’t reach the basal and the muscle damage continued. (p<0,05). 

  

Keywords: Wrestling, Exercise, Muscle Damage, Creatine Kinase 

 
Güreş müsabakalarında değişen kuralların elit güreşçilerdeki kassal hasar 

düzeylerine etkisinin incelenmesi 

  

Özkan Işık1, Cemal Berkan Alpay2 
1Afyon Kocatepe Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu çalışmanın amacı, güreş müsabakalarında değişen kuralların elit güreşçilerdeki kassal hasar 

düzeylerine etkisini incelemektir. 

Araştırmaya yaş ortalamaları 20.4±2.8 yıl, spor yaşı ortalamaları 7.45±4.29 yıl, boy ortalamaları 

174±0,5 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 77.4±16.22 kg olan ve 1. Güreş liginde mücadele eden 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Güreş takımında güreş yapan 20 erkek sporcu gönüllü olarak 

katılmıştır. Son 8 yılda değişikliği önem kaydeden farklı iki güreş müsabakası kuralı 

karşılaştırılmıştır. Çalışmaya katılan sporculara 2003 (iki gün süren güreş) ve son güreş kuralı olan 

2009 (yarım gün süren güreş) yılı (FİLA) güreş kuralları uygulanarak güreş müsabakası 

yaptırılmıştır. Sporculardan Müsabaka Öncesi, Müsabaka Sonrası, Müsabakadan Sonraki 24., 48., 

ve 72. saatte her iki müsabaka için de ayrı ayrı olmak üzere ön kol venöz’den 5 cc’lik kanlar 

vacutainer (kapalı kan alma sistemi) ile alınmıştır. 

Sporculardaki iskelet kası hasarını belirleyebilmek için CK, LDH, AST ve ALT değerleri 20 dakika 

1000 devirde santrifüje edilerek serumu ayrıldı. Serumu ayrılan kan örnekleri SİEMENS ADVİA 

marka biyokimya otoanalizörü tarafından SİEMENS marka kit kullanılarak enzim düzeyleri 

belirlendi. 

Verilerin normallik sınaması Kolmogorov Smirnov testi ile yapılarak tüm değişkenlerin normal 

dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Müsabakanın Tekrarlı ölçümleri ise tek yönlü varyans analizi 

(Repeated measures ANOVA) ile değerlendirilirken, farkların hangi ölçüm zamanlarından 

kaynaklandığının tespiti için çoklu karşılaştırmada Bonferroni testi kullanılmıştır. İki farklı kurala 

göre yapılan müsabakalarda aynı zamanlarda alınan kan örneklerinin karşılaştırılması için ise 

eşleştirilmiş örneklem (Paired Samples) t testi yapıldı. 

İki farklı kurala göre sporcuların aminotransferazlarından; AST ve ALT değerleri arasında anlamlı bir 

fark olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). LDH değerleri arasında ise; müsabakadan 48 saat sonrası 

ve müsabakadan 72. saat sonrası değerler arasında önemli bir fark tespit edilirken (p<0,05), diğer 

değerler arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). CK değerleri arasında ise; 
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müsabaka sonrası ve müsabakadan 72 saat sonrası değerler arasında önemli bir fark tespit 

edilirken (p<0,05), diğer değerler arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). 

Sonuç olarak; İki gün süren güreş yapıldığında sporcularda 72. saatte bazal değerlere ulaşıldığı ve 

kas hasarı kalmadığı, ancak yarım gün süren güreş yaptıklarında sporcularda 72. saatin sonunda 

LDH ve CK düzeyleri bazala yaklaşamadığı ve kas hasarının devam ettiği tespit edilmiştir (p<0,05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Güreş, egzersiz, kas hasarı, kreatin kinaz 
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Abstract 0227 

 

A comparison on the level of happiness and mental health among female athlete 

and non-athlete students in Iran 

  

Ali Zakerian1, Mohammadreza Asad2, Alireza Zakerian3 
1Master In Physical Education Of Payame Noor University 
2Associate Professor Of Payame Noor Univrsity 
3Undergraduate Student Of Payame Noor University 

  

Happiness is a merry state in which a person is fond of creating a relations with others as well as 

s/he is optimistic about life events. The goal of this research is a comparison on the level of 

happiness and mental health among female athlete and non-athlete students. 

For this aim, among female students of payame noor students of Tehran province,120 female 

athlete student,120 female non- athlete students are selected as statastical group. In order to 

determine the rate of happiness and mental health,oxford happiness questionnaire is uitilized and 

for data analysis t independent test and covariance analysis uitilized.The results of the research 

show that there is a meaningful difference among female athlete and non-athlete students in terms 

of life satisfaction (p=0/000), capability (p=0/000), positive behavior (p=0/000), mental 

health(p=0/000), happiness (p=0/000), but there is no striking difference on self –esteem of 

female athlete and non-athlete students (p=0/183). 

Regarding the results of the current research, regular and verified physical activity can enhance the 

sense of happiness and life satisfaction. 

  

Keywords: happiness, mental health, athlete, non-athlete, student 
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show that there is a meaningful difference among female athlete and non-athlete students in terms 

of life satisfaction (p=0/000), capability (p=0/000), positive behavior (p=0/000), mental 

health(p=0/000), happiness (p=0/000), but there is no striking difference on self –esteem of 

female athlete and non-athlete students (p=0/183). 

Regarding the results of the current research, regular and verified physical activity can enhance the 

sense of happiness and life satisfaction. 

 
Comparison of happiness and mental health of students, female athlete and non-athlete 

 
Statistical indicators related to the psychological characteristics of female athlete and 

non- athlete students 
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Abstract 0228 

 
 

College athletes perception on the use of prayer as a psychological aid for 

anxiety, fear and stress management ın sports 

  

Akelemor Efemena Thomas 

Sports and Health Education Delta State College of Physical Education Mosogar Nigeria 

  

Objective: The use of prayer before, during and after sports is a common phenomenon in virtually 

all sports. It is however very noticeable during team sports like soccer, hockey, handball, volleyball 

and basketball. A lot of reasons have been attributed to it, the Main thrust of the study is to 

ascertain whether college athletes significantly perceive prayers as a psychological aid for anxiety, 

fear, and stress management in sports. Methods: One Null hypothesis was formulated to guide 

the study. The sample for the study consists of three hundred and fifty athletes who participated in 

the 2012 Nigerian Colleges of Education Games. The purposive sampling technique was adopted in 

selecting the sample. The instrument used for the study was a self developed questionnaire which 

was validated by experts in physical education Department from the Delta State University Abraka, 

Nigeria. The reliability of the instrument was ascertained using the test re test method and a 

reliability of 0.89 was obtained. The multiple regression analysis was used in testing the hypothesis 

at 0.05 level of significance. Findings: The result of the study revealed that college athlete 

significantly perceived prayer as a psychological aid for anxiety, fear and stress management in 

sports. Conclusion: It was concluded and recommended that sports psychologist and sociologists 

include prayers as one vital variable that can be utilized in the management of athlete’s problems 

of anxiety, fear and stress.  

  

Keywords: Prayer, anxiety, fear, stress, sports 
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the 2012 Nigerian Colleges of Education Games. The purposive sampling technique was adopted in 

selecting the sample. The instrument used for the study was a self developed questionnaire which 

was validated by experts in physical education Department from the Delta State University Abraka, 

Nigeria. The reliability of the instrument was ascertained using the test re test method and a 

reliability of 0.89 was obtained. The multiple regression analysis was used in testing the hypothesis 

at 0.05 level of significance. Findings: The result of the study revealed that college athlete 

significantly perceived prayer as a psychological aid for anxiety, fear and stress management in 

sports. Conclusion: It was concluded and recommended that sports psychologist and sociologists 

include prayers as one vital variable that can be utilized in the management of athlete’s problems 

of anxiety, fear and stress.  



 

175 

Abstract 0236 

 

"Is “the best of 3 trials” method reliable in the assessment of maximal 

isometric squat strength with no pre-familiarization?" 
  

Ekim Pekünlü, İlbilge Özsu 

Coaching Education Department, Division of Movement and Training Sciences in Sports, School of 

Physical Education and Sports, Ege University, İzmir, TURKEY 

  

Purpose: The purpose of this study was to investigate the reliability of “maximal isometric squat 

strength (MISS)” assessment among “best of three trials method” and other methods including 

greater number of trials within a single testing session with no pre-familiarization. 

Subjects: Forty resistance trained male subjects within the age range of 19-31 participated in this 

study. 

Methods: Subjects performed 8 maximal isometric squat trials. MISS measures in the best of first 

3, first 4, first 5, first 6, first 7 and first 8 trials were recorded. Each measure was regarded as the 

measure obtained from different MISS assessment methods including different number of trials.  

Results: Very high “intraclass correlation coefficient (ICC)” (0.89-0.99) and low “standard error of 

measurement (SEM)” (0.043-0.138) and “coefficient of variation (CV)” (3.9%-8.9%) values were 

found between each paired methods regarding relative MISS measures. However, Bland-Altman 

method revealed that agreement limits between each paired methods were higher than acceptable 

5% limit (ranging from 24.5% to 9.3%) indicating that even 8 trials were not enough to assess a 

reliable MISS level in a single session with no pre-familiarization. Very high ICC, low SEM and low 

CV values in this study seemed to be the representatives of great inter-individual variability and 

small sample size rather than a perfect reliability.  

Conclusion: Assessment of MISS measures by limited number of trials should be restricted in 

researches including no pre-familiarization session. Furthermore, the findings of such researches 

should be interpreted cautiously as the presence of biased results is highly probable. 

  

Keywords: Familiarization, isometric strength assessment, number of trials, squat exercise, 

testing method 
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"Is “the best of 3 trials” method reliable in the assessment of maximal 

isometric squat strength with no pre-familiarization?" 

  

Introduction: In isometric testing protocols, trial number is a crucial factor to obtain reliable test 

results. When the isometric testing procedures in literature were evaluated in terms of trial 

number, it is stated that at least 3 trials and if the difference between the highest 2 trials is more 

than 5% an additional trial should be performed. Another crucial factor in isometric testing is 

familiarization session which is used in researches so as to minimize learning effect and to assess 

reliable performance levels of subjects in related tests. Testing method with 3 maximal trials (best 

of 3 trials method) is a commonly used method in the assessment of “maximal isometric squat 

strength (MISS)” with no pre-familiarization. However, there is no scientifically proven evidence in 

the literature that 3 trials are enough to assess reliable maximum isometric strength measures. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the reliability of MISS assessment among 

“best of three trials method” and other methods including greater number of trials to identify the 

minimum number of trials across 8 trials that are necessary to be performed in order to assess the 

representative measure of the reliable MISS within a single testing session with no pre-

familiarization. 

 

Subjects: Forty resistance trained male subjects within the age range of 19 and 31 participated in 

this study. Exclusion criteria included a MISS measure lower than the subjects’ own body weight in 

the squat position with 90° knee joint angle. 

 

Methods: “Isometric squats (IS)” with 90° knee joint angle in this study were performed in a Smith 

machine. Adjustable length chains attached at each end of the bar to stabilize it and two strain 

gauges were placed in series with these chains which recorded the tensile force generated during 

the maximal IS trials. Subjects performed 2 series of maximal IS trials each consisted of 4 trials. 

Series and trials were separated by 5-minute and 2-minute rest intervals, respectively. The MISS 

measure obtained in the first 3, first 4, first 5, first 6, first 7 and first 8 trials were recorded. Each 

measure was regarded as the measure obtained from different MISS assessment methods which 

were named as “the best of 3 trials method” (B3T), “the best of 4 trials method” (B4T), “the best 

of 5 trials method” (B5T), “the best of 6 trials method” (B6T), “the best of 7 trials method” (B7T) 

and “the best of 8 trials method”(B8T) (Figure 1). The statistical analyses of the research data 

were performed in this context. 

 

Results: Very high “intraclass correlation coefficient (ICC)” (0.89-0.99) and low “standard error of 

measurement (SEM)” (0.043-0.138) and “coefficient of variation (CV)” (3.9%-8.9%) values were 

found between each paired methods regarding relative MISS measures (Table 1). However, Bland-

Altman method revealed that agreement limits between each paired methods were higher than 

acceptable 5% limit (ranging from 24.5% to 9.3%) indicating that even 8 trials were not enough to 
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assess a reliable MISS measure in a single session with no pre-familiarization (Table 2). Very high 

ICC, low SEM and low CV values in this study seemed to be the representatives of great inter-

individual variability and small sample size rather than a perfect reliability. When the MISS data of 

subjects were evaluated in the context of common maximal strength assessment procedure based 

on the B3T measures and 5% critical limit (if the difference between the highest 2 trials in B3T is 

more than 5%, additional trials are performed until the difference is less than 5%) it was found 

that only 13 of 40 subjects (32.5%) reached their “real” MISS measures, while MISS measures of 

27 of 40 subjects (67.5%) were underestimated across 8 trials (Table 3). Relationship between the 

number of subjects and level of obtained strength measures in the first and second series showed 

that subjects were prone to obtain their higher strength measures in the second series rather than 

the first one. This result can be interpreted as an obvious evidence of learning effect (Figure 2-3). 

Conclusion: According to results of this study, the traditionally used “best of 3 trials” method is not 

a reliable indicator of MISS measures in researches using no pre-familiarization session. Even a 

relatively large number of trials (8 trials) were found to be insufficient in a single session to obtain 

a stabilized and reliable MISS measure. Therefore, assessment of MISS measures by limited 

number of trials should be restricted in researches with no pre-familiarization. Further, the findings 

of such researches should be interpreted cautiously as the presence of biased results is highly 

probable. 

 

 
Figure 1: Schematic representation of the study design 

 
B3T=Best of 3 Trials Method; B4T=Best of 4 Trials Method; B5T=Best of 5 Trials Method; B6T=Best of 6 Trials 

Method; B7T=Best of 7 Trials Method; B8T=Best of 8 Trials Method; IS=Isometric Squat; min=minute 
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Figure 2: Relationship between number of participants and level of their strength 

measures in each isometric squat trial 

 
Figure 3: Relationship between number of subjects and ranking of obtained strength 

measures in the first and second series 
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Table 1: Statistical results indicating absolute and relative reliability and significance of 

the mean rank difference in R-MISS measures between reference methods (B3T, B8T) 

and other methods 

      

Effect Size of 

Mean Rank 

Difference 

Significance of 

Mean Rank 

Difference 

ICC ICC 

Paired 

Methods 

Mean 

∆ (%) 

Mean ∆ 

(Absolute) 

95% CIs for 

Absolute 

Mean ∆ 

SEM 
CV 

(%) 
ES p r [95%CIs] p 

B4T - B3T 3.0 0.050 0.024 – 0.076 0.070 4.9 0.60 <0.001*** 
0.97 [0.92-

0.99] 
<0.001***

B5T - B3T 4.4 0.075 0.043 – 0.108 0.082 6.1 0.65 <0.001*** 
0.96 [0.83-

0.98] 
<0.001***

B6T - B3T 5.2 0.090 0.056 – 0.123 0.093 6.3 0.72 <0.001*** 
0.95 [0.74-

0.98] 
<0.001***

B7T - B3T 6.3 0.109 0.070 – 0.148 0.110 7.2 0.73 <0.001*** 
0.93 [0.64-

0.97] 
<0.001***

B8T - B3T 7.8 0.138 0.090 – 0.186 0.138 8.9 0.73 <0.001*** 
0.89 [0.50-

0.96] 
<0.001***

B8T - B4T 5.0 0.088 0.053 – 0.124 0.094 6.4 0.66 <0.001*** 
0.95 [0.77-

0.98] 
<0.001***

B8T - B5T 3.5 0.063 0.034 – 0.091 0.074 5.2 0.63 <0.001*** 
0.97 [0.89-

0.99] 
<0.001***

B8T - B6T 2.7 0.048 0.022 – 0.075 0.061 4.8 0.54 <0.001*** 
0.98 [0.93-

0.99] 
<0.001***

B8T - B7T 1.6 0.029 0.007 – 0.051 0.043 3.9 0.40 0.012 
0.99 [0.97-

0.99] 
<0.001***

R-MISS=Relative Maximal Isometric Squat Strength; ∆=Increment in relative maximal isometric squat 

strength; SEM=Standart Error of Measurement; ES=Effect Size; ICC=Intraclass Correlation Coefficient; 

CIs=Confidence Intervals; B3T=Best of 3 Trials Method; B4T=Best of 4 Trials Method; B5T=Best of 5 Trials 

Method; B6T=Best of 6 Trials Method; B7T=Best of 7 Trials Method; B8T=Best of 8 Trials Method. ***p<.001; 

p<=.003 is the significant α level when considered in the context of the Bonferroni correction for all possible 

pairwise comparisions between methods (p=0.05/15). 
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Table 2: Results of Bland-Altman plotting related to R-MISS measures between the 

reference methods (B3T, B8T) and other methods 

 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

PAIRED 

METHOD

S 

B4T-B3T B5T-B3T B6T-B3T B7T-B3T B8T-B3T B8T-B4T B8T-B5T B8T-B6T B8T-B7T 

Absolute 

Differenc

e (bias) 

0.050 0.075 0.090 0.109 0.138 0.088 0.063 0.048 0.029 

Relative 

Differenc

e (%) 

3.0 4.4 5.2 6.3 7.8 5.0 3.5 2.7 1.6 

95% CIs 

for 

Relative 

Differenc

e (%) 

1.4-4.5 2.5-6.3 3.3-7.2 4.0-8.5 5.1-9.5 3.0-7.0 1.9-5.2 1.2-4.2 0.4-2.9 

Absolute 

Upper 

LoA (1.96 

SD) 

0.21 0.27 0.30 0.35 0.43 0.31 0.24 0.21 0.16 

95% CIs 

for 

Absolute 

Upper 

LoA 

0.16-

0.25 

0.22-

0.33 

0.24-

0.35 

0.28-

0.41 

0.35-

0.52 

0.25-

0.37 

0.19-

0.29 

0.17-

0.22 

0.13-

0.20 

Relative 

Upper 

LoA (%) 

12.4 16.0 17.2 20.0 24.5 17.3 13.6 11.9 9.3 

95% CIs 

for 

Relative 

Upper 

LoA (%) 

9.8-15.1 
12.8-

19.3 

13.8-

20.5 

16.1-

23.8 

19.8-

29.3 

13.8-

20.8 

10.7-

16.4 
9.3-14.5 7.1-11.4 

R-MISS=Relative Maximal Isometric Squat Strength; LoA= Limit of Agreement; CIs= Confidence Intervals; 

SD=Standart Deviation; B3T=Best of 3 Trials Method; B4T=Best of 4 Trials Method; B5T=Best of 5 Trials 

Method; B6T=Best of 6 Trials Method; B7T=Best of 7 Trials Method; B8T=Best of 8 Trials Method. 
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Table 3: Distribution of the participants according to methods in which participants 

reached MISS and met the 5% critical limit 

Methods In Which 

Participants Met the 5% 

Critical Limit = 
 

B3T-

n(%) 

B4T-

n(%) 

B5T-

n(%) 

B6T-

n(%) 

B7T-

n(%) 

B8T-

n(%) 

TOTAL-

n(%) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

B3T-

n(%) 

10 

(25.0) 
- - 

1 

(2.5) 
- 

1 

(2.5) 

12 

(30.0) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

B4T-

n(%) 

5 

(12.5) 
- - - - - 5 (12.5) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

B5T-

n(%) 
2 (5.0) - - - - - 2 (5.0) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

B6T-

n(%) 
3 (7.5) 2 (5.0) - 

1 

(2.5) 
- - 6 (15.0) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

B7T-

n(%) 

6 

(15.0) 
1 (2.5) - - - - 7 (17.5) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

B8T-

n(%) 
3 (7.5) 1 (2.5)

4 

(10.0) 
- - - 8 (20.0) 

Methods in Which 

Participants Reached Their 

MISS = 

TOTAL 
29 

(72.5) 

4 

(10.0) 

4 

(10.0) 

2 

(5.0) 
- 

1 

(2.5) 
40 (100)

MISS=Maximal Isometric Squat Strength; B3T=Best of 3 Trials Method; B4T=Best of 4 Trials Method; 

B5T=Best of 5 Trials Method; B6T=Best of 6 Trials Method; B7T=Best of 7 Trials Method; B8T=Best of 8 Trials 

Method. 
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Abstract 0237 

 

 
Relationship between fatigue index and number of repetition maxima with sub-

maximal loads in biceps curl 

  

Ekim Pekünlü, Ozan Atalağ 

Coaching Education Department, Division of Movement and Training Sciences in Sports, School of 

Physical Education and Sports, Ege University, İzmir, TURKEY 

  

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between “number of 

repetition maxima to volitional failure (RM)” at 60, 75, 90% of “one-repetition maximum (1RM)” 

and “fatigue index (FI)” representing muscular endurance level. 

Subjects: Thirty four resistance trained male subjects within the age range of 18-32 participated 

in this study. 

Methods: Subjects participated in two testing sessions separated by 48 to 72 hours. 1RM load and 

RM at 60%, 75% and 90% of 1RM in “supine biceps curl (SBC)” were assessed in the first session. 

In the second session, FI test consisting of five sets of SBC with 90-second rest between sets was 

performed to determine FI values. FI was calculated with an equation based on the decrement in 

“relative impulse (RI)” across 5 sets. Two groups consisting of 17 subjects in each with the highest 

and lowest FI values were formed for the statistical analyses. 

Results: ANCOVA results revealed that RM at 60, 75, 90% of 1RM were not significantly different 

between FI groups when controlled for mean repetition tempo (p=0.11, p=0.38, p=0.13, 

respectively). No correlation was found between FI values and RM at 60, 75, 90% of 1RM (p=0.40, 

p=0.46, p=0.14, respectively).  

Conclusion: Muscular endurance level of subjects defined in terms of FI values was not an 

indicator of RM in SBC. Therefore, athletes with different muscular endurance levels can use similar 

1RM percentages in biceps curl exercise in their training programs when the aim is to elicit training 

adaptations related to specific RM zones. 

  

Keywords: Fatigue index, muscular endurance, relative load, resistance exercise, volitional failure 
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Relationship between fatigue index and number of repetition maxima with sub-

maximal loads in biceps curl 

  

Introduction: “Number of repetition maxima to volitional failure (RM)” and “specified percentages 

of one repetition maximum (%1RM)” are the most common and easiest methods to define the 

relative load of exercise in resistance training. A variety of charts and tables are generally used to 

define the relationship between RM and %1RM. Also, various prediction equations based on RM are 

used to predict the maximum load that can be lifted only once (1RM) in resistance training 

exercises. However, researches have showed that RM performed at %1RM can show high degree of 

inter-individual variability. This variability mainly results from the local muscular endurance 

characteristics of active muscles related to performed exercise. Endurance levels could be 

estimated from “fatigue index (FI)” based on the decrement in specific performance measures 

across successive sets in resistance exercises. 

Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between number of repetition 

maxima to volitional failure at 60, 75, 90% of 1RM and FI representing muscular endurance level. 

Besides, suggestion of a practical test procedure that could be used in the determination of 

muscular endurance level of active muscles in SBC exercise constituted an important goal of this 

study.  

Subjects: Thirty four resistance trained male subjects within the age range of 18-32 years 

participated in this study. Characteristics of subjects were presented in Table 1. 

Methods: Subjects participated in two testing sessions separated by 48 to 72 hours. 1RM load and 

RM at 60%, 75% and 90% of 1RM in “supine biceps curl (SBC)” were assessed in the first session 

in cable machine. In the second session, a FI test protocol consisting of five sets of SBC with 90-

second rest between sets was performed to determine FI values. Each set was performed to 

volitional failure using a sub-maximal load in the range of 15-20RM. FI was calculated with the 

following equation: 

Fatigue Index = 1-[(RI2.Set + RI3.Set + RI4.Set + RI5.Set) / (4 x RI1.Set)] 

RIs in related sets represent the relative impulse values calculated by the normalization of absolute 

impulse values to allometric modelled 1RM. 

Repetitions in each test were performed with a 3-second constant repetition tempo. Schematic 

representation of the study design is presented in Figure 1. Hypothetical high FI group (17 subjects 

with the highest FI values) and low FI group (17 subjects with the lowest FI values) were formed 

for the statistical analyses. 

Results: No significant difference was found in physical characteristics between FI groups (p>0.05). 

Related statistics were presented in Table 1. Although 3-second repetition tempo was given to 

subjects during SBC performance, this tempo unintentionally slowed down, as expected, at the last 

stages of each set due to fatigue. Therefore mean repetition tempo was considered to be a possible 

covariate in the statistical analyses. ANCOVA results revealed that RM at 60, 75, 90% of 1RM were 

not significantly different between FI groups when controlled for mean repetition tempo (p=0.11, 
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p=0.38, p=0.13, respectively). Related statistics were presented in Table 2. No correlation was 

found between FI values and RM at 60, 75, 90% of 1RM (p=0.40, p=0.46, p=0.14, respectively). 

Also no correlation was found between allometric modeled 1RM of subjects and RM performed at 

60, 75, 90% of 1RM (p=0.16; p=0.85; p=0.28, respectively). When our findings were evaluated in 

the context of presented %1RM-RM charts in the publications of "American College of Sports 

Medicine (ACSM)" and "National Strength and Conditioning Association (NSCA)" (4 and 10 

repetitions at 90% and 75% of 1RM, respectively) our findings were highly consistent (4.7±1.5 and 

10.7±1.7 repetitions, respectively). Though, when the RM at 60% was the case, it was hard to 

mention a consistency since 20 repetitions were reported to be possible according to NSCA, 

whereas 15.7±1.9 repetitions were performed in our study.  

Conclusion: Muscular endurance level of subjects defined in terms of FI values was not an indicator 

of RM in SBC. Therefore, athletes with different muscular endurance levels can use similar 

percentages of 1RM in biceps curl exercise in their training programs when the aim is to elicit 

training adaptations related to specific RM zones. %1RM-RM charts presented in the publications of 

NSCA and ACSM can be used for rough estimation of training loads in terms of RM corresponding to 

medium and high percentages of 1RM (>=75%) in biceps curl exercise. However, in the case of 

relatively low percentages of 1RM (<=60%), underestimation of training loads in terms of RM may 

occur; therefore the use of these charts for the prescription of resistance exercise programs 

including relatively light loads should be restricted. 
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Figure 1: Schematic representation of the study design 

 
Max = Maximum; min = minute; RM = Repetition Maximum; s = second; Max Rep = Maximum 

repetitions performed to volitional failure 
Table 1: Physical characteristics of the subjects (n=34) 
Characteristics Mean SD (±) Min Max 

¹Age (y) 22.9 2.7 18.8 32.2 

²Resistance Training Age (y) 4.3 2.0 2.0 10.0 

Height (cm) 181.3 6.9 170.0 198.0

Mass (kg) 79.0 9.1 59.1 102.0

1RM (kg) 36.6 4.8 26.4 51.0 

³R-Strength (N.kg -0.67) 19.3 2.2 16.3 25.4 

y=year ¹Time passed from birth date to the testing date; ²Time passed since the first participation in 

complementary resistance training for the specific sport branch; ³Allometric modelled relative strength [(1RM x 

9.81) x (subject’s mass)-0.67], "-0.67"=power value of the subjects mass; "9.81"=gravitational constant 
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Table 2: Original and adjusted means of performed RM at 60, 75, 90% of 1RM after 

controlling for mean repetition tempo 

Original Data Original Data Adjusted Data Adjusted Data 

Group n Mean SD Mean SE 

RM at 60% of 1RM Low FI 17 16.3 1.8 16.2 0.44 

RM at 60% of 1RM High FI 17 15.2 1.9 15.2 0.44 

RM at 60% of 1RM Total 34 15.7 1.9 - - 

RM at 75% of 1RM Low FI 17 10.5 1.7 10.4 0.41 

RM at 75% of 1RM High FI 17 10.9 1.8 10.9 0.41 

RM at 75% of 1RM Total 34 10.7 1.7 - - 

RM at 90% of 1RM Low FI 17 4.44 1.56 4.39 0.31 

RM at 90% of 1RM High FI 17 5.00 1.38 5.05 0.31 

RM at 90% of 1RM Total 34 4.72 1.48 - - 

RM= Repetition Maxima; FI= Fatigue Index; n=number of subjects; SD=Standart Deviation, SE= Standard 

Error 
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Abstract 0242 

 

 
Exploring effective factors on quality of physical education and pedagogy: 

presenting a practical-conceptual model 

  

Amir Eshraghi, Abbas Biniaz, Zinat Kabiri 

Qazvin Branch, Islamic Azad University,Iran 

  

It is very crucial to realize effective factors on quality of physical education (PE) and pedagogy for 

promotion and development of social and cultural learning factors and students’ health. This study 

explored these factors by using descriptive-survey method, theoretical literature and PE specialists’ 

view. We designed a questionnaire and performed a pilot test and its validity was 80.12 percent. 

We have chosen 160 primary school PE teachers (90 males & 60females) in all provinces of Iran 

randomly. The collected data was analyzed by SPSS software package 19 based on descriptive and 

inferential statistics. We understood that from PE teachers’ view, between affective factors on 

improving the quality of PE and Pedagogy the curriculum (goals, content, planning, assessment 

and budget respectively) was the most important factor and insight (student, parent respectively) 

was the least. By comparison male and female teacher’s point of view, there were no significant 

differences between male and females’ view except teaching methods and environment factors. PE 

teachers’ view with different academic degrees have significant differences on curriculum and 

environment factors. At least based on obtained data and research literature, a practical and 

conceptual model presented which contained effective factors on quality of PE and Pedagogy. 

  

Keywords: Pedagogy, physical education, quality of education, effective factors 

 
Exploring effective factors on quality of physical education and pedagogy: 

presenting a practical-conceptual model 

  

Objective  

Nowadays PE course and pedagogy play important roles in promotion and development of cultural 

and social learning factors as well as students’ health. To be familiar with new methods of teaching 

by PE teachers and promote the effective factors on quality of PE and pedagogy improve the above 

mentioned factors. Robyne Garrett and Alison Wrench (2008) reported that Pedagogy is concerned 

with the relationships between teachers, learners, curriculum and the learning environment. By 

critical review of literature of pedagogy and PE; we inferred that the ’quality ’of education has 

considered in many different aspects. The term ’quality’ especially ’educational quality’ causes 
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constantly challenge between PE specialists. Dawn Penney et al. (2009) identified that ‘quality’ as 

an internationally relevant concept to be problemised in contemporary debates about PE. By 

analyzing the effective factors on quality of PE and pedagogy, we can present more clarified vision 

of quality. Elizabeth Marsden and Carrie Weston (2007) mentioned that the term ‘quality physical 

education’ (QPE) is used as if it has a universally understood meaning. However, a definition of 

what in fact constitutes good quality physical education is harder to find as it appears to be a much 

disputed territory and subject to differing agendas. The aim of this paper is to finding the effective 

factors on quality of PE and pedagogy in Iranians’ primary schools by focusing on literature of 

research and then interpret these factors from PE teachers ’view, at last we present a practical and 

conceptual model of quality of PE and pedagogy. 

 

Subjects and Methods 

This study is a descriptive-survey research.We have found effective factors on quality of PE and 

pedagogy by using theoretical literature,cooperating educational researchers and considering 

analyzes factor method. These factors divided into six main parts such as: Teachers, Environment, 

Teaching Methodology, Insight, Curriculum and Community. These parts also have different 

subdivisions. Teachers include experience, academic degrees and their salaries. Environment 

contains educational facilities, weather condition and the immunity of equipment. Teaching 

methodology divided into traditional and modern methods. Insight pointed out to the students and 

their parents toward PE. Curriculum focused on educational budget, goals, content, assessment, 

and plans of education. Community referred to teacher to students relationship and students to 

students relationship. The researchers based on the above mentioned factors prepared a 

questionnaire and after a pilot test the validity of it was 80/12 percent. The statistical sample have 

chosen from PE teachers randomly in Iran’s primary schools, who are 90 male and 60 female 

teachers. This study used SPSS 19 software to analyze data acquired from the questionnaire based 

on descriptive and inferential statistic. The researchers on inferential statistics used Chi-Squer, 

Fridman, Man-Witheny-U, Kroscal-Waliss tests.At the end of this paper we presented a practical 

and conceptual model on quality of PE and pedagogy. 

 

Results 

We understood that from PE teachers’ view, between affective factors on improving the quality of 

PE and Pedagogy the curriculum (goals, content, planning, assessment, and budget respectively) 

was the most important factor and insight(student, parent respectively) was the least. By 

comparison male and female teachers’ point of view there were no significant differences between 

male and female except teaching methods and environment factors. PE teachers’ view with 

different academic degrees have significant differences on curriculum and environment factors. 

Based on teachers’ view and our analyzing from literature, we present a practical- conceptual 

model for quality of PE and pedagogy in figure1. 

Figure1. Quality of education, physical education and pedagogy 
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Conclusion  

The quality of PE is yet crucial topic between PE scholars, so this paper has been written to clarify 

the above controversial topic. Most of the results of this research coordinate with the many result 

of other researches by caution.In our view these factors are impressive interrelatedly on output of 

quality of PE and pedagogy. It is necessary for PE instructors and teachers to be familiar with social 

and cultural aspects of PE and pedagogy.By using promotional factors of PE and pedagogy the 

teachers and instructors can improve the quality of teaching. The related governments 

departments in Iran must invest more on this area or make the nongovernmental parts invest to 

this attainment. 
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Figure1. Quality of education, physical education and pedagogy 
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Abstract 0249 

 

 
The effect of offering different kind of cognitive load on bimanual coordination 

task 

  

Alireza Farsi, Behrouz Abdoli, Maryam Kaviani, Akram Kaviani 

Department of Human Motor Behavior, Faculty of Physical Education & Sport sience, Shahid 

Beheshti University,Tehran, Iran. 

  

Objective: The aim of this study was to compare the effect of offering different kind of cognitive 

load on bimanual coordination task. 

Method: 31 female students [25±2 years in average] from Shahidbeheshti university attending in 

this study, selected voluntarily and divided randomly to three groups: single group(11 

participants), cognitive group( 10 participants) and cognitive-motor group( 10 participants). Single 

group participants were performed bimanual coordination single task. Cognitive group participants 

were performed bimanual coordination task simultaneously counting down from 1000 with 3 

number, and cognitive-motor participants were performing bimanual coordination task 

simultaneously with feet reaction time task. Two hand coordination test of Vienna test system was 

used to assess performance of bimanual coordination task. Mean and standard error used for 

describing data and one-way ANOVA and Tukey post hoc test used for analyzing data.  

Findings: Results showed that there was no significant difference in performance of bimanual 

coordination task between single and cognitive groups, cognitive and cognitive-motor groups. Also 

results showed significant difference in performance of bimanual coordination task between single 

and motor groups(F(2, 28)= 3.97, P<0.03).  

Conclusions: Generally results showed that interference of two tasks with motor nature is more 

than interference of two tasks with motor and cognitive nature. 

  

Keywords: Dual-task, attention interference, bimanual coordination 
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Abstract 0250 

 

Effect of methylsulfonylmethane supplementation on exercise –induced muscle 

damage 
  

Babak Nakhostin Roohi1, Bohlooli Shahab2, Barmaki Sarah1, Khoshkhahesh Faegheh1 
1Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran 
2Department of Pharmacology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, 

Iran 

  

Objective: The aim of this study was to evaluate effect of 10day Methylsulfonylmethane (MSM) 

supplementation on exercise-induced muscle damage. 

Material-Method: Eighteen healthy, nonsmoking, active young men were recruited to participate in 

this study. Participants were randomized in a double-blind placebo-controlled fashion into 2 

groups: MSM (M) (n = 9) and placebo (P) (n = 9). Subjects consumed daily either placebo (200 ml 

water) or MSM supplement (50 mg/kg MSM in 200 ml water) for 10 days. Afterward, Participants 

ran 14 km. Blood samples were taken before supplementation, before exercise, immediately, 

30min, 2, 24 and 48h after exercise. 

Findings: CK and Bilirubin significantly increased in P group 24h after exercise compared to M 

group (P=0.041 and P=0.002, respectively). Total Antioxidant Capacity (TAC) increased 

immediately post, 30min, 2 and 24h after exercise just in M group (P<0.05). TAC showed 

significant increase in M group 2 and 24h after exercise compared to P group (P=0.014 and 

P=0.033, respectively). 

Conclusions: It seems 10days supplementation with MSM has been able to decrease muscle 

damage via effect on antioxidant capacity. 

  

Keywords: MSM, Supplementation, Muscle damage, TAC 

 
Effect of methylsulfonylmethane supplementation on exercise –induced muscle 

damage 

  

Introduction  

The protective effect of antioxidants in diminishing the post-exercise rise of serum CK and LDH in 

individuals trained for competitive sports has come to light in recent years. The aim of this study 

was to evaluate effect of 10days Methylsulfonylmethane (MSM) supplementation on exercise-

induced muscle damage. 
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Methods 

Eighteen healthy, nonsmoking, active young men were recruited to participate in this study. 

Participants were randomized in a double-blind placebo-controlled fashion into 2 groups: MSM (M) 

(n = 9) and placebo (P) (n = 9). Subjects consumed daily either placebo (200 ml water) or MSM 

supplement (50 mg/kg MSM in 200 ml water) for 10 days. Afterward, Participants ran 14 km. Blood 

samples were taken before supplementation, before exercise, immediately, 30min, 2, 24 and 48h 

after exercise. 

 

Results 

CK and Bilirubin significantly increased in P group 24h after exercise compared to M group 

(P=0.041 and P=0.002, respectively). TAC increased immediately post, 30min, 2 and 24h after 

exercise just in M group (P<0.05). TAC showed significant increase in M group 2 and 24h after 

exercise compared to P group (P=0.014 and P=0.033, respectively). 

 

Conclusion 

It seems MSM 10days supplementation has been able to decrease muscle damage via promotion of 

antioxidant capacity. Enhancement of Antioxidant capacity has possibly been able to inhibited lipid 

peroxidation and consequently cell membrane leakage resulting decrease of CK and LDH release in 

blood. 
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Abstract 0256 

 

Reliability and validity of a new field test of defining anaerobic threshold in 

soccer 
  

Abdullah Güllü1, İbrahim Cicioğlu2, Esin Güllü1, Güner Çiçek3, Gül Baltacı4 
1Inonu University, School Of Physical Education and Sport, Malatya 
2Gazi University, School Of Physical Education and Sport, Ankara 
3Hitit University, School Of Physical Education and Sport, Çorum 
4Hacettepe University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Physical Therapy and 

Rehabilitation, Ankara 

  

Purpose: The purpose of this study was to describe the level of reliability and validity of a new field 

test of defining anaerobic threshold in soccer. 

 

Method: Totally 20 professional soccer playermen participated voluntarily. The average age, height 

and body weight of subjects were 24.95±3.79 yrs, 179.60±4.68 cm and 74.94±5.27 kg, 

respectively. Totally three test were applied to subjects. One of them was applied by using of 

treadmill test (KBT) in outdoor and remains were applied by using of new field tests (AKT-1 and 

AKT-2) on soccer field. Subjects started to KBT test at constant running velocity (RV km/h) of 8.0 

km/h in 0.0% slope for 3 minutes running. RV was improved by 1.0 km/h for every 3 minutes. 

While blood lactate level of subjects was 4.0 mM/L or above, this incremental running test was 

stopped. Before every stage, one minute passive recovery phase was used for subjects. For AKT, 

subjects were applied the same protocol in the KBT. 

Test-retest reliability coefficient of AKT test was analyzed by using Intraclass Correlation Coefficient 

(ICC). Validity coefficient of AKT test was analyzed by using Pearson’s Correlation Coefficient 

(PCC). The significant level of analyses were accepted at p<0.01 and p<0.05. 

 

Results: Between the average RV with heart rate (HR bpm) of KBT and AKT values were analyzed 

statistically. ICC values of AKT had a high degree of reliability for HR was 0.93 and 0.97 while for 

RV was 0.88 and 0.98 (p<0.05). PCC values of KBT and AKT-2 had a high degree of validity for HR 

was 0.82 and 0.95 while for RV was 0.81 and 0.92 (p<0.01). 

 

Conclusion: According to these results which were handed, you can use the AKT for alternative test 

to laboratory (KBT) tests in order to measurement of anaerobic threshold level which is important 

criteria for aerobic capacity.  

Keywords: Anaerobic threshold, reliability, soccer field test, validity 
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Futbolda anaerobik eşiğin belirlenmesinde yeni bir alan testinin güvenirliği ve 

geçerliği 

  

Abdullah Güllü1, İbrahim Cicioğlu2, Esin Güllü1, Güner Çiçek3, Gül Baltacı4 
1Inönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya 
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
3Hitit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çorum 
4Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmada, futbolda anaerobik eşiğin belirlenmesinde yeni bir alan testinin güvenirlik ve 

geçerlik düzeyinin belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Bu çalışma Türkiye Profesyonel Futbol Birinci Liginde futbol oynayan 20 profesyonel erkek 

futbolcudan gönüllük esasına ve çalışmaya alınma kriterlerine göre oluşturuldu. Deneklerin 

ortalama yaşları 24.95±3.79 yıl, ortalama boyları 179.60±4.68 cm ve ortalama vücut ağırlıkları ise 

74.94±5.27 kg idi. Deneklere biri açık havada koşu bandı testi (KBT), ikisi doğal çim yüzeyli futbol 

sahasında alan koşu testi (AKT-1 ve AKT-2) olmak üzere üç test uygulandı. Denekler koşu 

bandında %0.0 eğimde ve 8.0 km/h başlangıç hızında her 3 dk’ da bir 1.0 km/h artırılan koşu 

protokolünde kan laktat seviyesi 4.0 mM/L’ye ulaştığı veya üzeri değer elde edilene kadar egzersiz 

yaptı. Her hız artımından önce bir dakikalık pasif dinlenme verildi. AKT testinde KBT için tanımlanan 

test protokolünün aynısı uygulandı. 

Tüm istatistiksel işlemler, Windows altında çalışan SPSS 15.0 istatistik programında yapıldı ve tüm 

değişkenlere parametrik testler uygulandı. AKT testinin test-tekrar test güvenirlik analizi 

Sınıflararası Korelasyon Katsayısı (R) ile geçerlik analizi ise Pearson’un Korelasyon Katsayısı (r) ile 

saptandı. Analizlerde 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyi kullanıldı. 

 

Bulgular: KBT ve AKT testlerine ait ortalama koşu hızı (HIZ km/h) ile kalp atım hızı (KAH atım/dk) 

arasındaki değerler istatistiksel olarak analiz edildi. AKT testlerine ait (R) değerleri KAH için 0.93 ile 

0.98 ve HIZ için ise 0.88 ile 0.98 arasında yüksek derecede güvenilir bulundu (p<0.05). KBT ve 

AKT-2 testlerine ait (r) değerleri KAH için 0.82 ile 0.95 ve HIZ için ise 0.81 ile 0.92 arasında yüksek 

düzeyli bir ilişki bulundu (p<0.01).  

 

Sonuç: Bu çalışmada kullanılan alan testi; özellikle futbol gibi takım sporlarında yarışan sporcuların 

performanslarının müsabaka ortamına uygun olarak test edilmesine, optimal antrenman 

programlarının hazırlanmasına ve antrenmanın yarattığı değişimlerin takip edilmesine katkı 

sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre; aerobik kapasitenin 

önemli bir kriteri olan anaerobik eşik seviyesinin ölçümünde ve antrenman seviyelerinin 

belirlenmesinde AKT testinin, laboratuar (KBT) testlerine bir alternatif olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: anaerobik eşik, futbol alan testi, geçerlik, güvenirlik 
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Abstract 0262 

 
 

An investigation of the acquisition of generic knowledge in sports by picture 

naming among 5-6 aged children 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar, Ebubekir Aksay 

Inonu University, School of Physical Education and Sport, Malatya 

  

Objective: The ability to acquire and store generic information (that is, information about entire 

categories) is at the core of human cognition. Recent evidence suggests that even young children 

attach special significance to generic information. Sports and sports-related concepts in 

contemporary life, schools, clubs, and summer schools and through the media are intense. This 

general concept brings the question of the level of sport knowledge in preschool children. So the 

purpose of this study was to determine the acquisition of general knowledge the sport of children 

ages 5-6 via the photography kit consisting of 12 photographs through. 

 

Methods: Pictures are often used investigating the development of cognitive functions among 5-6 

aged preschoolers. Individual interviews were conducted and recorded the answers given by the 

set of pictures with children who live in Malatya city and go to the kindergartens (N=40). The 

answers were grouped by expected answer, common answer and don’t know answer for each 

pictures.  

 

Results: We got the expected name mostly swimming, ski, ice-skating and taekwon-do/karate. 

Instead of the soccer and tennis, playing ball answers were taken. 

  

Keywords: 5-6 aged, picture naming, generic knowledge in sport 

 
5-6 yaş çocuklarda fotoğraf adlandırma yöntemi ile sportif genel bilgi 

kazanımının araştırılması 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar, Ebubekir Aksay 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya 

  

Amaç: Genel bilgi edinme ve saklama yeteneği (yani, tüm kategoriler hakkında bilgi) insanda 

bilişsel gelişimin özüdür. Çocukların dünya hakkında çıkarımda bulunmak için genel bilgiye önem 

verdikleri belirlenmiştir. Spor ve sporla ilgili kavramlar güncel yaşamın içinde okullar, kulüpler, yaz 

okulları ve medya aracılığı ile yoğun şekilde yer almaktadır. Bu durum akla okul öncesi dönemdeki 
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çocuklarda sportif genel bilgi kazanımının ne düzeyde olduğu sorusunu getirmektedir. Bu nedenle 

çalışmanın amacı, 12 fotoğraftan oluşan fotoğraf seti aracılığı ile 5-6 yaş grubu çocukların sportif 

genel bilgi kazanımını belirlemektir.  

 

Yöntem: Okul öncesi dönemde okuma yazma henüz öğrenilmediğinden bilişsel araştırmalarda resim 

ve imgelerden yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada Malatya il merkezinde anaokuluna giden 5-6 

yaş grubu çocuklarla bireysel görüşme yapılmış ve fotoğraf setine verdikleri cevaplar kaydedilmiştir 

(N=40). Her bir fotoğraf için verilen cevaplar beklenen cevap, yaygın cevap ve bilmiyor şeklinde 

gruplandırılmıştır.  

 

Sonuç: Fotoğraf seti için beklenen cevap en çok yüzme, kayak, buz pateni ve taekwon-do/karate 

fotoğraflarında alınmıştır. Futbol ve tenis fotoğraflarında sportif genel kavram yerine top oynuyorlar 

şeklinde yaygın cevap alınmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: 5-6 yaş, resim adlandırma, sportif genel bilgi 
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Abstract 0266 

 

Effects of twelve week multı-skılls traınıng programme on motor development 

ın 7-10 year old boys 

  

Yasin Ersöz1, Cem Şeref Bediz2 
1Afyon Kocatepe University,School of Physical Education and Sports, Afyonkarahisar 
2Dokuz Eylül University, Department of Physiology, Sport Physiology Discipline, İzmir 

  

The purpose of this study is to investigate the effects of multi-skills training on motor development 

in seven to ten-year-old boys. 31 Afyonkarahisar TED College students (CG) and 30 Ankara Junior 

Academy Sports Center students (TG), a total number of 61 volunteers between 7 and 10 years 

old, attended the research.In order to monitor the motor developments of children, TGMD-II (Test 

of Gross Motor Development-2) was applied. The level of gross motor skills was evaluated by 

giving “1” point for the abilities they were successful with respect to the criteria and by giving “0” 

point for the abilities they were unsuccessful and by converting the raw scores of subtests into 

standard scores. At the end of the 12-week multi-skills program, TG were observed to have a more 

meaningful progress compared to CG with regards to object control and locomotor and gross motor 

skills. In the control group (CG), the only significant improvement was observed in the object 

control skills. In consequence, the 12-week multi-skills program provided a positive contribution to 

the motor development in seven to ten year old boys. 

  

Keywords: Motor development, gross motor development, tgmd-2, multi-skills 

 
Çoklu beceri spor eğitim programının 7-10 yaş grubu erkek çocuklarda motor 

gelişime etkisi 

  

Yasin Ersöz1, Cem Şeref Bediz2 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Afyonkarahisar 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, İzmir 

  

Bu çalışmanın amacı; birden çok spor dalında çoklu beceri hareket eğitimi alan 7-10 yaş 

aralığındaki erkek çocukların motor gelişimlerini ortaya koymak ve gelişimsel farklılıkları 

incelemektir. Afyonkarahisar TED kolejindeki 31 öğrenci kontrol grubu (KG), Ankara Junior 

Academy Sports merkezindeki 30 öğrenci çalışma grubu (ÇG) olarak araştırmaya toplam 7-10 yaş 

arasında 61 gönüllü katılmıştır. 
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Çalışmaya katılan çocukların motor gelişimlerini takip etmek için TGMD-II (Test of Gross Motor 

Development-2) testi uygulanmıştır. TGMD-II de alt testler olarak; temel lokomotor beceriler (LB), 

(koşu, gallop, sek sek, sıçrama, durarak uzun atlama, kayma,) ve nesne kontrol becerileri (NKB), 

(durarak top sürme, sopayla vurma, yakalama, topa ayakla vurma, bel seviyesi üzerinde atış, bel 

seviyesi altından atış) ölçülmüştür. Ölçümler tüm çocuklarda ikişer tekrar halinde uygulatılarak 

başarılı olduğu ve olmadığı beceriler belirlenmiştir. Başarılı olduğu becerilere 1, başarısız 

olduklarına ise 0 puan verilerek beceriye ait toplam başarı durumu ile alt testlerin ham puanlar 

standart puanlara çevrilerek kaba motor beceri (KMB) durumu belirlenmiştir.Verilerin 

çözümlenmesinde Windows için SPSS 17 istatistik paket programı kullanılmıştır.Gruplar arası 

verilerin karşılaştırılmasında Bağımsız Grup t testi (Independent-Sample t test) kullanılmıştır. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

12 haftalık hareket programı sonunda Çalışma grubunda, Kontrol Grubuna göre kaba motor beceri, 

nesne kontrol ve lokomotor alt becerilerinde anlamlı iyileşme görülmüştür.Kontrol grubunda sadece 

nesne kontrol alt becerisinde anlamlı artış saptanmıştır. 

Sonuç olarak 12 haftalık çoklu beceri içeren hareket programının ilkokul dönemindeki erkek 

çocukların motor gelişimine olumlu katkı sağlamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Motor gelişim, kaba motor beceri, tgmd-2, çoklu beceri 
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Abstract 0271 

 

The causes of sport crises and the ways of prevention of them and presenting a 

Crisis Management Strategic Model 

  

Ezatollah Shahmansouri, Khosro Talebi 

Islamic Azad University of Arak branch Iran, Physical Education department. 

  

The present research aimed to determine causes of crisis in sport and ways to prevention in the 

fields such as hardware (facilities), software (management), live ware (psychological and social 

factors) and mass media from the viewpoints of spectators, athletes, coaches, referees and sport 

correspondents and also to introduce crisis management strategic model. The study looked to find 

answer for the question; which factors cause sport crisis and what are the ways to prevent its 

occurrence according to sport customers’ points of view?  

According to subjects’ viewpoints about the crisis causes, the following factors were known as 

major crisis causes: The first and the most important one, was Software (management) the second 

factor was both hard ware and live ware (jointly), and the third factor was mass media. The results 

showed that all mentioned factors are playing roles in creating and preventing crisis. The important 

point in subjects’ viewpoint was that they considered lack of management skills and of proper 

planning in both before and during athletic events. 

  

Keywords: Crisis, Management, Model 

 
The causes of sport crises and the ways of prevention of them and presenting a 

Crisis Management Strategic Model 

  

The present research aimed to determine causes of crisis in sport and ways to prevention in the 

fields such as hardware (facilities), software (management), live ware (psychological and social 

factors) and mass media from the viewpoints of spectators, athletes, coaches, referees and sport 

correspondents and also to introduce crisis management strategic model. The study looked to find 

answer for the question; which factors cause sport crisis and what are the ways to prevent its 

occurrence according to sport customers’ points of view?  

In the present study, 819 subjects including spectators, athletes, coaches, referees, and sport 

correspondents completed a questionnaire with two dimensional designs; in one side, causes of 

crisis and in the other side crisis preventive measures were recorded. We used descriptive, ANOVA, 

and Schaffer for analyzing collected data. According to subjects’ viewpoints about the crisis causes, 
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the following factors were known as major crisis causes: The first and the most important one, was 

Software (management) the second factor was both hard ware and live ware (jointly), and the 

third factor was mass media. The results showed that all mentioned factors are playing roles in 

creating and preventing crisis. The important point in subjects’ viewpoint was that they considered 

lack of management skills and of proper planning in both before and during athletic events. They 

also mentioned management training as a useful tool for preventing crisis in sport area. In 

conclusion, it seems that to identify crisis causes and preventive measures due to the wide variety 

in effective factors, we need comprehensive and multi dimensional design under the topic of "Crisis 

management strategic plan”. The plan is divided into two main branches; "Preventive strategy" and 

"Reactive strategy" in crisis management. Preventive strategy is related to the normal and pre – 

crisis (event). Reactive strategy on the other hand, relates to activities that should be done during 

crisis and post- crisis (event). In this study, the above-mentioned model was designed as an 

outcome with sub-branches and functions of each part of model.  

 

Keywords: Crisis management, crisis management model. 
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Abstract 0284 

 

Experience, perception disorder and their effect on performance 

  

Mehmet Koyuncu, Özge Karanak 

Ege University Faculty of Letters Psychology Department,İzmir 

  

This study aims to analyze the effects of being experinced in eye-hand coordination and perception 

disorder on psychomotor performance. Samples of the experiment consisted of 20 people (12 men 

and 8 women) who were chosen randomly among the students at Ege University, Ege University 

Cycling Group members, and Izmir Cycling Association members. Samples were divided into two 

groups; cyclists who were experineced in eye-hand coordination and the ones that were neither 

cyclists nor experienced in eye-hand coordination. Buster Drunk alcohol glasses were used to 

create perception disorder in cyclists. In order to measure the psychomotor performance of the 

cyclists 2-Hands Coordination, Determination reaction time and Continuous Attentiton tests were 

used. One way variation analysis (ANOVA) and Paired Sample t-test were employed in the analyses 

of the data. 

The results revealed that there was no significant difference between the cyclists and non-cyclists 

in terms of statistics obtained from the reaction time, decision and 2-hands coordination tests. 

Similarly, there was no significant difference in the psychomotor performances of the samples in 

terms of gender. However, t-test results showed that there was a significant difference in terms of 

wearing or not wearing glasses. The disorder in the perception of the cyclists was created by the 

glasses and affected their perception processes. Contrary to our expectations, the tests employed 

in the experiments affected cyclists more than the non-cyclists. 

  

Keywords: Perception disorder, reaction time, performance 

 
Deneyim, algıda bozulma ve bunların performans üzerindeki etkisi 
  

Mehmet Koyuncu, Özge Karanak 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İzmir 

  

Bu araştırma el göz koordinasyonunda deneyimli olmanın ve algıda bozulmanın motor performans 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Deneyin örneklemini Ege Üniversitesi öğrencileri, 

Ege üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri ve İzmir Bisiklet Derneği üyelerinden 20 kişi (12 erkek, 8 

kadın) oluşturmaktadır. Deneyde el göz koordinasyonunda deneyimli olan bisiklet kullanıcıları ile 
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deneyimli olmayan ve bisiklet kullanmayan olmak üzere iki grup yer almaktadır.  

Katılımcıların algısında bozulma meydana getirmek için Drunk Busters alkol gözlüğü, motor 

performanslarını ölçmek için İki El Koordinasyon, Determinasyon Tepki Hızı ve Sürekli Dikkat 

Testleri kullanılmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası farkın anlamlılığını 

ve gruplar arasındaki farkı belirlemek için, parametrik ölçümlerde Paired Sample T Testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi.05 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre bisiklet kullanan ve kullanmayan grup arasında ele alınan 

Reaksiyon testi, Karar Verme ve İki El Koordinasyon Testleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılaşma yoktur. Cinsiyet değişkeni motor performans düzeyleri açısından anlamlı bir fark 

göstermemiştir. Yapılan t testi sonuçlarına göre testlerde gözlük kullanma ve kullanmamaya göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Gözlüğe bağlı bozulma beklenildiği gibi algısal 

süreçlerimiz üzerinde bozucu bir etki yaratmıştır. Beklenildiğinin tersine, bisiklet kullananlar 

kullanmayanlara göre uygulaması yapılan testlerden daha fazla etkilenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Algıda bozulma, tepki zamanı, performans 
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Abstract 0289 

 

The determination of recreation potential: canakkale new - old cord coastal 

zone 

  

Alper Sağlık1, Elif Sağlık2, Abdullah Kelkit1 
1Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Architecture and Design, Department of Landscape 

Architecture, Canakkale. 
2Canakkale Onsekiz Mart University, Lapseki Vocational School, Park and Garden Plants, Canakkale. 

  

Canakkale city coast, human settlements have been over the years with some changes according 

to a plan but it is not, ecology, settlement, trade, industry, transportation and recreation has led to 

problems for the coast. Transportation between Istanbul and Izmir, the use of city center, crossing 

the Dardanelles Strait, the coastal part of the city's development and increase use by visitors. For 

these reasons, the potential for intensive recreational usage should be determined mainly covered 

coastal areas. Through research, Çanakkale coastline were found to be 79% of the recreation 

potential. Accordingly, the recreation potential of this area the "very high" was considered to be. 

  

Keywords: Canakkale, Coast, New-Old Coard, Recreation, Recreation Potential 

 
Çanakkale yeni – eski kordon kıyı kesimi rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi 

  

Alper Sağlık1, Elif Sağlık2, Abdullah Kelkit1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 

Çanakkale. 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Çanakkale. 

  

1 GİRİŞ 

Çanakkale kent kıyısında, yerleşmeler ile yıllar içinde değişimler olmuş, plansız değişimler; ekoloji, 

yerleşme, endüstri, ulaşım ve rekreasyon açısından kıyı sorunlarına neden olmuştur (Sağlık, 

2012a). İstanbul-İzmir arasındaki ulaşımda, Çanakkale boğaz geçişlerinde kent merkezinin 

kullanılması, kentin gelişimini ve kıyı kesiminin ziyaretçiler tarafından kullanımını arttırmaktadır 

(Sağlık, 2010). Bu nedenlerle yoğun kullanımla karşılan kıyısal alanda rekreasyon potansiyelinin 

belirlenmesi gerekmektedir. 
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2 AMAÇ 

Bu araştırmada Çanakkale Yeni-Eski Kordon kıyı kesiminin rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesi 

ile alanın rekreasyonel kullanımında stratejilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

3 MATERYAL ve METOD 

Araştırmanın materyalini Çanakkale ili kent merkezindeki Yeni – Eski Kordon kıyı kesimi 

oluşturmaktadır (Şekil 3.1). Araştırma alanına ilişkin; peyzaj değeri, iklim değeri, ulaşılabilirlik, 

rekreatif kolaylıklar ve diğer tüm özellikler görsel analiz çalışmaları ile belirlenmiştir.  

Araştırmada Gülez (1979) tarafından “Açıkhava Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması” için 

geliştirilen değerlendirme yöntemi kullanılmıştır (Tablo 3.1): 

 

P + İ + U + RK + OSE = % RP 

 

4 BULGULAR 

4.1. Araştırma Alanı 

Çanakkale Merkez İlçe nüfusu 106.116’dır. Kent, Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya 

kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan boğazın iki yakasında kurulmuştur. Araştırma 

alanını adeta 2’ye bölen Sarıçay ile Kolin Otel arasındaki kısım Yeni Kordon olarak, Sarıçay ve Golf 

Çay Bahçesi arasında kalan kısım ise Eski Kordon olarak adlandırılmaktadır (Sağlık, 2012a). 

 

4.2. Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi 

Çanakkale Yeni – Eski Kordon kıyı kesimi rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesine ilişkin 

değerlendirme formu Tablo 4.1’de verilmektedir.  

 

4.2.1. Peyzaj Değeri 

4,72 km uzunluğundaki araştırma alanı büyüklüğüne göre "4", düz bir zeminde olduğundan “5” 

puan ile değerlendirilmiştir. Alan boyunca yer örtücü ve çalılar ile seyrek ağaçlık nedeni ile“4” puan, 

alan deniz kıyısında yer aldığından “8” puan olarak değerlendirilmiştir. Panoramik görüntüler, boğaz 

manzarası ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli parkı nedeniyle alan görsel kalite açısından “4” diğer 

özellikler bakımından da yine “4” olarak değerlendirilmiştir.  

 

4.2.2. İklim Değeri 

Yaz ayları ortalama sıcaklık değeri 24,1 °C olduğundan “9” puan, yaz aylarında görülen toplam 

yağış 62,8 mm olduğundan “ 8” puan verilmiştir. Bulutluluk ortalaması 1,7 olduğundan “5” puan, 

tespit edilen ortalama rüzgar hızı 3,1 m/sn olduğundan “1” puan olarak değerlendirilmiştir.  

 

4.2.3. Ulaşılabilirlik 

Ege Denizi kıyısında yer aldığından turistik önemi nedeniyle “4” puan, Çanakkale kent merkezinde 

yer aldığından dolayı “5” puan verilmiştir. Alana ulaşım yürüyerek sağlanabildiğinden ve 1 saati 
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geçmediğinden “4” puan ayrıca ulaşım denizden sağlanabildiğinden dolayı “2” puan verilmiştir. 

 

4.2.4. Rekreatif kolaylıklar 

Alanda piknik yapmaya elverişli alanların olmasından dolayı “2”, aynı zamanda içme ve kullanma 

suyunun bulunmasından dolayı da “2” olarak verilmiştir. Sahil boyunca geceleme tesislerinin olması 

nedeni ile “2”puan verilmiştir. Mevcutta bulunan tuvaletlerin sayıca yeterli fakat bakım ve temizlik 

anlamında eksik olmasından dolayı “1” olarak verilmiştir. Otopark alanları yetersizdir bu nedenle 

“1” puan verilmiştir. Sayı olarak yeterli ve kaliteli kafe/gazino/büfe bulunduğundan “2” puan 

verilmiştir. Her iki kordon boyunca güvenlik birimleri bulunduğu ayrıca kamu binalarının güvenlik 

görevlileri de olduğundan “2” puan verilmiştir. Alanda plaj ve spor tesisleri bulunduğundan “3” 

puan verilmiştir. 

 

4.2.5. Olumsuz Etkenler 

Boğaz ve rüzgar nedeni ile hava temiz olmakla beraber katı yakıt kullanımı ve boğazdaki iklimsel 

terselme nedeni ile zaman zaman kirlilik oluştuğundan “-2”, güvenli olması yönünden “-1”, su 

kirliliği açısından Sarıçay ve yer yer deniz kirliliği nedeni ile “-1”, bakımsız alanların bulunması 

nedeni ile “-1” olarak değerlendirme yapılmıştır. Alanda müzikli mekanların çokluğu ve kıyıdan yol 

geçmesi nedeni ile gürültü bakımından “-1”, halen devam eden inşaatlar nedeni ile de “-1” puan 

verilmiştir. 

 

5 SONUÇ 

Bu araştırma ile, Çanakkale kıyı şeridinin, yüksek rekreasyon potansiyeline (%79) sahip olduğu 

saptanmıştır. Bununla birlikte rekreasyonel kullanım açısından bir takım sorunlar olduğu 

görülmüştür. Bu sorunlar ve alanda yapılması gereken düzenlemelere ilişkin öneriler aşağıda 

belirtilmiştir: 

Alana aktif rekreasyonel aktiviteler eklenmelidir. 

Kıyıdaki atıl ve kullanılmayan alanlar rekreasyonel mekânlara dönüştürülmelidir.  

Kıyı alanında yerleşim, sanayi, ticaret ve diğer kullanımların önüne geçilmelidir. 

Doğal kaynakların rasyonel kullanımı açısından, mevcut rekreasyonel alanların alt ve üst yapılarının 

geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

Kıyı zonunda gelişme yoğunluğu azaltılmalı, kent-kıyı ilişkisi korunmalıdır. Kıyıya erişilebilirlik 

mutlaka sağlanmalıdır. 

Yapılacak çalışmalarda hukuki boyut her aşamada dikkate alınmalıdır. 
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Picture 3.1. Location of research area 

Şekil 3.1. Araştırma alanının konumu 
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Table 3.1. Items in the RP formula and their possible maximum scores (Gülez, 1990; 

Şimşek ve Korkut 2009) 

Symbol Meaning Maximum Score

P Landscape Value 35 

İ Climate Value 25 

U Transportation 20 

RK Convenience Recreative 20 

OSE Negative Factors 0 (Min. -10) 

% RP Recreation Potential 100 

According to the results with the calculation method applied, down from 30% a very low potential for 

recreation, recreation potential of 30-45% low, moderate recreation potential of 46-60%, 61-75% high 

potential for recreation, up from 75% very high 5 groups as collected. 

 
Tablo 3.1. Rekreasyon potensiyeli (% RP) formülündeki öğeler ve alabilecekleri 

maksimum puanlar (Gülez, 1990; Şimşek ve Korkut 2009) 
Sembol Anlamı Maksimum Puan

P Peyzaj Değeri 35 

İ İklim Değeri 35 

U Ulaşılabilirlilik 20 

RK Rekreatif Kolaylık 20 

OSE Olumsuz Etkenler 0 (Min. -10) 

% RP Rekreasyon Potansiyeli 100 

Yöntem ile uygulanan hesaplama sonuçlara göre, %30’dan aşağı rekreasyon potansiyeli çok düşük, % 30-45 

rekreasyon potansiyeli düşük, % 46-60 rekreasyon potansiyeli orta, % 61-75 rekreasyon potansiyeli yüksek, 

%75’den yukarı rekreasyon potansiyeli çok yüksek olarak 5 grupta toplanmaktadır. 
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Table 4.1. Evaluation form of the recreation potential of Canakkale coastline (Gülez, 

1979; Şimşek ve Korkut 2009) 

Item properties Statement Score 
Assessment 

Score 

LANDSCAPE VALUE (P) 

Size of Space 

Greater than 10 hectares 

5-10 hectares 

1-5 hectares 

0.5-1 hectares 

4  

3  

2  

1 

4 

Surface Condition 

Plain area 

Light wave 

Less prone 

Less bumpy 

Medium rough 

5  

4  

3  

2  

1 

5 

Flora 

Grove, thicket, meadow 

Lonely grove, meadow 

Bushes, meadow, wooded 

Meadow, sparsely wooded 

Only bushes, meadow 

Bushes, sparsely wooded 

Meadow, sparsely bushes 

Only meadow 

7-8  

6-7  

5-6  

4-5  

3-4  

3-4  

2-3  

1-3 

4 

Seas, lakes, streams 

Sea coast 

Shores of Lake 

River bank 

Brooks 

7-8  

6-7  

4-5  

1-4 

8 

Visual Quality 

Panoramic views 

Beautiful views and vistas 

Visual and aesthetic value 

3-4  

2-3  

1-4 

4 

Other Features 
Caves, waterfall, historical and 

cultural texture 
1-6 4 

Total 29 

CLIMATE VALUE (İ) 

Temperature 
Summer months’ average 

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25  

1-10  

1-10 
9 
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34-33-32-31-30-29-28-27-26-25 

Rainfall 
Total summer rainfall (mm) 

50-100-150-200-250-300-350-400 
1-8 8 

Sun 

Summer months average of 

cloudiness 

0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-9 

1-5 5 

Windiness 

Average wind speed in summer 

months 

1 m/sec den az  

1-3 m/sec 

2  

1 
1 

Total 23 

TRANSPORTATION (U) 

The Region’s Touristic 

Importance 

Mediterranean, Aegean, Marmara, 

Black Sea coast 

Important highway 

Prior regions in tourism 

3-4  

2-3  

1-3 

4 

Having a City With a min. 

100.000 of population in the 

area 

Up to 20 km 

Up to 50 km 

Up to 100 km 

Up to 200 km 

4-5  

3-4  

2-3  

1-2 

5 

Reaching time (from the 

least 5000 populated area) 

Up to 1 hour walking distance 

0 - ½ hour by vehicle 

( ½-1 hour by vehicle 

-2 hours by vehicle 

4  

3  

2  

1 

4 

Transportation (Except taxi 

and private car) 

Walking distance 

Vehicle availability 

Vehicle availability at specific hours 

3-4  

2-3  

1-3 

4 

Advantages in 

Transportation 

Lift availability, reachable from the 

sea etc. 
1-3 2 

Total 19 

CONVENIENCE REKREATIF 

(RK)    

Picnic Facilities Picnic table, cooker, etc.. (the 1-4 2 
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characteristics) 

Water Condition 
Drinking and use water facilities (the 

characteristics) 
1-3 2 

Overnight Facilities 
Fixed overnight facilities 

Camp with/without tents 

2  

1-2 
2 

Toilets According to their qualifications 1-2 1 

Parking Area According to their qualifications 1-2 1 

Casino, buffet According to their qualifications 1-2 2 

Guard and Workers 
Permanent keeper / assistant 

Assistants at weekends 

2  

1 
2 

Other Facilities 
Beaches, sports facilities (the 

characteristics) 
1-3 3 

Total 15 

NEGATİVE FACTORS (OSE) 

Air Pollution According to their degree of pollution -1-(3) -2 

Unsecurity According to the security degree -1-(2) -1 

Water Pollution For seas, lakes and streams -1 -1 

Squalor Not enough maintanance in the area -1 -1 

Noise Traffic, crowd, vb. -1 -1 

Other Adverse Factors 
Stone and gravel quarries, 

constructional remains 
-1-(2) -1 

Total -7 

OUTDOOR RECREATION 

POTENTIAL (%)   
79 
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Tablo 4.1. Çanakkale Yeni-Eski Kordon Kıyı Kesimi Rekreasyonel Potansiyelini 

değerlendirme formu (Gülez, 1979; Şimşek ve Korkut 2009’dan yararlanılarak) 

Öğenin Özellikleri Açıklama Puan 
Değerlendirme 

Puanı 

PEYZAJ DEĞERİ (P) 

Alanın Büyüklüğü 

10 ha.dan büyük 

5-10 ha 

1-5 ha  

0.5-1 ha 

4  

3  

2  

1 

4 

Yüzeysel Durum 

Düz alan  

Hafif dalgalı  

Az meyilli  

Az engebeli  

Orta engebeli 

5  

4  

3  

2  

1 

5 

Bitki Örtüsü 

Ağaçlık, çalılık, çayırlık  

Yalnız ağaçlık, çayırlık  

Çalılık, çayırlık, ağaçlık  

Çayırlık, seyrek ağaçlık  

Yalnız çalılık, çayırlık 

Çalılık, seyrek ağaçlık  

Çayırlık, seyrek çalılık  

Yalnız çayırlık 

7-8  

6-7  

5-6  

4-5  

3-4  

3-4  

2-3  

1-3 

4 

Deniz, göl, akarsu 

Deniz kıyısı  

Göl kıyısı  

Akarsu kıyısı  

Dereler 

7-8  

6-7  

4-5  

1-4 

8 

Görsel Kalite 

Panoramik görünümler  

Güzel görüş ve vistalar  

Görsel ve estetik değeri 

3-4  

2-3  

1-4 

4 

Diğer Özellikler 
Mağara, çağlayan, tarihsel ve kültürel 

doku. 
1-6 4 

Toplam 29 

İKLİM DEĞERİ (İ) 

Sıcaklık 
Yaz ayları ortalaması ºC  

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25  

1-10  

1-10 
9 



 

213 

34-33-32-31-30-29-28-27-26-25 

Yağış 
Yaz ayları yağış toplamı (mm)  

50-100-150-200-250-300-350-400 
1-8 8 

Güneşlenme 
Yaz ayları bulutluluk ortalaması  

0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-9 
1-5 5 

Rüzgarlılık 

Yaz ayları ortalama rüzgar hızı  

1 m/sec den az  

1-3 m/sec 

2  

1 
1 

Toplam 23 

ULAŞILABİLİRLİK (U) 

Bölgenin Turistik Önemi 

Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz 

kıyısı  

Önemli karayolu  

Turizmde öncelikli yöreler 

3-4  

2-3  

1-3 

4 

Bölgede En Az 100.000 

Nüfuslu Kent Olması 

20 km’ye kadar  

50 km’ye kadar  

100 km’ye kadar  

200 km’ye kadar 

4-5  

3-4  

2-3  

1-2 

5 

Ulaşılan Zaman  

(en az 5000 nüfuslu 

yerleşim biriminden) 

Yürüyerek 1 saate kadar  

Taşıtla 0-½saat  

Taşıtla ½-1 saat  

Taşıtla 1-2 saat 

4  

3  

2  

1 

4 

Ulaşım (taksi ve özel oto 

dışında) 

Yürüyerek gidilebilme  

Taşıt bulabilme  

Belirli saatlerde taşıt bulabilme 

3-4  

2-3  

1-3 

4 

Ulaşımda kolaylıklar 
Teleferik olması, denizden ulaşabilme 

vb. 
1-3 2 

Toplam 19 

REKREATİF KOLAYLIK (RK) 

Piknik Tesisleri 
Piknik masası, ocak vb. (niteliklerine 

göre) 
1-4 2 

Su Durumu 
İçme ve kullanma su olanakları 

(niteliklerine göre) 
1-3 2 
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Geceleme Tesisleri 
Sabit geceleme tesisleri 

Çadırlı-çadırsız kamp 

2  

1-2 
2 

Tuvaletler Niteliklerine göre 1-2 1 

Otopark Niteliklerine göre 1-2 1 

Gazino, büfe Niteliklerine göre 1-2 1 

Bekçi ve Görevliler 
Sürekli bekçi/görevli  

Hafta sonlarında görevli 

2  

1 
2 

Diğer Kolaylıklar 
Plaj, spor alanları tesisleri 

(niteliklerine göre) 
1-3 3 

Toplam 15 

OLUMSUZ ETKENLER (OSE) 

Hava Kirliliği Kirlilik derecesine göre -1-(3) -2 

Güvenceli Olmaması Güvence durumuna göre -1-(2) -1 

Su Kirliliği Deniz, göl ve akarsular için -1 -1 

Bakımsızlık Alanda yeterli bakımın yapılmaması -1 -1 

Gürültü Trafik, kalabalık vb. -1 -1 

Diğer Olumsuz Etmenler Taş ve çakıl ocakları, inşaat kalıntıları -1-(2) -1 

Toplam -7 

AÇIK HAVA REKREASYON 

POTANSİYELİ (%)   
79 
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Abstract 0292 

 

 
The effect of spinach supplementation on exercise-ınduced oxidative stress 

  

Babak Nakhostin Roohi1, Faegheh Khoshkhahesh1, Sara Barmaki1, Shahab Bohlooli2 
1Ardabil Branch- Islamic Azad University- Ardabil- Iran 
2Department of Pharmacology- School of Medicine- Ardabil University of Medical Sciences- Ardabil- 

Iran 

  

Objective: This study was conducted to assess the effects of chronic daily spinach supplementation 

on known markers of oxidative stress and muscle damage following half-marathon in well-trained 

healthy young men. 

Method & Materials: Participants were randomized in an open study placebo-controlled fashion into 

two groups: Spinach (S) (n = 9) and placebo (P) (n = 9). The participants took supplementation or 

placebo daily for 14 days before running. Participants ran 21 km. Total Antioxidant Capacity (TAC), 

Creatine kinase (CK) and malondialdehyde (MDA) were measured.  

Findings: Spinach supplementation maintained MDA at lower levels after exercise than the placebo 

(P<0.05). The plasma level of CK was significantly higher in the P group after exercise (P<0.05). 

Conclusions: These results suggest that chronic daily oral supplementation of spinach has 

alleviating effects on known markers of oxidative stress and muscle damage following a half-

marathon in well-trained healthy young men. 

  

Keywords: Spinach, TAC, CK, MDA 

 
The effect of spinach supplementation on exercise-ınduced oxidative stress 
  

Objective: This study was conducted to assess the effects of chronic daily spinach supplementation 

on known markers of oxidative stress and muscle damage following half-marathon in well-trained 

healthy young men. 

Method & Materials: Twenty well-trained men volunteered for this study. Participants were 

randomized in an open study placebo-controlled fashion into two groups: Spinach (S) (n = 9) and 

placebo (P) (n = 9). The participants took supplementation or placebo daily for 14 days before 

running. Participants ran 21 km. The spinach supplementation was prepared at 1 mg/kg body 

weight. Total Antioxidant Capacity (TAC) was determined as marker of plasma antioxidant 

capacity. Creatine kinase (CK) and malondialdehyde (MDA) were measured as markers of muscle 

damage and oxidative stress, respectively.  
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Findings: TAC significantly elevated after supplementation in S group (P<0.05) (Fig.1). The plasma 

level of CK was significantly higher in the P group after exercise (P<0.05) (Fig.2). Acute exercise 

led to elevated levels of serum MDA (P<0.05). Spinach supplementation maintained MDA at lower 

levels after exercise than the placebo (P<0.05) (Fig.3).  

Conclusions: These results suggest that chronic daily oral supplementation of spinach has 

alleviating effects on known markers of oxidative stress and muscle damage following a half-

marathon in well-trained healthy young men. 

 

 
Fig.1 

 
TAC before and after exercise. * Values represent significant increase in S group compared with P group 

(P<0.05). 
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Fig.2 

 
CK before and after exercise. * Values represent within group significant increase in comparison with pre-

exercise in both groups (P<0.05). + Values represent significant increase in P group compared with S group 

(P<0.05). 
 

Fig.3 

 
MDA before and after exercise. * Values represent significant increase in P group compared with S group 

(P<0.05). 
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Abstract 0298 

 

Teaching Turkish To Foreigners Through Physical Education And Sports 

  

Mutlu Öner1, Doğan Bulut2, Alpaslan İnce3, Mete Sipahioğlu4, Cavit Işık4 
1Abdullah Gül University, Health Culture ve Sport Headship, Kayseri 
2Melikşah University, School of Foreign Languages, Kayseri 
3Nevşehir University İnce Kara Health Occupation High-School, Nevşehir 
4Mustafa Germirli Anatolian Imam Hatip High School, Kayseri 

  

Sports is one of the common grounds by which people unite. In addition to sports concept and 

terminology, international famousness of sportsmen is a model for the students in puberty. 

Students imitate globally known sportsmen, especially footballers and they simulate their strong 

sides. The population of this study is 195 foreign students from the 9th grade of Mustafa Germirli 

Anatolian Imam Hatip High School and the sample group is composed of 46 students who do not 

know Turkish Language at all. 

Research staff divided these 46 students into two groups. 23 students, between 13-16 years old, 

from 13 different countries were taught Turkish as a second language through Physical Education 

and Sports in the A1 level defined in Common European Framework by applying modelling, acting, 

commanding education, demonstration, practice, verbal expression, content-based teaching and 

operational methods. Thus, it was aimed that students learn Turkish in a comfortable and 

entertaining environment by experimental learning. In this study, it is aimed to teach Turkish to 

foreign students through Physical Education and Sports curriculum by using CLIL (Content Lnguage 

Integrated Learning). 

As a result, the students learning Turkish through sports as part of this study were more successful 

in learning Turkish than other (23) students were. That is, the students who participated into this 

study were compared with those who did not and after all students who participated sportive 

activities were determined more successful than the others. When this pursuit is sport that many 

students are interested in and like, for sure,it was easier to come through. 

  

Keywords: Physical education and sports, foreigners, turkish language teaching 
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Beden eğitimi ve spor dersi ile yabancılara türkçe öğretimi 

  

Mutlu Öner1, Doğan Bulut2, Alpaslan İnce3, Mete Sipahioğlu4, Cavit Işık4 
1Abdullah Gül Ünivesitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kayseri 
2Melikşah Üniveristesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kayseri 
3Nevşehir Üniversitesi İnci Kara Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir 
4Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri 

  

Spor, evrensel kültürün önemli bir parçası olarak dünyada dil, din, cinsiyet, ırk, insan farkı 

gözetmeksizin dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir. Sporun temelinde, birlik ve beraberliğe, 

kardeşliğe ve dostluğa dayanan bir toplumsal etkileşim yatmaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada, 

sporun özünde var olan kültürel ve sosyal kaynaşma ele alınmıştır. Toplumsal kaynaşma bütün 

kültürlerin özlemini duyduğu bir etki alanı olduğundan çalışmamızda yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde beden eğitimi ve spor dersi kullanılması amaçlanmıştır. 

 

Spor, dünyada insanların birleştikleri ortak paydalardan biridir. Sportif kavram ve terminolojinin 

yanında sporcuların dünyaca tanınmışlıkları da ergenlik dönemindeki öğrenciler için model 

konumundadır. Öğrenciler dünyaca ünlü bir sporcuyu özellikle de futbolcuyu kendilerine örnek 

almakta, onun güçlü yanları ile özdeşim kurmaktadır. Kendi aralarındaki sohbetlerde, maç 

yaparlarken model aldıkları sporcu gibi hareket etmekte, ona benzemeye çalışmaktadır.  

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alındığında spor, genel eğitim-öğretimin en önemli 

destekleyicisidir. Öğrenciler sportif aktiviteleri birbirleriyle iletişim halinde yerine getirirken dili 

öğrenir. 

 

Sporun bu ortak değerleri farklı kültürlerden ve dillerden öğrencilerin ortak bir paydada buluşmaları 

ancak beden eğitimi ve spor dersi vasıtasıyla işbirliğine dayalı ders ortamında Türkçe öğretimiyle 

ilgili istendik davranışlar kazanmalarını kolaylaştırabilir. 

Öğrenme sürecinde elde edilen kazanımlar yani yapılan çalışmaların yeterliliği ölçme ve 

değerlendirmeler yapılarak test edildi. Bu çalışma kapsamında yer alan öğrencilerle yer almayan 

öğrencilerin başarı seviyeleri karşılaştırıldı ve öğrencilere seviyelerine göre sertifikalar verildi. 

Kayseri Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi Mili Eğitim Bakanlığı ve Türkiye 

Diyanet Vakfı’nın ortak protokolü gereği Türk kültürünü tanıtarak, gönül elçileri ve din adamı 

yetiştirmeyi amaçlayan, Milli Eğitim müfredatına göre Yabancılar Türkçe öğreten tek ortaöğretim 

kurumudur. Okulda 44 ülkeden toplam 495 öğrenci bulunduğundan çok kültürlü ve dilli bir ortam 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın evreni Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. Sınıfta 

okuyan yabancı uyruklu toplam 195 öğrenci olup örneklem grubu ise 46 kişidir. Araştırma 

kapsamında olan 46 kişilik yabancı uyruklu öğrenciler kendi içinde 2 gruba ayrıldı. 13 ülkeden, 13-

16 yaşları arasında 23 öğrenciye Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesinde tanımlanan A1 seviyesinde 

öğrencilerin yaş özellikleri de dikkate alınarak model alma, rol yapma, komutla eğitim, gösterip 
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yaptırma, uygulama, sözel anlatım, içerik tabanlı öğretim ve eylemsel yöntem uygulanarak Beden 

Eğitimi ve Spor dersi aracılığı ile ikinci dil olarak Türkçe öğrenmeleri sağlandı. Böylece öğrencilerin 

rahat ve eğlenceli ortamlarda yaparak ve yaşayarak Türkçe öğrenmeleri hedeflendi. Bu proje ile 

beden eğitimi ve spor dersi müfredat konuları ile yabancı uyruklu öğrencilere CLIL(Content 

Language Integrated Learnıng) yöntemi kullanılarak Türkçe öğretimi amaçlanmıştır..Bu proje 

kapsamında öğrenciler, sportif aktivitelere, futbol maçlarına götürüldü. Kendilerinin spor yapmaları 

için imkânlar tanındı. Öğrenciler sevdikleri sporcuları yazılı olarak anlattı ve Kayserisporlu 

futbolculara Türkçe mektuplar yazdı... Spor müsabakalarında Türkçe konuştular. Son olarak da 

yapılan değerlendirmelerde uygulama grubu ile diğer öğrencilerden seçilen kontrol grubu 

karşılaştırıldı. Araştırma öncesinde Türkçe konusunda hiçbir yeterliliği olmayan yararlanıcılara 

Avrupa Ortak Dil Çerçevesin tanımlanan 4 dil becerisi kazandırıldı. 

 

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında sporla Türkçe öğrenen öğrenciler diğer öğrencilere göre 

Türkçe öğrenmede daha başarılı oldular. İlgi alanları kullanılarak yabancı dil öğretiminin başarılı 

sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Tabi ki bu ilgi alanı birçok öğrencinin ilgi ve sevgi duyduğu 

spor olunca sonuca ulaşmak daha kolay olmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor dersi, yabancılar, türkçe öğretimi 
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Abstract 0299 

 

Spor örgütlerinde kadın yöneticilere yönelik tutumların belirlenmesi 

  

Ömür Sertkaya1, Meltem Onay2, Rıdvan Ekmekçi1 
1Sport Management Dpt., Sport Sciences and Technology School, Pamukkale University, Denizli. 
2International Trade Dpt., School of Applied Sciences, Celal Bayar Unıversity, Manisa. 

  

When the number of women managers are examined in sport organizations, it can be seen that 

they are a minority. According to the literature, the barriers for women whom want to promote in 

top managerial positions in spor organizations emerge as “Glass Ceiling Barriers”. The term glass 

ceiling refers to “the seen, yet unbreachable barriers that keeps minorities and women from rising 

to the upper rungs of the corporate ladder, regardless of their qualifications or achievements”. 

Some of the barriers are related to the women themselves, some to their organisations and some 

for the society. It is thought that the attitudes which are preventing women in rising to top 

managerial positions in sport can vary by gender. A survey was used to find out if their are 

different attitudes towards women which vary by gender. The sample of the study includes the 

staff of three sport clubs, three sport federations and General Directorship of Sport in Turkey. A 

total of 557 surveys were included in the statistics of the study. As a conclusion, there is a 

significant difference between attitudes of female and male sport organization workers towords 

women manegers. Female workers held more positive attitudes towords women than men. All the 

sub factors which are glass beiling barriers ( womens multiple roles, prefrences and perceptions, 

organizational culture and policies, lack of mentors, problems in contributing communication 

networks, stereotypes, discrimination for management proffesion) are found as barriers effecting 

women as results of the analyzes. 

  

Keywords: Cam tavan engelleri, Kadın, Spor yönetimi 

 
Determining attitudes towords female executives ın sport organizations 

  

Ömür Sertkaya1, Meltem Onay2, Rıdvan Ekmekçi1 
1Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO., Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 
2Uluslararası Ticaret Bölümü, Uygulamalı Bilimler YO, Celal Bayar Üniversitesi Manisa. 

  

Spor örgütlerinde kadın yönetici sayıları incelendiğinde, azınlık olarak yer aldıkları görülmektedir. 

Literatürde kadınların üst yönetsel pozisyonlara yükselmelerindeki engeller incelendiğinde “cam 

tavan engelleri” karşımıza çıkmaktadır. “Cam tavan”, azınlık ve kadınların işletmelerde ilerlemesine 
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engel olan, görünmeyen engellerin tamamıdır. Görünmeyen bu engeller arasında; kadınların çoklu 

rolleri, tercih ve algıları, örgüt kültürü ve politikaları, mentor eksikliği, iletişim ağlarına 

katılamamaları, stereotipler ve kadınlara yönelik yapılan mesleki ayrımcılık bulunmaktadır. Kadın 

çalışanların üst yönetsel pozisyonlara yükselmelerini engelleyen bu tutumların cinsiyete göre 

değiştiği tahmin edilmektedir. Cinsiyete göre kadın yöneticilere yönelik tutumlar arasında fark olup 

olmadığını tespit etmek üzere Karaca (2007) tarafından geliştirilen “Kadın Yöneticilerde Kariyer 

Engelleri Anketi” kullanılmıştır. Kadın ve erkek çalışanların kadın yöneticiler yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bağımsız t-testi uygulanmıştır. 

Araştırma evrenini, üç büyük spor kulübü (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray), üç federasyon 

(Futbol, Voleybol, Basketbol) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü personeli 

oluşturmaktadır. Araştırmaya 800 çalışan katılmış, cevaplama hatası olan ve kendi istekleri ile 

araştırmaya dahil olmak istemeyen çalışanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Toplamda 557 spor 

örgütü çalışanı araştırmanın temelini oluşturmuştur. Elde edilen verilerin anlamlılık düzeyi (p<0.05) 

olarak kabul edilmiştir. Kadınlara yönelik tutumların cinsiyet değişkeni bakımından t-testi sonucuna 

göre çalışanların cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p=0.00). Buna göre 

kadın yöneticilere yönelik tutumlar çalışanların cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Kadınların, 

kadın yöneticilere yönelik tutumları erkeklere göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Spor 

örgütlerinde kadın yöneticilerin üst yönetsel pozisyonlara yükselmelerine engel olan ve cam tavan 

engelleri olarak kabul edilen yedi faktörden hepsinin kariyer engeli olarak ortaya çıktığı yapılan 

analizler sonucunda ortaya çıkmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Glass ceiling barriers, women, sport management 

  

 

 
Sport Organizations Employee Attitude Scores by Gender 

Cinsiyet N Mean Ss. t p 

Kadın 244 94.55* 13.36 7.01 0.00*

Erkek 313 86.24 14.27 7.01 0.00*

 
Spor Örgütlerinde Çalışanların Cinsiyete Göre Tutum Puanları 
Cinsiyet N Ortalama Ss. t p 

Kadın 244 94.55* 13.36 7.01 0.00*

Erkek 313 86.24 14.27 7.01 0.00*
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Abstract 0303 

 

 
Sea state analysis for sailing activity in Dapeng Bay national scenic area, 

Taiwan 

  

Hsing Ti Wu1, Laurence Z. H. Chuang1, Li Chung Wu2 
1National Cheng Kung University, Institute of Ocean Technology and Marine Affairs, Tainan 701, 

Taiwan 
2National Cheng Kung University, Coastal Ocean Monitoring Center, Tainan 701, Taiwan 

  

In this study, the relationship between wave and Meteorological factors observed from the data 

buoys will be reviewed to find out the proper sea state for sailing activity. Multiple regression 

models were applied to a nearby buoy to estimate and supply the missing wave data. By choosing 

several weather-related variables as predictors of the SWH and peak wave period, the wave 

steepness of a missing wave record can be evaluated and then the sea state of each hour is 

derived. Simple frequency analysis shows that 2.3% of hourly data reach hazardous sea state in 

this area. Half of those hazardous hours occurred during the typhoon warning period; nevertheless, 

only 23.8% of hours are classified as hazardous condition during the typhoon warning period. 

Hazardous sea state happens more frequently from May to October. The regression models shows 

data observed from another buoy explain a major part of variation in the target variable. The in 

situ 3 sec moving average gust wind also helps explaining the SWH well. Despite weather 

conditions in summer are more suitable for sailing activity, there are more hazardous sea states 

between June and September. In consideration of both weather conditions and sea states, May 

seems to be the best month and the Dapeng Bay area is a better site to conduct a regatta. 

  

Keywords: Sea state analysis, sailing activity, multiple regression, data buoy 

 
Sea state analysis for sailing activity in dapeng bay national scenic area, taiwan 

  

Objective 

Sailing is quite susceptible to maritime weather conditions. A sailboat racing in the first Olympic 

Games was canceled due to severe weather. Hence it is necessary to recognize the local weather 

conditions and sea states before hosting a regatta. A national regatta has been conducted every 

year in the Dapeng Bay National Scenic Area, which is known as an international tourism and 

leisure zone in Taiwan. A long distance race between Dapeng Bay (DB) and the nearby island of 

Little Liuqiu (LL) in the regatta is now the most attractive one in Taiwan. To acknowledge and 

provide meteorological and oceanic circumstances before and during the game, two data buoys 
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have been deployed on the racing sites to collect real-time hourly observed data. The 

meteorological records from those buoys were examined by Wu et al. (2012) to determine when is 

the best time of year to conduct a regatta. The appropriate time period on a better month were 

ascertained from a statistical point of view. In this study, the relationship between wave and other 

observed factors from the buoys will be reviewed to find out the proper sea state for sailing 

activity. 

 

Method 

The racing management policies published by the International Sailing Federation were referred to 

examine maritime weather and ocean conditions of sailing. Meanwhile, the criteria for small craft 

advisory (Lovegrove, 2003) were used as sea state indicators that consider wave height and wave 

steepness defined by NDBC. In the previous study (Wu et al., 2012) we found that missing wind 

observations most likely happened in light wind condition. In this study, Fig. 1 shows that the 

missing wave records happened when air pressure was low. Low air pressure sometimes means 

higher wave. Those missing wave data may underestimate sea state. Therefore, multiple 

regression models were applied to another nearby buoy to estimate and supply the missing data. 

By choosing several weather-related variables as predictors of significant wave height (SWH) and 

peak wave period (PWP), the wave steepness of a missing wave record can be evaluated and then 

the sea state of each hour is derived. 

Regression is considered as a better supplemental method than linear interpolation because some 

of the wave data contain long-interval consecutive missing values. The regression models can also 

help to understand the relationship between buoys and the factors that affect the sea state. For 

those can’t be predicted due to lack of predictors in the regression models, we used linear 

interpolation method instead.  

A long distance race always last 3~5 hours to finish, so the supporting boats may spread across 

the route. It is too risky to take the chances of facing the continuously changing sea states. The 

suitable day for a long distance race is judged by the definition of at least 7 consecutive hours of 

non-hazardous sea state based on wave steepness. 

 

Findings 

Simple frequency analysis shows that 2.3% of hourly data reach hazardous sea state in this area. 

Half of those hazardous hours occurred during typhoon warning period; nevertheless, only 23.8% 

of hours are classified as hazardous condition. Hourly data show that hazardous sea state happens 

more frequently from May to October. It can be concluded that typhoon plays an important role 

during this season to make the sea frequently reach hazardous state. However, we still have 87% 

of days can be chosen to conduct a long distance race during typhoon season from July to 

September. From the comparison in Fig. 2, we found the probability of hazardous sea state in LL is 

3 times larger than the chances in DB.  
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The regression analysis shows SWH and PWP observed from another buoy explain a major part of 

variation in the target variable. The 3 sec. moving average gust wind also helps explaining the 

SWH well. PWP is relatively difficult to predict especially during the winter time by use the same 

predictor variables (R2 =0.36). 

 

Conclusions 

A preceding study has shown that the weather conditions in summer season are more suitable for 

sailing activity in this area. However, this study finds that there are more hazardous sea states 

occurred and higher risks to progress a sailing competition between June and September. In 

consideration of both weather conditions and sea states, May seems to be the best month and the 

DB area is a better site to conduct a regatta, because of its calmer sea and stronger wind. The 

regression analysis also shows that not only does typhoon cause the hazardous sea state, but also 

gust wind does. 

 

 
Fig. 1 Box plot of air pressure for missing wave data analysis 

 
Box plot shows the air pressure in the missing wave records is lower than those with observed wave records. 
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Fig. 2 Scatter plot of peak period vs. SWH 

 
Different shape means different sea state, this figure shows LL has more chance to have hazardous sea state 

than DB 
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Abstract 0306 

 

 
Examination of leadership types of athletics coaches according to athletes' 

perception 

  

Yeliz Şirin1, Tamer Karademir1, Yunus Emre Karakaya2 
1kahramanmaras sutcu ımam university, School of Physical Education and Sports, kahramanmaras, 

turkey 
2Elazig Province National Education Directorate of sair hayri Primary School 

  

This study is performed in order to reveal the leadership properties of athletics coaches according 

to the perception of athletes and to compare assessments of athletes and coaches. 

For this purpose, a survey method for the study is selected and 55 female, 55 male totally 110 

athletes and 42 coaches who are active, licensed and registered to youth services and sports 

province department of Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş and Antalya 

which are located in mediterian region of Turkey, are taken into consideration. Leadership for sport 

scale - LSS has been used in order to get data that is correlated with the aim of the study from 

sampling group. 

As result of the study, it is seen that leadership perception of athetes do not differ according to the 

gender. It is also determined that, the athletes at youth group and have younger ages percieve 

their coaches as authoratic, but this perception reduces through athletes at older age categories. It 

is also found that the atletes, who work with the same coaches for a long time, validate the 

behaviours of their coaches as didactic and parallely they develop a perception as their coaches 

perform less authoratic behaviour. One other result of the study was the parallelism between the 

perception of coaches and athletes. While coaches were percieving themselves as didactic, athletes 

percieve their coaches the same, didactic. 

  

Keywords: athletics, coaches, leadership, leadership types, Sports 
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Sporcu algılarına göre atletizm antrenörlerinin liderlik tiplerinin incelenmesi 

  

Yeliz Şirin1, Tamer Karademir1, Yunus Emre Karakaya2 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, Kahramanmaraş, 

Türkiye 
2Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şair Hayri İlköğretim Okulu, Elazığ, Türkiye 

  

1. Giriş ve Amaç 

Takım lideri olan antrenörlerin liderlik özellikleri sporcuların antrenörü ile daha uzun süreler çalışma 

isteğini ortaya çıkarabilmektedir. Sporcular veya spora ilgi duyan diğer pek çok kişi için takımın 

başarıya ulaşmasında, takım ruhunun oluşturulmasında veya amaçlanan hedefe ulaşmak için 

liderliğin ve etkili bir liderin oldukça büyük bir katkısı vardır (Raybum, Goetz ve Osman, 2001). 

Antrenör, sporcular için bir öğretmen, var olan fizyolojik ve psikolojik kapasiteyi sahip olduğu bilgi 

ve donanımla en yükseğe çıkarma ile görevli olan kişidir (Giambatista, 2004). Ayrıca başarılı 

antrenörler oyuncuları çok iyi okuyabilen, analiz edebilen yeteneklerini geliştirme doğrultusunda 

çalışan kişilerdir (Casey, 2004). Bir lider olarak etkili antrenörlük ortaya koyduklarında başarıyı 

yakalama şansları yüksek olabilir (Lyle, 2002).  

Bu çalışmada sporcu ve başarısı için önemi yüksek olan antrenörlerin ve liderlik davranışlarının 

sporcu algılamalarına bağlı olarak bazı demografik özelliklerine göre nasıl şekillendiğini belirlemek, 

antrenör ve sporcuların değerlendirmelerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

Araştırma, tarama modelinde olup, veriler anket yöntemi ile elde edilmeye çalışılmış ve betimsel bir 

nitelik arz etmektedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu; Türkiye’de Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Mersin, Osmaniye, 

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Antalya illerinde Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 

bağlı lisanslı ve faal durumdaki yaşları 15 ile 24 arasında değişen 55 kadın ve 55 erkek toplam110 

sporcu ve 35 erkek, 5 kadın olmak üzere 42 antrenör oluşturmaktadır. Antrenörlerin %40 ı yıldızlar 

(17 kişi), %26,2 si gençler (11 kişi) ve %33,3 ü büyükler (14 kişi) kategorisinde antrenörlük 

yapmaktadırlar. Sporcuların %83,6 sı yıldızlar (92 kişi), %12,7 si gençler (14 kişi) ve %3,6 sı 

büyükler (4 kişi) kategorisinde yarışmaktadırlar. Sporcuların %51,8 i 1 yıldır (57 kişi), %24,5 i 2 

yıldır (27 kişi), %8,2 si 3 yıldır (9 kişi) ve %15,5 i 4 yıldır (17 kişi) şu anki antrenörü ile 

çalışmaktadır. 

Yapılan çalışmada Chelladurai ve Saleh tarafından 1980 yılında geliştirilen Sporda Liderlik Ölçeği 

kullanılmıştır (Chelladurai ve Saleh, 1980).  

Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede aritmetik ortalama, yüzde (%) ve frekans (f) 

kullanılmıştır. Bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. 

Farkın kaynağını bulmak için LSD testi kullanılmıştır. 
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Mevcut çalışmada yapılan güvenirlik testinde ölçeğin iç tutarlık katsayısı Cronbach Alpha = 0.90 

olarak bulunmuştur. 

 

3. Bulgular 

Araştırma grubundan liderlik özellikleri ile ilgili elde edilen verilerin demografik değişkenlere göre 

nasıl şekillendiğini ortaya koymak amacı ile yapılan analizler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.  

Araştırma grubunda yer alan sporcuların cinsiyet değişkenine göre antrenörlerine yönelik 

algıladıkları liderlik tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Araştırma grubunda yer alan sporcuların yarıştıkları kategori değişkenine göre sadece otokratik 

davranış alt boyutunda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(2,107)=6,487; 

P<0.05). Farkın kaynağını bulmak için yapılan LSD testinde bunun yıldızlar kategorisinde bulunan 

sporculardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.  

Araştırma grubunda yer alan sporcuların şu anki antrenörü ile çalışma yılı değişkenine göre eğitici 

ve öğretici davranış alt boyutu ile (F(3,106)=2,861; P<0.05), otokratik davranış alt boyutunda 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(3,106)=3,277; P<0.05). Farkın kaynağını 

bulmak için yapılan LSD testinde; her iki alt boyutta da bunun 4 yıldır şu anki antrenörü ile çalışan 

sporculardan kaynaklandığı belirlenmiştir.  

Antrenörler kendilerini eğitici öğretici davranış liderlik tipine daha yakın bulmuşlar ve en fazla puanı 

bu liderlik tipine vermişlerdir. Sporcular da aynı şekilde antrenörlerinin eğitici öğretici davranış 

sergiledikleri yönünde görüş bildirmişlerdir.  

 

4. Sonuç 

Araştırma sonucunda sporcuların liderlik tipleri algılamalarının cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucu 

çıkmıştır. Yaş olarak daha küçük sporcuların antrenörlerini daha kuralcı, katı disiplinli ve otokratik 

olarak algıladıkları ve üst yaş kategorilere çıktıkça bu algıların azaldığı belirlenmiştir. Aynı 

antrenörle daha uzun süre birlikte çalışan sporcuların antrenörlerini daha eğitici öğretici davranış 

sergileyen olarak değerlendirdikleri ve buna paralel antrenörlerini daha az otokratik liderlik 

sergiledikleri yönde algı geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın diğer bir sonucu antrenör 

ve sporcu algılamalarının paralellik arz etmesidir. Antrenörler kendilerini eğitici ve öğretici olarak 

görürken sporcularda aynı şekilde antrenörlerini eğitici ve öğretici olarak görmektedirler. Atletizm 

sporcu ve antrenörlerinde en az algılanan otokratik davranış biçimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Table 2. Analyzed the results of sample group According to variable of training the year 

with the current coach (ANOVA) 

Table 2. Araştırma grubunda yer alan sporcuların şu anki antrenörü ile çalışma yılı 

değişkenine göre analiz sonuçları (ANOVA) 
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A study on the causes of crisis in sport, and the role of politicians in determining 

sport strategies 
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There isn’t same speculation about interference of politicians in sport. We can’t easily neglect or 

hide their important role. Sport policy- making is relevant closely to country’s policy-making. The 

main goal of this paper is studying causes of crisis in sport and ways to prevention in the fields 

such as hardware (facilities), software (management), live ware (psychological and social factors) 

and the role of politicians in determining sport strategies in order to cope with the above 

mentioned crisis from the viewpoints of physical education experts. All physical education faculties 

of Iran were included in this research. From 200 subjects, with inclusion criteria, 169 

questionnaires were collected for final analysis. According to results, politicians should contribute in 

determining sport strategies. The subjects of this study did not believe to determine sport 

strategies only by physical education experts, or even by dependent field’s experts (factor 

loading0.203). They also did not agree to control all sport sectors by an organization or ministry. 

On the other hand, along with adherence of all non sport organizations from major strategy, they 

can contribute in determining sport strategies. Since the process of decision making for the crisis 

management is multidimensional, contribution of politicians in policy-making in sport is essential. 

However, the role of sport managers in this team working is determinant. 

  

Keywords: Politicians, Sport Strategies, Crisis, Sport Management 

 
A study on the causes of crisis in sport, and the role of politicians in determining 

sport strategies 

  

Introduction 

There isn’t same speculation about interference of politicians in sport. We can’t easily neglect or 

hide their important role. Sport policy- making is relevant closely to country’s policy-making. Lack 

of sufficient planning for spectators ware fare, insufficient knowledge about crisis management, 

lack of special training for police, and some socio – economic problems of spectators are the most 
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important causes of crisis in sport. In order to manage them effectively, we must have a strategic 

view and separate the process to three phases: pre – competition, during competition and post –

competition. In addition, there are variety of viewpoints about the ways to cope with the crisis and 

amount of politicians’ interference in this processes. The main goal of this paper is studying causes 

of crisis in sport and ways to prevention in the fields such as hardware (facilities), software 

(management), live ware (psychological and social factors) and the role of politicians in 

determining sport strategies in order to cope with the above mentioned crisis from the viewpoints 

of physical education experts. 

 

Methods 

All physical education faculties of Iran were included in this research. From 200 subjects, with 

inclusion criteria, 169 questionnaires were collected for final analysis. The material of research was 

a questionnaire whose reliability and validity was evaluated by 13 physical education experts and 

34 subjects in a pilot study. 

 

Results 

According to results, politicians should contribute in determining sport strategies. The subjects of 

this study did not believe to determine sport strategies only by physical education experts, or even 

by dependent fields experts (factor loading0.203). They also did not agree to control all sport 

sectors by an organization or ministry. On the other hand, along with adherence of all non sport 

organizations from major strategy, they can contribute in determining sport strategies.  

 

Discussion 

The relevance between sport and other phenomena is undeniable. Therefore, it isn´t easy to claim 

that all foundations of sport should be managed by experts in sport and physical education! 

According to subjects’ viewpoints about the crisis causes the first and the most important causes of 

crisis, was software (management), the second factor was both hard ware and live ware (jointly), 

and the third factor was mass media. 

It seems that to identify crisis causes and preventive measures due to the wide variety in effective 

factors, we need comprehensive and multi dimensional design under the topic of "Crisis 

management strategic plan”. The plan is divided into two main branches; "Preventive strategy" and 

"Reactive strategy" in crisis management. Preventive strategy is related to the normal and pre – 

crisis (event) condition and Reactive strategy, relates to activities that should be done during crisis. 

Since the process of decision making for the crisis management is multidimensional, contribution of 

politicians in policy-making in sport is essential. However, the role of sport managers in this team 

working is determinant. 
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Abstract 0314 

 

The determination of the management styles applied in the central organization 

of Sports General Directorate 
  

Yasemin Çakmak Yıldızhan1, Fatih Yenel2 
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2Gazi University School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport, Ankara 

  

The purpose of this study is to determine the ways of management's understanding and 

perceptions of managers and non-administrative personnel workingin the central organization of 

Sports General Directorate of the Ministry of Youth and Sports. 

The research has been made in scanning model. In the universe of the research, there are about 

900 executives and non-administrative personnels who are working in the central organization of 

Sports General Directorate. 

As a data collection tool, used a scale developed by the researcher. As a result of Cronbach's alpha 

analysis of the reliability analysis, α coefficient of measuring instrument is 0,88 in executive scale, 

in the other employees scale is 0,89. As a result of factor analysis of the validity analysis, 

measuring tool occurred more than one factor and 5 is the most appropriate factors number. 

According to the results, when administrators and other staffs’ perceptions on management styles 

were evaluated according to descriptive statistics, it was found that the supportive management 

style was mainly performed. 

According to the results of the study, considering the administrator and other staffs’ perceptions,it 

was reported that the protective, supportive and collaborative management mentality rather than 

the authoritarian and laissez-faire management mentality was performed in Control Committee of 

the General Directory of Sport. It was also found that both groups perceived these styles in the 

same way and there was a parallel between the administrators’ practices and styles which were 

performed in the Control Committee of the General Directory of Sports and Youths according to 

other personnel. 

  

Keywords: Management styles, sports administration, sports general directorate 
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Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütü’nde uygulanan yönetim biçimlerinin 

belirlenmesi 
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1Spor Bilimleri Uzmanı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara 

  

Bu çalışma, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde görev 

yapan yöneticilerin ve yönetici olmayan personelin, yönetim anlayış ve biçimlerine ilişkin algılarını 

belirlemek, kişisel özelliklerin algılanan yönetim biçimine etkilerini araştırmak ve yöneticilerin ve 

yönetici olmayan personelin yönetim biçimi algılarını karşılaştırmak amacıyla yapılıştır. 

Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Spor Genel Müdürlüğü merkez 

örgütünde görev yapan 900’e yakın yönetici ve yönetici olmayan personel, örnekleminin ise, 

Random yöntemiyle belirlenmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 355 (66 yönetici, 289 yönetici 

olmayan personel) kişi oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. 

Güvenirlik analizinde Cronbach’s alfa ve madde analizi yöntemlerinden madde toplam korelasyonu 

ve alt ve üst çeyrekler testleri kullanılmıştır. Geçerlik analizinde ilk olarak uzman görüşlerine 

başvurularak kapsam geçerliği yöntemi kullanılmış, ön test uygulaması sonrasında ise yapı 

geçerliğini ölçme amacıyla temel bileşenler analizi yöntemlerinden faktör analizi ve iç tutarlık analizi 

testleri kullanılmıştır. Cronbach alpha analizi sonucunda ölçme aracının α katsayısı yönetici 

ölçeğinde 0,88, diğer çalışanlar ölçeğinde 0,89; her ölçek için yapılan analiz sonucunda ise alpha 

katsayısı en düşük 0,73 olarak bulunmuştur. Madde toplam korelasyonları incelendiğinde yönetici 

ölçeğinde en düşük 0,32 (s32), yönetici olmayan personel ölçeğinde en düşük 0,32 (s7) olarak 

bulunmuştur. Cronbach alpha, madde toplam korelasyonu ve alt-üst çeyrekler testi sonuçlarında 

yeterli düzeyde olduğu tespit edilen; yeterli iç tutarlılığa sahip ve ait oldukları yönetim biçimi alt 

ölçeği bakımından bireyleri ayırt eden ve yine ait oldukları yönetim biçimi görüşlerini ölçmeye 

yönelik olan 49 madde geçerlik analizine alınmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçme aracının birden 

fazla faktörden oluştuğu ve en uygun faktör sayısının 5 olduğu tespit edilmiştir. 49 madde olarak 

hazırlanan ölçme aracının 7 sorusunun madde toplam korelasyonunda yeterli yük değerlerine sahip 

olmaması nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda belirlenen faktörlere 

“Yetkeci”, “Koruyucu”, “Destekçi”, “Birlikçi” ve “Başıboş” isimleri verilmiştir. Faktörlerin iç tutarlık 

katsayılarının 0,73-0,96 arasında ve yeterli düzeyde olduğu görülmüştür.  

Elde dilen veriler, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra SPSS programı ile istatistiksel analizler 

yapılmış. Verilerin çözümlenmesine ilişkin olarak da aritmetik ortalama, yüzde, standart sapma 

testleri, t testti, tek yönlü varyans analizi gibi veri çözümleme yöntemleri kullanılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre; katılımcıların tamamına bakıldığında, % 44,5’inin kadın ve % 55,5’nin 

erkek, % 40’ının 26-35 yaş aralığında, % 72,4’ünün üniversite mezunu, % 36,1’inin birden fazla 

hizmet-içi eğitime katıldığı ve % 43,9’unun 0-5 yıl hizmet süresine sahip olduğu, ayrıca, yönetici ve 
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yönetici olmayan personelin yönetim biçimine ilişkin algıları betimsel istatistiklere göre 

değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak destekçi yönetim biçiminin uygulandığı belirlenmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; yöneticilerin ve yönetici olmayan personelin algılarına göre, Spor 

Genel Müdürlüğü merkez örgütünde yetkeci ve başıboş yönetim anlayışının uygulanmadığı, 

koruyucu, destekçi ve birlikçi bir yönetim anlayışının uygulandığı, her iki grubun da bu yönetim 

biçimlerini aynı şekilde algıladıkları ve yöneticilerin uyguladıklarıyla yönetici olmayan personelin 

uygulandığını düşündüğü yönetim biçimlerinin birbiriyle paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu 

noktadan hareketle de Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde yarı demokratik ve demokratik bir 

yönetim anlayışının olduğu söylenebilir. 
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The acute effects of different frequencies of lower-body electromyostimulation 

on jumping performance and ısokinetic strength values 

  

Mehmet Kale, Celil Kaçoğlu 

Anadolu University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and Sport 

Department, Eskisehir 

  

The purpose of this study was to investigate the acute effects of lower body electrostimulation (AB-

EMS) program on muscular strength and vertical jump performance. Fourteen recreationally 

trained men (age, 19,5±6,7 years; height, 180,9±7,9 cm; weight, 71,5±14,6 kg) participated in 

this study. Ninety seconds after a single bout of AB-EMS in 90º static squat position for 16 seconds 

(4 sec on / 4 sec off) at maximal tolerated comfortably current intensity, each participant 

completed squat jump (SJ), countermovement jump (CMJ). Participant's peak torque values during 

dominant knee extension/flexion at different angular velocities (60, 180 and 300º/sec) were tested 

90 seconds after the jumping tests. Double blind design with randomized testing order was used 

for the tests. Participants were exposed to same process on different days to frequencies 0, 30, 

and 100Hz. The results of this study showed acute effects of AB-EMS that there were significant 

differences in SJ, CMJ and isokinetic strength at 180 and 300º/sec at 30 and 100 Hz but no 

significant difference in the other frequency. This study demonstrates that for recreationally trained 

men, an acute 16-second bout of AB-EMS at 30 and 100 Hz significantly increased the jumping 

performances, isokinetic knee flexion strength at 180 and 300º/sn in 30 and 100Hz. Acute AB-EMS 

for 16 sec at 30 and 100Hz may be incorporated into strength and conditioning training to 

enchance explosive power. However the exact mechanisms for improvements remain to be 

elucidated and further investigations on chronic AB-EMS training and using well-trained athletes 

can be recommended. 

  

Keywords: Acute adaptations, potentiation, explosive strength, warm-up, electrical muscle 

stimulation 
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Farklı frekanslardaki alt beden elektromyostimülasyon uygulamalarının sıçrama 

performansı ve izokinetik kuvvet değerlerine akut etkileri 

  

Mehmet Kale, Celil Kaçoğlu 

Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Eskişehir 

  

GİRİŞ 

Son 30 yıldır sağlıklı bireyler üzerinde yapılan Elektromyostimülasyon (EMS) çalışmalarında büyük 

artışlar olmuştur. Bunun sonucunda EMS sporcular için yeni bir antrenman metodu olarak dikkat 

çekmeye başlamıştır. Akut bir EMS uygulamasının, konvansiyonel aerobik egzersizlere benzer 

fizyolojik etkiler ortaya çıkardığı ve aerobik egzersizlerle kombine yapıldığında EMS'siz aerobik 

egzersizlere göre daha fazla enerji tüketimine neden olduğunu belirten çalışmalar bulunmasına 

rağmen, literatürde EMS'nin patlayıcı türden performanslar üzerine akut etkilerinin araştırılmasına 

ihtiyaç vardır. EMS’yle teorik olarak kısmen ya da tamamıyla nöromusküler adaptasyonlar 

sağlanması mümkün görünmektedir. Fakat EMS’nin akut ve kronik etkileri konusunda hala ortak bir 

fikir yoktur. Bu araştırmanın amacı kısa süreli alt beden EMS uygulamasının patlayıcı kuvvet 

gerektiren egzersiz performanslarına akut etkisini araştırmaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmaya rekreasyonel olarak antrenmanlı 14 erkek gönüllü denek olarak katılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de verilmiş olan denekler farklı günlerde 2 farklı frekans grubu (30, 

100Hz) ve kontrol grubu (0Hz) olarak AB-EMS çalışmasına 3 kez katılmıştır. 

 

Tablo 1.Katılımcıların Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

Antropometrik ölçümlerden sonra, 5dk yüksüz bisiklet ergometresinde, 5dk da çeşitli sıçrama ve 

esnetmelerle 10 dk’lık ısınma sonrası 2dk dinlenme arasında deneklerin baldır (44x4cm) ve calf 

(27x4cm) bölgesinde majör kaslara şerit elektrotlar yerleştirilmiştir. Statik squat pozisyonunda, 

ağrı oluşmaksızın uygulanabilen maksimal şiddette 16sn süreyle bilateral EMS (Miha Bodytec, 

Almanya) uygulanmıştır. Bu 16sn’lik sürede elektriksel akım 4'er sn’lik aralarla 4'er sn boyunca 

Tablo 2’deki akım parametreleriyle uygulanmıştır.  

 

Tablo 2.Elektriksel akım parametreleri 

 

AB-EMS sırasında denekler akımın geldiği 4sn süre boyunca goniometre aracılığıyla statik 90º skuat 

pozisyonunu korumuş ve 4 sn aralarda ayakta duruş pozisyonunda dinlenmişlerdir. Kontrol 

ölçümlerinin tek farkı EMS teçhizatının kapalı olmasıdır. Araştırmanın metodu Şekil-1'de verilmiştir. 

AB-EMS uygulamasını bitiminin ardından 90sn sürede oturarak dinlendikten sonra sıçrama ölçüm 
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cihazıyla (Freejump, İtalya) deneklerin aktif ve squat sıçrama testleri yapılmıştır. Sıçrama 

testlerinden 90sn sonra, izokinetik dinamometre aracılığıyla (Humac Norm, ABD), üç açısal hızda 

(60,180,300º/sn) dominant diz ekstensiyon/fleksiyon izokinetik kuvvet testleri yapılmıştır. Ayrıca 

AB-EMS uygulaması sırasında katılımcıların algıladıkları zorluk dereceleri Borg skalası kullanılarak 

belirlenmiştir. Ölçümler arasındaki farka Friedman testiyle ve bu testin sonucunda çıkan anlamlı 

sonuçlara Wilcoxon testiyle bakılmıştır.  

 

Şekil1. Deney Metodunun Şematik Gösterimi 

 

BULGULAR 

Çalışmanın bulguları aşağıdaki tablo 3 ve 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.Sıçrama Performansları ve Algılanan Zorluk Değerlendirmesi 

Tablo 4.Dominant Diz Fleksiyon/Ekstensiyon İzokinetik Kuvvet Değerleri(Nm) 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın bulguları rekreasyonel olarak antrenmanlı bireylerde 30 ve 100Hz frekanslı AB-EMS 

uygulamasının aktif ve skuat sıçrama performansını ve 180 ve 300º/sn izokinetik diz fleksiyon 

kuvvetini akut olarak attırdığı göstermektedir. Bu artışın kronik AB-EMS uygulamasıyla, sıçrama 

gibi patlayıcı aktivitelerde uzun dönem nöromusküler adaptasyonlar ortaya çıkartmada etkili 

olabileceği fikrini desteklemektedir. Bu çalışmada kullanılan frekansların (30-100Hz) performans 

artışından sorumlu mekanizmaları ortaya çıkarmada uygun olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 

akut AB-EMS'nin, ısınma sırasında veya antrenmanların bir bölümünde, çeşitli uygulama şekilleriyle 

daha fazla performans artışı ortaya çıkartmak için kullanılabileceği söylenebilir. Bunun içinse uzun 

dönemli çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. 

  

Anahtar Kelimeler: akut adaptasyon, potansiyelizasyon, patlayıcı kuvvet, ısınma, elektriksel kas 

stimülasyonu 
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Figure 1. 

Şekil1. 

 
Deney Metodunun Şematik Gösterimi 
 

Table 3. 
Tablo 3. 

 
Jumping Performances and Rates of Perceived Exertion 
Sıçrama Performansları ve Algılanan Zorluk Değerlendirmesi 

Table 1. 

Variables Mean±SD 

Age(year) 19,5±6,7 

Height 180,9±7,9

Weight 71,5±14,6

Body Mass İndex 22±3,7 

Percentage of Body Fat 16,4±3,8 

Exercise Volume 9,1±1,5 

History of Exercise 7,7±5,8 

Resting Heart Rate 75,2±11,6
Descriptive Statistics of Participants 
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Tablo 1 

 
Değişkenler Ort ± SS 

Yaş(yıl) 19,5±6,7 

Boy(cm) 180,9±7,9

Vücut ağırlığı(kg) 71,5±14,6

Beden Kitle İndeksi(kg/m²) 22±3,7 

Vücut Yağ Yüzdesi(%) 16,4±3,8 

Egzersiz Yoğunluğu(h/wk) 9,1±1,5 

Egzersiz Geçmişi(yıl) 7,7±5,8 

Dinlenik Kalp Atım Hızı (atım/dk) 75,2±11,6
Katılımcıların Tanımlayıcı İstatistikleri 

Table 2. 

Current Parameters EMS Options 

Uyarın Frekansları 30Hz/100 Hz 

Uyarı Süresi 4s 

Uyarı Arası Süre 4s 

Akım Genişliği 400µs 

Uyarı Tipi Bipolar 

Süre 16 seconds 

Uyarı Artış Süresi 0 second 

Akım Şiddeti %100 Maksimally Tolerated
Electrical Current Parameters 
Tablo 2. 
Akım Parametreleri EMS Ayarları 

Uyarın Frekansları 30Hz/100 Hz 

Uyarı Süresi 4s 

Uyarı Arası Süre 4s 

Akım Genişliği 400µs 

Uyarı Tipi Bipolar 

Süre 16 saniye 

Uyarı Artış Süresi 0 saniye 

Akım Şiddeti %100 Maksimum 
Tolere Edilebilen 

Elektriksel akım parametreleri 
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Tablo 4. 

Control(0Hz) Low Frequency(30Hz) High Frequency (100Hz) 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS P 

60º/sn Extension 175,9±37,0 178,7±42,2 172,2±42,6 >0,05 

60º/sn Flexion 120,0±26,0 122,8±44,2 129,0±33,6 >0,05 

180º/sn Extension 118,0±19,5 122,5±21,0 120,9±,8 >0,05 

180º/sn Flexion 98,5±14,7 109,5±16,4 108,2±17,7 <0,01 

300º/sn Extension 87,2±13,1 93,0±13,1 119,0±17,0 >0,05 

300º/sn Flexion 78,7±10,5 88,7±15,3 87,8±13,5 <0,01 

 
Tablo 4. 

  
Kontrol(0Hz) Düşük Frekans(30Hz)

Yüksek  

Frekans(100Hz)  

Ort±SS Ort±SS Ort±SS P 

60º/sn Ekstansiyon 175,9±37,0 178,7±42,2 172,2±42,6 >0,05 

60º/sn Fleksiyon 120,0±26,0 122,8±44,2 129,0±33,6 >0,05 

180º/sn Ekstansiyon 118,0±19,5 122,5±21,0 120,9±,8 >0,05 

180º/sn Fleksiyon 98,5±14,7 109,5±16,4 108,2±17,7 <0,01 

300º/sn Ekstansiyon 87,2±13,1 93,0±13,1 119,0±17,0 >0,05 

300º/sn Fleksiyon 78,7±10,5 88,7±15,3 87,8±13,5 <0,01 

Dominant Diz Fleksiyon/Ekstensiyon İzokinetik Kuvvet Değerleri(Nm) 
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Abstract 0327 

 

 
Is the perceived leadership styles predictor of perceived motivational climate 

and perceived success in male athletes? 

  

Selen Kelecek, Atahan Altıntaş, Hülya Aşçı 

Baskent University, Faculty of Health Sciences, Department of Sport Sciences, Ankara 

  

The purpose of this study was to investigate the role of perceived leadership styles in determining 

perceived motivational climate and perceived success of male youth athletes. 175 male athletes 

(Mage= 14.25 ± 1.34) participated in this study. Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionnaire, Perception of Success Questionnaire (Children) and Leadership Scale for Sport 

(Athlete’s Perceptions of Coach’s Behaviour-LSS) were administered to all participants. Stepwise 

Multiple Regression Analysis indicated that instructive-supportive leadership behaviour is predictor 

of perceived mastery climate (R=.24; R2= 6%; p <.01) and autocratic leadership behaviour is 

predictor of perceived performance climate (R=.26; R2= 7%; p <.01). Analysis also indicated that 

autocratic and training-positive feedback leadership behaviour significantly predicted ego 

orientation (R=.27; R2= 7%; p <.01). On the other hand, training-positive feedback and 

instructive-supportive leadership behaviour predicted task orientation (R=.53; R2= 28%; p <.01). 

  

Keywords: perceived leadership styles, perceived motivational climate, perceived success 

 
Genç erkek sporcuların algıladıkları liderlik stilleri algılanan güdüsel iklim ve 

başarı algısının belirleyici midir? 

  

Selen Kelecek, Atahan Altıntaş, Hülya Aşçı 

Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara 

  

Liderlik; insanları istenen bir amaca doğru yönelten, belirli bir topluluğu sevk ve idare etmek için 

gereken özellikler, belirlenen amaçlar için bireyleri ve grubu etkileyen davranışsal süreç olarak 

tanımlanır (Barrow, 1977). Yapılan araştırmalar sporda antrenörün liderlik davranışlarının içsel 

güdülenme (Amorose ve Horn, 2000), kolektif yeterlik ve hedef yönelimleri (Toros ve Duvan, 

2011), algılanan güdüsel iklim (Toros, 2010) gibi farklı olgularla ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; genç erkek sporcularda algılanan liderlik stillerinin; bireysel 

gelişim ve elde edilen başarıda önemli yer tutan algılanan güdüsel iklim ve başarı algısını 

belirlemedeki rolünü araştırmaktır.  
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YÖNTEM 

Katılımcılar 

Çalışmaya Ankara’da farklı spor branşları (basketbol, futbol, hentbol, voleybol) ile uğraşan, 175 

erkek (Xyaş; 14.25 ± 1.34) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların spor deneyimi 

ortalaması 3.15 ± 1.66 yıldır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Sporda Algılanan Güdüsel İklim Ölçeği (SAGİÖ):  

 

SAGİÖ, sporcuların güdüsel iklim algılarını ölçmeye yönelik 21 maddeden oluşmaktadır ve ölçekte 

yer alan maddeler 5’li Likert ölçeği üzerinde değerlendirilmektedir. Ölçek Walling ve arkadaşları 

tarafından geliştirilmiştir. Ölçek spor ortamındaki iki farklı güdüsel iklimi değerlendiren -ustalık ve 

performans- iki alt boyutu içermektedir. Ölçeğin Türk sporcularına uyarlama çalışması Toros T. 

(2001) tarafından yapılmıştır.  

 

Başarı Algısı Envanterinin Çocuk Versiyonu:  

Roberts, Treasure ve Balague tarafından geliştirilen ölçek, yargıların beş değerlendirme basamağına 

göre yapıldığı 6’sı görev, 6’sı ego yönelimi olmak üzere 12 maddeden oluşmakta ve iki alt ölçeği 

içermektedir. Envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışması Çetinkalp (2006) tarafından yapılmıştır.  

 

Spor İçin Liderlik Ölçeği: 

Chelledurai ve Salch tarafından 1980 yılında geliştirilen ölçek sporcuların antrenörünün 

davranışlarını nasıl algıladığını ölçen, 1-5 arası puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Ölçek eğitici ve 

destekleyici davranış, demokratik davranış, otokratik davranış, açıklayıcı ve ödüllendirici davranış 

olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Güngörmüş, Gürbüz ve Yenel (2008) tarafından yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Algılanan liderlik stilleri ile algılanan güdüsel iklim arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılan 

Adımsal Çoklu Regresyon Analiz sonuçları, eğitici ve destekleyici antrenör davranışının algılanan 

ustalık iklimini (R=.24; R2= %6; p <.01) belirlemede; otokratik antrenör davranışının ise algılanan 

performans iklimini (R=.26; R2= %7; p <.01) belirlemede etken olduğunu göstermiştir.  

Algılanan liderlik stilleri ile başarı algısı arasındaki ilişkiye yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre 

otokratik ve açıklayıcı-ödüllendirici antrenör davranışı ego yönelimin belirleyicisi (R=.27; R2= %7; 

p <.01) iken; açıklayıcı- ödüllendirici ve eğitici-destekleyici antrenör davranışı görev yöneliminin 

(R=.53; R2= %28; p <.01) belirleyicisi olarak bulunmuştur.  

SONUÇ 

Toros ve Duvan’ın eskrimciler ile 2011 yılında yaptığı çalışma bulgularına paralel olarak; bu 
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çalışmada da antrenörün eğitici-destekleyici davranışlarının algılanan ustalık ikliminin, eğitici-

destekleyici ve açıklayıcı-ödüllendirici davranışlarının görev yönelimli başarı algısını oluşmasında 

etken olarak bulunmuştur. Toros’un (2010) basketbolcular ile yaptığı çalışma sonuçlarının aksine, 

bu çalışmada antrenörün otokratik davranışları performans iklimi algısına neden olurken otokratik 

ve açıklayıcı-ödüllendirici davranışları ise sporcularda ego yönelimli başarı algısına yol açmaktadır. 

Bu bulgular; otokratik davranışların açıklama ve tartışmaya yer vermeden sonuç odaklı olması ve 

ödüllendirmenin sonuç üzerinden yapılması ile açıklanabilir. 

Sonuç olarak, antrenör tarafından benimsenen liderlik stilleri genç sporcuların algıladıkları güdüsel 

iklimleri ve başarı algılarını farklı şekillerde etkilemekte, bununla birlikte sporcunun spor 

ortamındaki davranışlarına ışık tutmakta ve başarı tanımlarını şekillendirmektedir.  
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Abstract 0333 

 

Relationship between heart rate variability, lactate threshold and Yo-Yo test 

during a preseason training period in soccer players 

  

Dicle Aras1, Mitat Koz1, Özcan Bizati1, Sürhat Müniroğlu1, Nadir Arıkan2 
1Ankara University, School of Physical Education and Sports, Ankara-Turkey. 
2Teacher of Physical Education, Izmir-Turkey. 

  

Purpose 

Heart rate variability (HRV) has been used as a noninvasive method to estimate function of 

autonomic nervous system during rest, exercise, and recovery. Measurements of HRV can be used 

as indices of training status. It has been suggested that blood lactate response to exercise is 

important indicators of endurance performance and indices of training status in soccer players. The 

purpose of this study was to determine if relationships in HRV and lactate threshold (LT). 

 

Material and Methods 

Seventeen soccer players (mean age was 25.47 ±4.74 years) were recruited to the study during 

preseason camping period. HRV was measured using the Omegawave Sport Technology with in 

supine position for 5 min. Players performed incremental treadmill test to measure LT. Blood 

lactate was determined using YSI lactate analyzer. The Yo-Yo intermittent recovery 2 test was used 

to measure the maximal aerobic capacity. 

 

Results 

Significant correlations were observed between the HRV indices and LT heart rate (HF: r = - 0.51, 

P<0.05; LF: r= - 0.56, P<0.05; VLF: r= - 0.6, P< 0.01; SDSD: r= -0.62, P<0.01; RMSSD: r= - 

0.62, P < 0.01), and LT treadmill running speed (HFnu: r= -0.49, P < 0.05; LFnu: r=0.49, P 

<0.05). There were no significant correlation between HRV indices and Yo-Yo test results. 

Conclusion 

These data suggest that HRV indices are related with treadmill running speed and heart rate at LT, 

but additional studies are needed to use for the detection of LT in soccer players. 

  

Keywords: Heart rate variablity, soccer, lactate threshold 
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Futbol oyuncularının sezon öncesi dönemde kalp hızı değişkenliği, laktat eşiği 

ve yo-yo testi sonuçları arasındaki iliişkinin incelenmesi 

  

Dicle Aras1, Mitat Koz1, Özcan Bizati1, Sürhat Müniroğlu1, Nadir Arıkan2 
1Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye. 
2Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, İzmir, Türkiye. 

  

Amaç 

Futbolda sezon öncesi dönemler, sporcuların yoğun maç temposuna en iyi şekilde hazırlanmalarının 

hedeflendiği, bu nedenle de performansın farklı testlerle birçok kez değerlendirilmesinin gerektiği 

periyotlardır. Kalp hızı değişkenliği (KHD), otonom sinir sistemi fonksiyonlarının dinlenme, egzersiz 

ve egzersiz sonrası toparlanma dönemlerinde invaziv olmayan şekilde değerlendirme yollarından 

biridir. Özellikle de son yıllarda spor ve egzersiz alanlarında kullanımı gittikçe artmaktadır. KHD 

ölçümleri hem yapılan aktivitenin organizmadaki etkilerinin incelenmesi hem de aktivite öncesi ve 

sonrasında sempatovagal denge hakkında bilgi verir. Bununla birlikte kan laktat cevaplarının 

futbolcularda dayanıklılığın en önemli göstergesi olduğu kabul edilmektedir. Futbola özgü olarak 

aerobik kapasitenin değerlendirilmesinde kullanılan başka testler de mevcuttur. Bunlardan biri de 

Yo-Yo IR2 (intermittent recovery) testidir. Bu çalışmanın amacı profesyonel futbol oyuncularında 

kalp hızı değişkenliği, laktat testi ile Yo-Yo IR2 testi cevapları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışmaya ortalama yaşları 25.47 ±4.74 yıl, boy uzunlukları 181.01 ±6.37 cm ve vücut ağırlıkları 

78.01 ±5.325 kg olan 17 profesyonel futbol oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır. Kalp hızı 

değişkenliği ve koşu bandı kan laktat ölçümleri hava sıcaklığının 21-23° C ve nem oranının % 60’ın 

altında olduğu laboratuar ortamında gerçekleştirilmiştir. Yo-Yo IR2 testi ise fotbol sahasında 

uygulanmıştır. KHD ölçümleri Omegawave 800 (Oregon, USA) cihazı ile sporcular yatar pozisyonda 

iken alınmıştır. Tek bir kişi için ölçüm 5 dk sürmüştür. Koşu bandı laktat ölçümleri 8 kmh/saat ile 

başlamış ve sürat her 3 dk’da 1 kmh artırılmıştır. Her etap sonunda sporculardan alınan kan örneği 

YSI 1500 (YSI, Yellow Springs, OH, USA) laktat analizörü ile analiz edilmiştir. YO-YO IR2 testi 20 

m’lik koşu alanı ve onun hemen arkasındaki 5 m’lik aktif toparlanma alanı içermektedir. Test 10 

kmh/saat ile başlamış, denekler ritme uygun şekilde koşarak ve yürüyerek testi tamamlamışlardır. 

İstatistiksel analiz için SPSS programı (sürüm 16) kullanılmıştır. Parametrik veya parametrik 

olmayan korelasyon testinin kullanımına karar vermek için ilk olarak verilerin dağılımı Shapiro Wilks 

testi ile incelenmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden Pearson korelasyon testi kullanılmasına 

karar verilmiştir. Alfa değeri 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 

Kalp hızı değişkenliğine ait hem zaman alan (SDNN, SDSD, SDANN, RMSSD,) hem de frekans alan 

(TP, HF, LF, VLF, UVLF, LF/HF, Lfnu, HFnu) verileri, koşu bandı laktat testine ait laktat mmol, koşu 
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bandı hızı ve laktat eşiği kalp atım hızı değerleri ile Yo-Yo-IR2 testine ait maksimal kalp atım hızı ve 

koşu hızı verileri değerlendirilmeye alınmıştır. 

KHD ile laktat eşiği kalp atım hızı arasında; HF: r=-0.51 (p<0.05), LF: r=-0.56 (p<0.05), VLF: r=-

0.60 (p<0.01, SDSD: r=-0.62 (p<0.01) ve RMSSD: r=-0.62 (p<0.01) anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Bazı KHD verileri ile laktat eşiği koşu hızı arasında da; Hfnu: r=-0.49 (p<0.05), Lfnu: r=-0.49 

(p<0.05) olacak şekilde anlamlı ilişki bulunmuştur. KHD verileri ile Yo-Yo IR2 test sonuçları 

arasında ise anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. 

 

Sonuç 

Bu sonuçlara göre KHD’nin bazı verilerinin laktat testi koşu hızı ve laktat eşiği kalp atım hızı ile 

ilişkili olduğu söylenebilir. Ancak ilişkinin daha kesin yargılarla kullanılabilmesi için futbolcular 

üzerinde daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı değişkenliği, fubol, laktat eşiği 
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Abstract 0346 

 

The factors that has an effect on the attendance and location choice of the 

visitors to the park and recreations centers for physical activities 

  

Hüseyin Gümüş1, Sema Alay2, Mehmet Karakılıç3 
1Afyon Kocatepe University 
2Gazi University 
3Kirikkale University 

  

The purpose of this study is to examine the factors influencing the visitors coming to parks and 

recreation areas for physical activity. 

The universe of the research consists of the visitors of parks and recreation centers who are over 

16 and living in Ankara. 603 people took part in the research voluntarily out of the group 

mentioned as the universe of the research. When the data gathered from them was studied, some 

responses turned out to be invalid, and therefore the number of the individuals forming the sample 

decreased to 412. 

FAMDÖ, whose adaptation was done for this research and whose validity is proved, was used as 

the means of collecting data. 2 sub-dimension (choice of place of physical activity, factors 

preventing participation in physical activity) and consisting of 33 items FAMDÖ, is 5-point Likert-

type, as a venue for participants to choose physical activity in parks and recreation areas and 

elements of push factors preventing participation in physical activity measures in these places. For 

data analysis descriptive statistics and univariate analysis of variance and independent samples T-

test method was used. 

According to the findings of the research, the causes of not participating in the physical activities in 

parks and recreational centers indicates a meaningful difference with regards to visitors gender, 

level of education and being a smoker or a non-smoker; however, gender, age, level of education, 

body mass index and being a smoker or not does not have an influence on the location choice of 

the people who come to parks and recreation centers. With regard to independent variables dealt 

within the research, the factors that motivate people to choose parks and recreation centers as 

places to involve in physical activity as well as the ones prevent or discourage people to go these 

places were detected and suggestions for minimazing the latter were made to the local authorities. 

  

Keywords: Location choice, parks, recreation, physical activity 
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Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân 

seçimini ve aktiviteye katılımını etkileyen faktörler 

  

Hüseyin Gümüş1, Sema Alay2, Mehmet Karakılıç3 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi 
2Gazi Üniversitesi 
3Kırıkkale Üniversitesi 

  

Bu araştırmanın amacı, fiziksel aktivite amaçlı park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların 

mekân seçimini ve aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörleri incelemektir. 

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde yaşayan 16 yaş üzerindeki park ve rekreasyon alanı kullanıcıları 

oluşturmuştur. Evren seçimi ve dolayısı ile örneklem seçim yöntemi, amaca yönelik (purposive 

sampling) yöntemdir. Bu evrenden, araştırmaya gönüllü olarak 603 kişi katılmıştır. 603 kişiden elde 

edilen veriler incelendiğinde, bazı katılımcıların cevaplarının ‘’geçersiz’’ olduğu saptanmış ve 

araştırmanın örneklemi 412 katılımcıdan oluşmuştur (16-63 yaş (x= 26.80, ss= 7.609), % 59.5 

(245)’i erkek, % 40.5 (167)’si kadın). 

Veri toplama aracı olarak; Türkiye’ye uyarlamaları bu araştırma kapsamında yapılan ve geçerliği 

güvenirliği ispatlanmış olan FAMDÖ (Fiziksel Aktivite mekânı Değerlendirme Ölçeği) kullanılmıştır. 2 

alt boyut (fiziksel aktivite mekânı seçimi, fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurlar) ve 33 

maddeden oluşan FAMDÖ, 5’li Likert tipinde olup, katılımcıların park ve rekreasyon alanlarını fiziksel 

aktivite mekânı olarak seçmeye iten unsurları ve bu mekânlarda fiziksel aktiviteye katılımı 

engelleyen unsurları ölçmektedir. Verilerin analizi için betimleyici istatistik ve tek değişkenli varyans 

analizi (ANOVA) ve ilişkisiz örneklemler T-Tesi (Independent Samples T-Test) yöntemi 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, park ve rekreasyon alanlarında fiziksel aktivitelere katılmama 

nedenleri kullanıcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve sigara kullanım durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Ancak, fiziksel aktivite amaçlı park ve rekreasyon alanlarına gelen kişilerin 

mekân seçimlerinde cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, beden kitle indeksi ve sigara kullanımı bir farklılık 

yaratmamaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan bağımsız değişkenler bağlamında, park ve 

rekreasyon alanlarını fiziksel aktivite mekânı olarak seçmeye iten unsurlar belirlenip bu mekânda 

fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurları en aza indirgeyebilecek uygulamalar yerel 

yöneticilere önerilmiş ve park ve rekreasyon alanlarının kullanımı ile ilgili bir takım istatistiki bilgiler 

verilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Mekân seçimi, park, rekreasyon, fiziksel aktivite 
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Abstract 0348 

 

The applicability of six sigma management model at Turkish Sport Fedarations 

  

Ali Serdar Yücel, Sebahattin Devecioğlu 

Firat University, Physical Education and Sports Colleges,Department of Physical Education and 

Sports, Elazig 

  

Nowadays, Customer satisfaction, profitability and quality have become extremely important both 

in terms of sport services and private companies are required to maintain continuity. This study 

was performed in order to determine the applicability of Six Sigma management model at sports 

federations and sports service providers which have public tasks in Turkey. 

In this research, "descriptive scanning model" was used for the applicability of Six Sigma 

Management Model at Turkish sports federations. The universe of the research is the Sports 

Federation and its sample are the sports federations that actively carry out activities in Turkey. A 

survey has been applied aiming at attaining the opinions of 298 administrators elected by random 

method amongst 974 administrators that have honorary and permanent office (federation 

presidents, federation deputy chairmen, members of the Board of Directors, secretary general, 

supervisors and specialists) with the Turkish Sports Federations. 

In the research the applicability of the Six Sigma management model to the Turkish Sports 

Federations, its significance and the opinions of the administrators, preparing a ground for the 

formation of the Six Sigma management model in the sports federations has been found.  

As a result, considering the fact that there is not any success in the field of application of the "Six 

Sigma" without the support of the top management leadership and research results, Six Sigma 

management model seems to be applied in the fields of sports federations, management, 

organization, service, manufacturing and human resources. 

  

Keywords: Sport, Federation, Six Sigma, Sports Service, Quality 

 
Türk spor federasyonlarında altı sigma yönetim modelinin uygulanabilirliği 

  

Ali Serdar Yücel, Sebahattin Devecioğlu 

Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı,Elazığ 

  

Amaç 

Günümüzde özel şirketlerin devamlılığını sürdürebilmeleri için gerekli olan müşteri memnuniyeti, 

kârlılık ve kalite anlayışı spor hizmetleri açısından da son derece önemli bir hale gelmiştir. Bu 
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çalışma, Türkiye’de kamusal görevler üstlenen ve spor hizmeti sunan spor federasyonlarında Altı 

Sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğinin tespiti amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmanın kuramsal boyutunun oluşturulmasında konu ile ilgili literatür taranmış ve Türkiye’de 

aktif olarak görev yapan spor federasyonlarının mevcut durumu tespit edilmiştir.  

Türk Spor Federasyonlarında Altı Sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine yönelik yapılan bu 

araştırmada “betimsel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni spor federasyonları olup, 

Örneklemi ise Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren spor federasyonlarıdır. Araştırmada Türk 

spor federasyonlarında fahri ve kadrolu görev yapan (federasyon başkanı, federasyon asbaşkanı, 

yönetim kurulu üyeleri, genel sekreter, şef ve uzman) 974 yönetici arasından tesadüfî yöntemle 

seçilmiş 298 yöneticinin görüşlerine yönelik anket uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmada, federasyonların bünyesinde bir kalite bölümü ve bu bölümde istihdam edilmiş eleman 

olmadığı, federasyonlarda görevli yöneticilerin büyük çoğunluğunun (% 86,2) federasyon 

bünyesinde kalite eğitimlerine yer verilmediği yönünde görüş belirttikleri ortaya çıkmıştır. Kalite 

eğitimlerine yer veren federasyonların “Basketbol”, “Atıcılık”, “Binicilik”, “Buz Hokeyi”, “Dans 

Sporları”, “Hava Sporları”, “Kürek” ve “Triatlon” federasyonları olduğu tespit edilmiştir. 

Spor federasyonlarından Badminton Federasyonu’nun TSE, Atletizm Federasyonu’nun ISO 9000, 

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’nun ISO 9000 kalite uygulamalarına sahip olduğu, Voleybol 

Federasyonu’nun ise MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) ile kalite çalışmalarına yer verdikleri, diğer 

federasyonlarda ise herhangi bir kalite uygulamasının olmadığı tespit edilmiştir. 

Ankete katılan yöneticilerin “kalite” kavramına yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinde “hedef kitlenin 

ihtiyaçlarını karşılama” seçeneğini % 40,9 (122 kişi) 1. tercih olarak seçerken, “standartlara 

uygunluk” seçeneğini 1. derecede önemli olarak tercih edenlerin oranı % 37,6 (112 kişi), 

“kullanıma uygunluk” seçeneğini 1. derecede önemli görenlerin oranı % 37,9 (113 kişi), 

“mükemmellik” seçeneğini 1. derecede önemli görenlerin oranı % 65,1 (194 kişi), “lüks” seçeneğini 

1. derecede önemli gören yöneticilerin oranının % 89,3 (266 kişi) olduğu saptanmıştır. 

Federasyonlarda görevli yöneticilerin % 2.4’ü istatistiksel araç olarak “deney tasarımları” aracını 

kullanıldıklarını belirtirken, % 94.3’ü hiçbir istatistiksel aracın kullanılmadığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Buna göre, federasyonların büyük çoğunluğunda kalite departmanlarının olmadığı, 

herhangi bir kalite yönetim sistemi uygulanmadığı ve kalite eğitimlerine çok fazla zaman 

ayrılmadığı göz önüne alınırsa, bunun doğal sonucu olarak istatistiksel kalite araçlarının da büyük 

oranda kullanılmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada, Altı Sigma yönetim modelinin Türk Spor Federasyonları’na uygulanabilirliği, önemi ve 

yönetici görüşlerinin spor federasyonlarında Altı Sigma yönetim modelinin oluşturulmasında zemin 

hazırladığı tespit edilmiştir. 
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Sonuç 

Sonuç olarak; üst yönetimin liderliği, desteği olmadan “Altı Sigma” uygulamalarında başarılı 

olunamayacağı gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda ve araştırma sonuçları esas alındığında 

Altı Sigma yönetim modelinin spor federasyonlarında, yönetim, organizasyon, hizmet, üretim, insan 

kaynakları alanlarında uygulanabilir olduğu mümkün görünmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, federasyon, altı sigma, spor hizmeti, kalite 

  



 

254 

Abstract 0349 

 

Test-retest reliability of repeated sprint ability and repeated shuttle sprint 

ability in young soccer players 

  

Tahir Hazır1, Oğuzhan Şenol1, Ümit Geçmen2 
1Hacettepe University, School of Sport Sciences and Technology, Beytepe, Ankara 
2M.K.E. Ankaragücü Sports Club, Tandoğan-Ankara 

  

Purpose: The aim of this study was to evaluate the test-retest reliability of repeated sprint ability 

(RSA) and repeated shuttle sprint ability (RSSA) in young soccer players.  

Method: Fifteen young soccer players (age (year) = 17.0 ± 0.38, height (cm) = 177.2 ± 6.1, body 

weight (kg) = 68.1 ± 5.9) completed two trials of each of two multiple-sprint running protocols 

with 2 days between each trials. RSA consisted of 10 x 25 m sprints repeated every 30 seconds; 

RSSA consisted of 10 x (2x12.5)m sprints repeated every 30 seconds. All testing was performed in 

a soccer field with the artificial turf, and sprint times were recorded using twin-beam photocells. 

The test variables were total sprint time (TST), minimum sprint time(STmin), maximum sprint 

time(STmax), percent sprint decrement (PSD), heart rate during sprints (HR), and post-test peak 

lactate concentration(LApeak). Intra-class correlation(ICC), systematic error (paired samples t-

test), and typical error expressed as a coefficient of variation (CV%) were calculated.  

Results: ICC for TST, STmin, STmax, PSD, HR, and LApeak were 0.727, 0.650, 0.710, 0.169, 

0.776, 0.817 in the RSA respectively and were 0.599, 0.528, 0.592, -0.026, 0.564, 0.764 in the 

RSSA respectively. Paired t tests showed that the systematic error for all variables except for HR 

variables in the RSA. On the other hand, there was no systematic error in any variable except for 

lactate variables in the RSSA. CV % values of all variables were low except for the PSD and LApeak 

in both protocols.  

Conclusion: The results of this study revealed that both protocol have low test-retest reliability for 

the repeated sprint performance to evaluate. Application of an familiarization test prior to the main 

test may be required to obtain reliable results. 

  

Keywords: Repeated sprint ability, repeated shuttle sprint ability, test-retest reliability 
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Genç futbolcularda tekrarlı sprint ve tekrarlı mekik sprint testlerinin test-tekrar 

test güvenirliği 

  

Tahir Hazır1, Oğuzhan Şenol1, Ümit Geçmen2 
1Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beytepe, Ankara 
2M.K.E. Ankaragücü Spor Kulübü, Tandoğan, Ankara 

  

Giriş 

Kısa toparlanma periyodu içeren tekrarlı, maksimal eforlu sprint, “tekrarlı sprint yeteneği (TS)” 

olarak tanımlanmıştır (Dawson ve diğ., 1993). Spor dalına özgü teknik ve taktik beceri, patlayıcı 

kuvvet, sürat ve dayanıklılığın yanında TS’nin de futbolda önemli bir performans bileşeni olduğu 

gösterilmiştir (Impellizzeri ve diğ., 2008; Rampinini ve diğ., 2007). Bu çalışmanın amacı genç 

futbolcularda tekrarlı sprint ve tekrarlı mekik sprint (TMS) testlerinin test-tekrar test güvenirliğini 

değerlendirmektir.  

 

Yöntem 

Denekler: 15 genç futbolcuya (yaş (yıl) = 17.0 ± 0.38, boy (cm) = 177.2 ± 6.1, vücut ağırlığı (kg) 

= 68.1 ± 5.9, spor yaşı (yıl) = 6.73 ± 0.6 ), iki değişik tekrarlı sprint protokolü rastgele sırayla ve 

2 gün ara ile iki kez uygulanmıştır. 

TS ve TMS Testleri: TS 10 x 25 m sprintten, TMS 10 x (2x12.5) m sprint koşusundan ibarettir. Her 

iki protokolde sprintler arasında 30 sn pasif toparlanma verilmiştir. Tüm testler zemini suni çim 

olan futbol sahasında yapılmış ve çift gözlü fotosel kronometre ile sprint zamanları ölçülmüştür. 

Toplam sprint zamanı (TSZ), en kısa sprint zamanı (SZmin), en uzun sprint zamanı (SZmaks), 

sprintte düşüş yüzdesi (SDY), sprintler esnasındaki kalp atım hız (KAHT), test sonu üçüncü dakika 

kalp atım hızı (KAH-TS3), test sonu laktat konsantrasyonunun (La-TS) ve test sonu üçüncü dakika 

laktat konsantrasyonunun (La-TS3) güvenirliği değerlendirilmiştir.  

İstatistik: Test değişkenleri üç tip güvenirlik yöntemi ile değerlendirilmiştir; sınıf içi korelasyon 

katsayısı (SKK), ortalamada değişim veya sistematik hata ve denek-içi varyasyon. SKK, çift yönlü 

varyans analizi ile belirlenmiştir. Ortalamada değişim veya sistematik hata Bağımlı Gruplarda t 

Testi ile değerlendirilmiştir. Denek-içi varyasyon için logaritmik dönüşüm öncesinde veya 

sonrasında tekrarlı ölçümlerin fark değerleri (Ölçüm 2 – Ölçüm 1) ve tekrarlı ölçümlerin 

ortalamaları ((Test 1 + Test 2) / 2) arasında anlamlı ilişki çıkmayan (hata varyansı sabit olan) 

değişkenlerin tipik hatası (TH) ve varyasyon katsayısı olarak tipik hatası (VK%) hesaplanmıştır. 

Logaritmik dönüşüm sonrasında da tekrarlı ölçümlerdeki fark değerleri (Ölçüm 2 – Ölçüm 1) ve 

tekrarlı ölçümlerin ortalamaları ((Test 1 + Test 2) / 2) arasında anlamlı ilişki çıkan değişkenler 

(hata varyansı sabitleşmeyen) için TH ve VK% yerine Bland-Altman tutarlılık sınırları 

hesaplanmıştır. Tüm istatistik işlemler SPSS paket programında (Ver 15.0) yapılmış ve 0.05 

yanılma düzeyi kullanılmıştır.  
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Bulgular 

TS’de TSZ, SZmin, SZmaks, SDY değişkenlerinin sınıf içi korelasyon katsayıları sırasıyla 0.727, 

0.650, 0.710, 0.169 ve TMS’de sırasıyla 0.599, 0.528, 0.592, -0.026 dır (Tablo 2). TS’de ölçülen 

kalp atım hızı ve laktat değişkenlerinin sınıf içi korelasyon katsayıları TMS’den daha yüksek olmakla 

beraber orta düzeydedir (tablo 2). Bağımlı gruplarda t testi, TS’de La-TS3 ve KAH değerleri hariç 

diğer değişkenlerde sistematik hata olduğunu göstermiştir (Tablo 2). Buna karşılık TMS’de LA 

değerleri hariç hiçbir değişkende sistematik hata saptanmamıştır (Tablo 2). Her iki protokolde SDY 

ve laktat değişkenleri hariç diğer değişkenlerin VK% düşüktür (Tablo 3).  

 

Tartışma 

Bu çalışmada her iki protokol için elde edilen bulgular daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla 

uyumludur. Her iki protokolde ölçülen performans değişkenlerinin SDY hariç tipik hata ve VK% 

değerleri diğer çalışmalarda olduğu gibi düşük bulunmuştur (Austin ve diğ., 2012; Buchheit ve diğ., 

2010; Glaister ve diğ., 2010). Buna karşılık önceki çalışmalarda elde edilen sınıfiçi korelasyon 

katsayıları bu çalışmada elde edilen korelasyon katsayıları ile karşılaştırıldığında daha yüksektir 

(Austin ve diğ., 2012).  

Bu çalışmanın sonuçları her iki protokolün tekrarlı sprint performansını değerlendirmek için düşük 

test-tekrar test güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir. Her iki protokolde güvenilir sonuçlar elde 

etmek için ana testten önce bir alışma/öğrenme testi uygulanabilir. 
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Table 1. Resting LA and HR values of young soccer players (Mean ± SD). 

RSA1-LArest (mmol/L) 1.10 ± 0.36 

RSA2-LArest (mmol/L) 1.03 ± 0.26 

RSSA1-LArest (mmol/L) 1.02 ± 0.27 

RSSA2-LArest (mmol/L) 1.12 ± 0.23 

RSA1-HRrest (a/dk) 84.2 ± 10.4 

RSA2-HRrest (a/dk) 89.0 ± 6.6 

RSSA1-HRrest (a/dk) 86.4 ± 8.7 

RSSA2-HRrest (a/dk) 87.0 ± 4.8 
RSA: Repeated Sprint Ability, RSSA: Repeated Shuttle Sprint Ability, LArest: Resting Lactic Acid, HRrest: 

Resting Heart Rate 
 
Tablo 1. Genç futbolcuların test öncesi dinlenik LA ve KAH değerleri (Ort. ± SD) 
TS1-LAdin (mmol/L) 1.10 ± 0.36 

TS2-LAdin (mmol/L 1.03 ± 0.26 

TMS1-LAdin (mmol/L) 1.02 ± 0.27 

TMS2-LAdin (mmol/L) 1.12 ± 0.23 

TS1-KAHdin (a/dk) 84.2 ± 10.4 

TS2-KAHdin (a/dk) 89.0 ± 6.6 

TMS1-KAHdin (a/dk) 86.4 ± 8.7 

TMS2-KAHdin (a/dk) 87.0 ± 4.8 
TS:Tekrarlı Sprint, TMS:Tekrarlı Mekik Sprint, LAdin:Dinlenik Laktik Asit, KAHdin:Dinlenik Kalp Atım Hızı 
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Table 2. Change of mean and intraclass correlation coefficient values for the repeated 

sprint and repeated shuttle sprint tests. 

 Test 1 Test 2 
Change in 
mean 
X ± SD 

p ICC (95% CIs) 

Repeated sprint 

TST (s) 38.1±1.6 36.3±1.9 -1.82±1.32 0.00 0.727 (0.359-
0.899) 

STmin (s) 3.63±0.16 3.53±0.18 -1.10±0.14 0.01 0.650 (0.226-
0.867) 

STmax (s) 3.96±0.19 3.73±0.22 -0.23±0.15 0.00 0.710 (0.329-
0.892) 

PSD (%) 4.63±2.08 2.74±1.02 -1.89±2.11 0.00 0.169 (-0.358-
0.615) 

La-T0 (mmol/L) 10.16±2.80 8.80±1.93 -1.36±1.65 0.00 0.766 (0.434-
0.915) 

La-T3 (mmol/L) 10.15±2.50 9.33±2.42 -0.82±1.65 0.07 0.776 (0.454-
0.919) 

HRTest (bpm) 176.6±12.44 175.13±10.45 -1.47±6.95 0.43 0.817 (0.539-
0.935) 

HR-T3 (bpm) 116.20±14.65 115.07±10.75 -1.13±6.88 0.53 0.856 (0.626-
0.949) 

Repeated shuttle 
sprint       

TST (s) 51.83±1.84 51.15±2.01 -0.68±1.73 0.15 0.599 (0.145-
0.845) 

STmin (s) 5.00±0.16 4.99±0.18 -0.03±0.16 0.53 0.528 (0.042-
0.812) 

STmax (s) 5.39±0.26 5.27±0.26 -0.12±0.26 0.87 0.592 (0.135-
0.842) 

PSD (%) 3.44±1.41 2.67±0.51 -0.77±1.52 0.07 -
0.026 

(-0.516-
0.478) 

La-T0 (mmol/L) 9.45±2.21 8.41±1.54 -1.05±1.67 0.03 0.616 (0.171-
0.852) 

La-T3 (mmol/L) 9.96±2.64 8.75±1.95 -1.22±2.17 0.05 0.564 (0.093-
0.829) 

HRTest (bpm) 172.7±11.41 171.3±10.60 -1.33±7.57 0.51 0.764 (0.430-
0.914) 

HR-T3 (bpm) 113.7±9.15 109.07±8.08 -4.67±8.59 0.054 0.505 (0.010-
0.801) 

ICC= intra-class correlation coefficient, CIs= confidence intervals, TST= total sprint time, ST=sprint time, 

PSD=percent sprint decrement, La-T0= end of test, La-T3= three minutes recovery, HRTest= heart rate during 

test, HR-T3=three minutes recovery. 
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Tablo 2. Tekrarlı sprint ve tekrarlı mekik sprint testlerinde ortalamada değişim ve sınıf içi 

korelasyon katsayıları. 

 Test 1 Test 2 Ortalamada değişim 
X ± SD p SKK % 95 GA 

Tekrarlı sprint 

TSZ (sn) 38.1±1.6 36.3±1.9 -1.82±1.32 0.00 0.727 (0.359-
0.899) 

SZmin (sn) 3.63±0.16 3.53±0.18 -1.10±0.14 0.01 0.650 (0.226-
0.867) 

SZmaks (sn) 3.96±0.19 3.73±0.22 -0.23±0.15 0.00 0.710 (0.329-
0.892) 

SDY (%) 4.63±2.08 2.74±1.02 1.89±2.11 0.00 0.169 (-0.358-
0.615) 

La-T0 (mmol/L) 10.16±2.80 8.80±1.93 -1.36±1.65 0.00 0.766 (0.434-
0.915) 

La-T3 (mmol/L) 10.15±2.50 9.33±2.42 -0.82±1.65 0.07 0.776 (0.454-
0.919) 

KAHT (a/dk) 176.6±12.44 175.13±10.45 -1.47±6.95 0.43 0.817 (0.539-
0.935) 

KAH-TS3 (a/dk) 116.20±14.65 115.07±10.75 -1.13±6.88 0.53 0.856 (0.626-
0.949) 

Tekrarlı mekik 
sprint       

TSZ (sn) 51.83±1.84 51.15±2.01 -0.68±1.73 0.15 0.599 (0.145-
0.845) 

SZmin (sn) 5.00±0.16 4.99±0.18 -0.03±0.16 0.53 0.528 (0.042-
0.812) 

SZmaks (sn) 5.39±0.26 5.27±0.26 -0.12±0.26 0.87 0.592 (0.135-
0.842) 

SDY (%) 3.44±1.41 2.67±0.51 -0.77±1.52 0.07 -
0.026 

(-0.516-
0.478) 

La-TS (mmol/L) 9.45±2.21 8.41±1.54 -1.05±1.67 0.03 0.616 (0.171-
0.852) 

La-TS3 
(mmol/L) 9.96±2.64 8.75±1.95 -1.22±2.17 0.05 0.564 (0.093-

0.829) 

KAHT (a/dk) 172.7±11.41 171.3±10.60 -1.33±7.57 0.51 0.764 (0.430-
0.914) 

KAH-T3 (a/dk) 113.7±9.15 109.07±8.08 -4.67±8.59 0.054 0.505 (0.010-
0.801) 

SKK=Sınıfiçi korelasyon katsayısı, %95 GA= Güven aralığı, TSZ=Toplam sprint zamanı, SZmin=en kısa sprint 
zamanı, SZmaks=en uzun sprint zamanı, SDY=sprintte düşüş yüzdesi, La-T0=test sonu laktik asit, La-
T3=toparlanma 3. dakika laktik asit, KAHT=test esnasındaki kalp atım hızı, KAH-T3=toparlanma 3. dakika kalp 
atım hızı 
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Table 3. Typical error and typical error expressed as a CV (%) values for the repeated 

sprint and repeated shuttle sprint tests. 

rǂ p TE (CIs 95%) CV(%) (CIs 95%) 

Repeated sprint 

TST (s) 0.242 0.38 0.93 (0.68-1.47) 2.6 (1.9-4.1) 

STmin (s) 0.146 0.60 0.10 (0.07-0.16) 2.9 (2.1-4.5) 

STmax (s) 0.201 0.47 0.11 (0.08-0.17) 2.9 (2.1-4.6) 

PSD -0.620 0.01* 1.49 (1.09-2.36) 45.5 (31.6-80.8) 

La-T0 (mmol/L) -0.550 0.03** 1.16 (0.85-1.83) 10.7 (7.7-17.4) 

La-T3(mmol/L) 0.050 0.86 1.17 (0.85-1.84) 11.5 (8.3-18.8) 

HRT (bpm) 0.300 0.28 4.91 (3.60-7.75) 2.8 (2.1-4.5) 

HR-T3 (bpm) -0.582 0.02*** 4.87 (3.56-7.68) 4.4 (3.2-7.0) 

Repeated shuttle sprint

TST (s) 0.109 0.70 1.22 (0.89-1.93) 2.4 (1.7-3.8) 

STmin (s) 0.110 0.70 0.11 (0.08-0.17) 2.2 (1.6-3.5) 

STmax (s) 0.002 0.99 0.18 (0.13-0.29) 3.3 (2.4-5.3) 

PSD 0.768 0.00¥ -3.81 – 2.27+ - 

La-T0 (mmol/L) -0.438 0.10 1.18 (0.86-1.86) 15.0 (10.8-24.6) 

La-T3(mmol/L) -0.355 0.19 1.53 (1.12-2.41) 17.6 (12.7-29.4) 

HRT (bpm) -0.144 0.69 5.35 (3.92-8.44) 3.2 (2.3-5.1) 

HR-T3 (bpm) -0.582 0.02¥¥ 6.07 (4.45-9.58) 5.6 (4.1-9.0) 
TE=typical error, CV= coefficient of variation, CI=confidense interval, TST= total sprint time, ST=sprint time, 

PSD=percent sprint decrement, La-T0= end of test, La-T3= three minutes recovery, HRTest= heart rate during 

test, HR-T3=three minutes recovery. ǂBivariate correlations between the difference (Trial 2 – Trial 1) and the 

mean [(Trial 2 + Trial 1)/2)]. If significant heteroscedasticity was identified, variables were log transformed. * 

Log transformation r = 0.189; p = 0.50, ** Log transformation r = 0.344; p = 0.22, *** Log transformation r 

= 0.504; p= 0.055 ¥Log transformation r = 0.610; p = 0.016, ¥¥ Log transformation r = -0.080; p=0.77 

^Typical error used to identify within-participant variation. For log transformed data, typical error expressed as 

a CV (%) is reported. +Log transformations did not remove heteroscedasticity and 95% limits of agreement are 

reported (inter-trial mean difference ± 2 SD). 
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Tablo 3. Tekrarlı sprint ve tekrarlı mekik sprint testlerinde tipik hata ve varyasyon 

katsayısı değerleri. 
rǂ p TH (% 95 GA)^ VK (%)(% 95 GA)

Tekrarlı sprint 

TSZ (sn) 0.242 0.38 0.93 (0.68-1.47) 2.6 (1.9-4.1) 

SZmin (sn) 0.146 0.60 0.10 (0.07-0.16) 2.9 (2.1-4.5) 

SZmaks (sn) 0.201 0.47 0.11 (0.08-0.17) 2.9 (2.1-4.6) 

SDY (%) -0.620 0.01* 1.49 (1.09-2.36) 45.5 (31.6-80.8) 

La-T0 (mmol/L) -0.550 0.03** 1.16 (0.85-1.83) 10.7 (7.7-17.4) 

La-T3 (mmol/L) 0.050 0.86 1.17 (0.85-1.84) 11.5 (8.3-18.8) 

KAHT (a/dk) 0.300 0.28 4.91 (3.60-7.75) 2.8 (2.1-4.5) 

KAH-T3 (a/dk) -0.582 0.02*** 4.87 (3.56-7.68) 4.4 (3.2-7.0) 

Tekrarlı mekik sprint 

TSZ (sn) 0.109 0.70 1.22 (0.89-1.93) 2.4 (1.7-3.8) 

SZmin (sn) 0.110 0.70 0.11 (0.08-0.17) 2.2 (1.6-3.5) 

SZmaks (sn) 0.002 0.99 0.18 (0.13-0.29) 3.3 (2.4-5.3) 

SDY (%) 0.768 0.00¥ -3.81 – 2.27+ - 

La-T0 (mmol/L) -0.438 0.10 1.18 (0.86-1.86) 15.0 (10.8-24.6) 

La-T3 (mmol/L) -0.355 0.19 1.53 (1.12-2.41) 17.6 (12.7-29.4) 

KAHT (a/dk) -0.144 0.69 5.35 (3.92-8.44) 3.2 (2.3-5.1) 

KAH-T3 (a/dk -0.582 0.02¥¥ 6.07 (4.45-9.58) 5.6 (4.1-9.0) 
TSZ=Toplam sprint zamanı, SZmin=en kısa sprint zamanı, SZmaks=en uzun sprint zamanı, SDY=sprintte 

düşüş yüzdesi, La-T0=test sonu laktik asit, La-T3=toparlanma 3. dakika laktik asit, KAHT=test esnasındaki kalp 

atım hızı, KAH-T3=toparlanma 3. dakika kalp atım hızı ǂ Tekrarlı ölçümlerdeki fark değerleri (Ölçüm 2 – Ölçüm 

1) ve tekrarlı ölçümlerin ortalamaları ((Test 1 + Test 2) / 2) arasındaki ilişki. * log dönüşüm r = 0.189; p = 

0.50, **log dönüşüm r = 0.344; p = 0.22, *** log dönüşüm r = 0.504; p= 0.055 ¥ log dönüşüm r = 0.610; p 

= 0.016, ¥¥ log dönüşüm r = -0.080; p=0.77 ^ Denek-içi varyasyonyu belirlemek için tipik hata (TH) ve log 

dönüşüm yapılarak varyasyon katsayısı olarak tipik hata (VK%) hesaplandı. + Log dönüşüm hata varyansını 

sabitleştirmediği için Bland-Altman tutarlılık sınırları hesaplandı. 
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Abstract 0353 

 

 
A study of female athletes’ awareness of athlete rights and its driving factors 

  

Majid Soleymani1, Hamed Safari2 
1Department of physical education and sport science and research branch ،eslamic azad university  ،

malayer ،iran 
2Department of physical education and sport science and research branch ،eslamic azad university  ،

hamedan ،iran 

  

A Study of Female Athletes’ Awareness of Athlete Rights and its Driving Factors 

The purpose of the present research was to study awareness of athlete rights and its driving 

factors in the female athletes of three sports who exercised for at least 4 days a week and 2 hours 

per session in order to prepare for participation in a tournament. Theories related to athlete rights 

were examined and the hypotheses of the research were formulated based on the relationship 

between athletic experience, attitude toward sports law, socioeconomic status of the athletes, 

media, and awareness of athlete rights. The research was explanatory and the required data was 

collected by a researcher-made questionnaire. The population of the research consisted of all the 

female athletes of three selected sports in Tehran. Using Cochran’s formula, the sample was 

calculated to be 270 out of a population of 1842 athletes. The sampling method was multiple 

cluster sampling. The data were analyzed using SPSS software. Kendall’s tau-b and Gamma tests 

(for examining ordinal associations), chi-square test (for examining nominal-ordinal levels cross 

tabulations), multivariate regression analysis, and path analysis were used for data analysis. The 

dependent variable of the research was female athletes’ awareness of their rights. The mean 

awareness score of the respondents was 11.32 with a standard deviation of 0.726. The awareness 

scores ranged from 0 to 18. The results showed 35.2% of the athletes had little awareness of their 

own rights. 45.2% had average awareness and only 19.3% of the athletes had high awareness of 

their rights. Athletic experience, media, attitude toward sports law, and socioeconomic status were 

significantly associated with female athletes’ awareness of their rights.  

 

  

Keywords: Athlete rights, female athletes, media, sports law 
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A Study of Female Athletes’ Awareness of Athlete Rights and its Driving Factors 

The purpose of the present research was to study awareness of athlete rights and its driving 

factors in the female athletes of three sports who exercised for at least 4 days a week and 2 hours 

per session in order to prepare for participation in a tournament. Theories related to athlete rights 

were examined and the hypotheses of the research were formulated based on the relationship 

between athletic experience, attitude toward sports law, socioeconomic status of the athletes, 

media, and awareness of athlete rights. The research was explanatory and the required data was 

collected by a researcher-made questionnaire. The population of the research consisted of all the 

female athletes of three selected sports in Tehran. Using Cochran’s formula, the sample was 

calculated to be 270 out of a population of 1842 athletes. The sampling method was multiple 

cluster sampling. The data were analyzed using SPSS software. Kendall’s tau-b and Gamma tests 

(for examining ordinal associations), chi-square test (for examining nominal-ordinal levels cross 

tabulations), multivariate regression analysis, and path analysis were used for data analysis. The 

dependent variable of the research was female athletes’ awareness of their rights. The mean 

awareness score of the respondents was 11.32 with a standard deviation of 0.726. The awareness 

scores ranged from 0 to 18. The results showed 35.2% of the athletes had little awareness of their 

own rights. 45.2% had average awareness and only 19.3% of the athletes had high awareness of 

their rights. Athletic experience, media, attitude toward sports law, and socioeconomic status were 

significantly associated with female athletes’ awareness of their rights.  
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Examination of academicians’ communication perceptions: case of physical 

education and sports sciences academicians 
  

Erman Öncü1, Bülent Gürbüz2 
1Karadeniz Technical University School of Physical Education and Sports, Trabzon 
2Ahi Evran University School of Physical Education and Sports, Kırsehir 

  

Objective 

The purpose of this study was to examine academic communication perceptions of Physical 

Education and Sport Sciences academicians and to compare these perceptions scores of 

academicians with regard to some demographic variables. 

 

Method 

A sample of 230 academicians from variety of Turkish universities provided responses. The 

Inventory of Communication in Academic Context was administered (Gizir and Gizir, 2005) to 

collect data. In order to demonstrate whether there were significant differences between the scores 

of some independent variables acquired from the scale, t and One-Way ANOVA tests were 

processed. The impact magnitude of the acquired differences was evaluated by calculating the eta 

square value. Pearson Correlation Coefficient was also calculated between academic communication 

perceptions scores of academicians and period of service. 

 

Results 

The mean score of the academicians who participated in this study was 109 and there were 

significant differences in perceptions scores of academicians with respect to some independent 

variables. The result of the analysis also revealed that the academicians who were female, older 

and have administrative function had more positive communication perception scores. 

 

Conclusion 

The results of analysis indicated that in general academic communication perceptions of 

academicians were at the middle level. Further, there was a negative but low correlation between 

academic communication perceptions scores of academicians and period of service. 

  

Keywords: University, academician, academic context, communication, physical education and 

sports 
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1Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon 
2Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir 

  

Giriş ve Amaç 

Üniversitelerin temel yapı taşı olarak kabul edebileceğimiz akademisyenlerin gerek kendi kaliteleri 

gerekse yetiştirdikleri öğrencilerin gelişimleri açısından önemli ve kesintisiz bir süreç olarak (Argon 

ve Kösterelioğlu, 2009; Gizir, 2002) iletişim; tutum, duygu, düşünce ve duyguların çeşitli semboller 

kullanılarak kaynaktan hedefe bilgi ve anlamların aktarılması sürecidir (Eren, 2000). Bilimsel 

bilginin yetersiz paylaşımı, yönetimsel sorunlar ve disiplin kültürü gibi birçok unsur ise 

üniversitelerdeki akademik ortam içindeki iletişim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir (Gizir, 

2007). İletişim sürecinin olumsuz yönde etkilenmesi, örgüt içindeki tüm öğelerin davranışını 

dolayısıyla da örgütün verimliğini ve performansını düşürecektir (Yüksel, 2005). Bu nedenle, 

üniversite ortamında temel bir öğe olan akademisyenlerin örgüt içindeki akademik iletişim algı 

düzeylerinin belirlenmesi ve periyodik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılacak 

araştırmalar, örgüt ortamı profilinin değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve alınabilecek 

önlemlerin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde, akademisyenlerin akademik iletişim düzeylerinin belirlenmesine 

yönelik çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu (Gizir ve Şimşek, 2005) hatta beden eğitimi ve spor 

bilimciler üzerinde bu yönde yapılan bir çalışmanın olmadığı gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle bu 

araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri disiplini içerisinde çalışan akademisyenlerin 

akademik iletişim algılarını belirlemek, bu algıların; akademisyenlerin kişisel bilgilerinden elde 

edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. 

 

Yöntem 

Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de farklı üniversitelerde, 

beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili akademik kurumlarda görev yapan 69’u kadın ve 161’i erkek 

230 akademisyen oluşturmaktadır. 

Araştırmada, akademisyenlerin akademik iletişim algılarını belirlemek amacıyla Gizir ve Gizir (2005) 

tarafından geliştirilen “Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri” veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. 5’li Likert (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum ve Kesinlikle 

Katılmıyorum) tipindeki envanter, 36 madde içermektedir ve yönü olumsuzdur. Envanter, 10 

faktörlü (Yetersiz İletişim, Bireysellik, Bilimsel Bilginin Yetersiz Paylaşımı, Motivasyon Eksikliği, 

Gruplaşma, Yönetimsel Sorunlar, Ortak Amaç Eksikliği, Eleştiri, Bölümün İçe Dönük Özelliği ve 

Bölüm Atmosferi) bir yapıya sahip olup envanterden alınabilecek en yüksek puan 180, en düşük 

puan ise 36’dır. 
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Akademisyenlerin akademik iletişim algılarının bağımsız değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar için t ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri 

yapılmıştır. Elde edilen anlamlı farklılıkların etki büyüklükleri ise eta kare (η2) değeri hesaplanarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca akademisyenlerin akademik iletişim algıları ile çalışma süreleri arasındaki 

ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla korelasyon istatistikleri yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışma kapsamındaki akademisyenlerin, envanterin tümünden aldıkları puanların aritmetik 

ortalaması 109.00 (Kararsızım) ve standart sapması 27.32’dir. Akademisyenlerin akademik iletişim 

algıları, cinsiyet değişkenine göre; Yetersiz İletişim (t=2.131; p<0.05; η2=0.019), Bireysellik 

(t=2.427; p<0.05; η2=0.025), Bilimsel Bilginin Yetersiz Paylaşımı (t=2.110; p<0.05; η2=0.019), 

Motivasyon Eksikliği (t=3.117; p<0.01; η2=0.041), Eleştiri (t=2.969; p<0.01; η2=0.037), Bölüm 

Atmosferi (t=2.208; p<0.05; η2=0.021) boyutlarında ve envanterin genelinde (t=2.708; p<0.01; 

η2=0.031) anlamlı farklılıklar göstermektedir. Anlamlı farklılıkların etki büyüklükleri orta 

derecededir. Yaş değişkenine göre akademisyenlerin akademik iletişim algıları; Yönetimsel Sorunlar 

(F=3.742; p<0.05; η2=0.047), Bölümün İçe Dönük Özelliği (F=4.366; p<0.01; η2=0.055) ve 

envanterin genelinde (F=3.045; p<0,05; η2=0.039) anlamlı farklılıklar göstermektedir. Anlamlı 

farklılıkların etki büyüklükleri orta derecededir. Akademisyenlerin akademik iletişim algıları, idari 

göreve sahip olma durumu değişkenine göre; Gruplaşma (t=2.652; p<0.01; η2=0.030) ve 

Yönetimsel Sorunlar (t=2.237; p<0.05; η2=0.022) boyutlarında anlamlı farklılıklar göstermektedir. 

Anlamlı farklılıkların etki büyüklükleri orta derecededir. Çalışma süresi ile akademik iletişim algısı 

envanterinden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayıları, Yetersiz İletişim (r=-0.164, 

p<0.05), Yönetimsel Sorunlar (r=-0.187, p<0.01), Eleştiri (r=-0.130, p<0.05), Bölümün İçe Dönük 

Özelliği (r=-0.188, p<0.01), Bölüm Atmosferi (r=-0.157, p<0.05) ve envanterin geneli (r=-0.153, 

p<0.05) için düşük düzeyde anlamlı bulunmuştur. 

 

Sonuç 

Araştırma bulgularına göre, akademisyenlerin akademik iletişim algılarının envanterin alt boyutları 

ve tümü için genelde orta seviyede olduğu söylenebilir. Erkek, 40 yaş altı grupta yer alan ve idari 

görevi olmayan akademisyenlerin; kadın, 41 yaş üstü grupta yer alan ve idari görevi olan 

akademisyenlere göre akademik iletişim algılarının daha olumsuz olduğu görülmekle birlikte 

akademisyenlerin akademik iletişim algıları ile çalışma süreleri arasında ilişki, bazı alt boyutlar 

(Yetersiz İletişim, Yönetimsel Sorunlar, Eleştiri, Bölümün İçe Dönük Özelliği, Bölüm Atmosferi) ve 

envanterin geneli için negatif yöndedir. 
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Table 1. Descriptive Statistic for ICAC Subscales for All Participants 

Tablo 1. Tüm Katılımcılar İçin Envanter Puanlarının Dağılımı 

 
 

 

 



 

268 

Abstract 0355 

 

 
The effects of balance training on agility and power performance ın young 

football players 

  

Özkan Güler1, Niyazi Eniseler2, Çağatay Şahan2 
1Celal Bayar University Institute of Health Siciences Manisa 
2Celal Bayar University School of Physical Education and Sports Manisa 

  

Purpose:  

Change of speed direction and vertical jump are crucial to determine the performance in the game 

of football. It is significant to keep body parts in balance during running, especially in the change of 

direction. That’ why, the purpose of the study is to investigate effects of 6 weeks balance training 

on agility and power performance of young football players.  

 

Methods:  

Participants (N=32) were divided into two groups, a balance training group (n=16) and a control 

group (n=16). The balance training group performed in a six weeks balance training program and 

the control group did not perform any balance training schedule. All participants engaged in a 20 

yard agility test, zigzag agility test, a dynamic balance test, vertical jumping test both pre and post 

testing. The balance training group underwent the balance training programme lasting six weeks 

(40 minutes three times a week) and continued to carry out their football training during the 

experiment. The training programme consisted of one-leg and double-leg static and dynamic 

balance drills. The demands and duration of those exercises increased progressively. The control 

group continued to carry out their football training during the experiment. The results were 

analyzed by using SPSS statistic program. 

 

Result:  

In the consequence of this study, it has been understood that balance training not only improves 

balance performance but also promotes the performance of agility and power. For this reason, it 

has been suggested that football trainers could reinforce agility and the progress of power with 

balance training. 

  

Keywords: Agility, Balance Training, Power, Proprioreceptive, Soccer 
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Genç futbolcularda denge antrenmanlarının çabukluk ve güç performansına 

etkileri 

  

Özkan Güler1, Niyazi Eniseler2, Çağatay Şahan2 
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Manisa 

  

Amaç:  

Futbol oyununda, oyun analizlerine bakıldığında futbolcuların amaca yönelik yaptığı hareketlerin 

%31’i direkt geriye yana keskin dönüşlü, kavisli yay şeklinde hareketlerden oluştuğu görülür. 

Futbol oyununda yön değiştirmeli koşular ve dikey sıçrama, performansı belirlemede önemli 

parametrelerdir. Yön değiştirmeli koşular sırasında vücudun dengesini düzenlemek ve dengeyi 

sürdürebilmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı altı haftalık denge antrenmanlarının genç 

futbolcularda çabukluk ve güç performansına olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

 

Yöntem-Gereçler:  

Bu çalışmada, TFF Coca Cola Akademi U-16 Liginde ve İzmir Yıldızlar U-15 Liginde futbol oynayan 

yaş ortalaması 15.74 ± 0.91 boy ortalaması 174.06 ± 5.65 vücut ağırlıkları 66.68 ± 5.48 olan 

toplam 32 futbol oyuncusu çalışmaya katıldı. Katılımcılar denge antrenmanı grubu (N=16) ve 

kontrol grubu (N=16) olarak ratgele şekilde iki gruba ayrılmışlardır. Denge antrenmanı grubu altı 

hafta süresince rutin futbol antrenmanı ile beraber statik ve dinamik denge antrenmanı yaptı. 

Kontrol grubu ise çalışma boyunca sadece rutin futbol antrenmanı yaparken denge antrenmanı ile 

ilgili çalışma yapmadı. Tüm katılımcılara ön ve son test olarak zig-zag çabukluk testi, çift bacak, 

sağ-sol tek bacak dinamik denge testleri (Çift Bacaklı Proprioseptif Sistem Tecnobody, Levate - 

Bergamo – Italya) ve çift bacak sağ-sol tek bacak dikey sıçrama testleri (Newtest Powertimer 300 

Sistemi Tyrnava Finlandiya) uygulandı. Denge antrenmanı grubu altı hafta boyunca rutin futbol 

antrenmanları öncesi denge antrenmanları yaptı. Denge antrenmanları haftada 3 gün ve 40 

dakikadan oluştu. Antrenman programı tek bacak-çift bacak statik ve dinamik denge 

alıştırmalarından oluştu. Alıştırmaların süresi ve şiddeti çalışma süresince giderek arttı. Çalışma 

süresince katılımcılar futbol antrenmanları dışında güç, kuvvet, çabukluk antrenmanı uygulanmadı. 

 

Bulgular:  

Bu çalışmada, 6 haftalık denge antrenmanlarının çift bacak dinamik denge performansını %39.5, 

sağ bacak dinamik denge performansını %35.4, sol bacak dinamik denge performansını %38.5, 

çabukluk performansını %2.8, çift bacak dikey sıçrama performansını %12,6, sağ bacak dikey 

sıçrama performansını%11.2, sol bacak dikey sıçrama performansını ise %5 geliştiğini ayrıca 

dinamik denge antrenmanlarının tüm test sonuçlarını istatistiksel olarak da anlamlı bir şekilde 

geliştirdiği bulunmuştur(p<0.05).  
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Sonuç:  

Bu araştırmanın sonuncunda denge antrenmanlarının denge performansı geliştirebileceği gibi, 

bunun yanında çabukluk ve güç performansının da geliştirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu sayede 

futbol antrenörlerinin genç futbolcularda çabukluk ve güç gelişimini denge antrenmanları ile 

desteklemeleri tavsiye edilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çabukluk, denge antrenmanı, futbol, güç, proprioreseptif 
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Abstract 0361 

 

Investigation the suitable pitch sizes according to the distance covered, heart 

rate and technical ability changes of the 12-13 years of age junior football 

players during soccer match 

  

Namet Ateş1, Niyazi Eniseler2, Çağatay Şahan2 
1Celal Bayar University, Institute of Health Sciences, Departmant of Movemant and Traning, Manisa 
2Celal Bayar University, School of Physical Education and Sports, Department of Coach Training, 

Manisa 

  

The purpose of this investigation was to examine, the 12-13 years of age junior football players 

according to the distance covered during the match, heart rate and technical ability changes, to 

research the ideal pitch sizes and due to this variables which pitch size is suitable for this age 

group. Data were collected on 40 (N=40) junior football players:Age (M=13.4 years, SD=0.005) 

Playing experience (M=3.65 years, SD=1.31), Height (1.57 m, SD=0.96), Weight (M=46.41 kg, 

SD=8.46). In this study, same teams played against each other three times in three different pitch 

measurement (105*68 m, 91*56 m, 73*46 m). To measure heart rate and distance covered by 

junior players during the match GPS devices, heart rate sensor and distance measurement sensor 

were used. To analyse the technical abilities video recordings has been analysed by computer 

software. The average HR ( Heart Rate) of the football players according to the different pitch size 

shows no statistical significance (P=0,344). The between first and second half of the matches in 

large, medium and small pitch differences are listed in order, 178±8/174±9, 177±8/176±8, 

175±10/173±10 HR/min. As a result of distance covered analysis, large pitch 6767,2±542,4m is 

higher than medium pitch 6217,5±515,2m. Large pitch distance covered is higher than small pitch 

5816,5±513,8m. The average total successful technical ability numbers shows statistical 

significance (P=0,017). As a result, medium pitch size is suitable than large pitch and small pitch 

according to the distance covered, heart rate and technical ability changes for 12-13 years of age 

junior football players. 

  

Keywords: Soccer, football pitch size, match analysis, distance covered, technical ability 
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12–13 Yaş grubu futbolcuların maç sırasında kat edilen mesafe, kalp atım 

yanıtları ve beceri değişimlerine göre uygun saha ölçülerinin araştırılması 

  

Namet Ateş1, Niyazi Eniseler2, Çağatay Şahan2 
1Celal bayar üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket ve Antrenman Ana Bilim Dalı, Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Manisa 

  

Bu çalışmanın amacı, 12-13 yaş grubu futbolcularda maç sırasında kat edilen mesafe, kalp atım 

yanıtları ve beceri değişimlerine göre uygun saha ölçüsünü araştırmaktır. Bu çalışmaya, İzmir U-13 

liginde futbol oynayan düzenli antrenman yapan toplam 40 erkek futbolcu katılmıştır. Bu çalışmaya, 

yaşları 13.4±0.005, futbol yaşları 3.65±1.31 yıl, boy 157±9.68 cm, vücut ağırlıkları 46.41±8.46 kg 

olan futbol oyuncusu katıldı. Bu çalışmaya katılan futbolcular, üç farklı saha ölçüsünde (105*68 m, 

91*56 m, 73*46 m) nizami futbol kuralları ile üç maç oynadı. Maçlar esnasında çocuk futbolcuların 

kalp atımı frekansları (KA/dk), maçta kat edilen mesafeleri, futbol becerileri ölçüldü. Kalp atımları 

ve koşu mesafeleri ölçmek için uydu bağlantılı olarak çalışan GPS sistemi (SPI Pro, GPSports, 

Canberra, Australia) nabız ölçerleri ve mesafe ölçerleri takıldı. Teknik becerilerin analizi için 

maçların video kayıtları yapıldı ve beceri analizi maç analiz programı ile yapıldı (Muna, Ankara). 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 

programı kullanılarak analiz edildi. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden fazla bağımsız grup 

durumunda (sahalar arasında) parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü (One 

way) Anova testi kullanıldı. Saha içi değişkenlerin tekrarlı ölçümlerinde ise eşleşmiş(bağımlı) grup 

t-testi uygulandı. Araştırmaya katılan futbolcuların KA (Kalp Atımı) ortalamalarının üç farklı ebattaki 

sahaya göre grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (F=1,078; 

p=0,344). Büyük ebat saha,orta ebat saha ve küçük ebat saha ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki kalp 

atımı farklılıkları sırası ile, 178±8/174±9, 177±8/176±8, 175±10/173±10 KA/dk dır. Koşu 

mesafesi analizi sonucunda büyük ebat sahadaki kat edilen mesafe toplamı (KMT) 6767,2±542,4m, 

orta ebat sahadaki KMT 6217,5±515,2m den yüksek bulunmuştur (p=0,000). Büyük ebat sahadaki 

KMT, küçük ebat sahadaki KMT 5816,5±513,8m den yüksek bulunmuştur (p=0,000). Büyük ebat 

sahadaki toplam koşu mesafesi ikinci yarı %8,48, orta ebat sahada %4,63 ve küçük ebat sahada % 

4,28 azalmıştır. Saha büyüdükçe teknik beceri sayısı artmaktadır. Fakat büyük ebat sahada maçın 

ikinci yarısında teknik beceri sayısı %26,6, orta ebat sahada %20 azalma meydana gelmiştir. 

Küçük ebat sahada maçın ikinci yarısı teknik beceri sayısı %38 düşmüştür. Bu çalışmada sonuç 

olarak, 12-13 yaş çocuklar yetişkinlerin oynadığı büyük ebat sahada futbol maçı oynadıklarında 

oluşan yorgunluktan dolayı, maçın ikinci yarısındaki kat edilen mesafe, kalp atımı frekansında 

bozulma meydana gelmektedir. Bunun yanında teknik beceri performansında ikinci yarı en büyük 

bozulma büyük ebat ve küçük ebat sahada meydana gelmektedir. Oynanan maçta saha ebatlarının 

küçültülmesi kat edilen mesafede ikinci yarı bozulma oranlarını azaltmaktadır. Fakat bu araştırmada 

kullanılan en küçük saha ölçüsü futbolun alışıla gelmiş teknik ve taktık anlayışını alanın 

daralmasının yarattığı aşırı kalabalıktan dolayı bozmaktadır. Sonuç olarak; 12-13 yaş çocuk futbolu 
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için bu araştırmada kullanılan orta ebat saha ölçüsü, kalp atımı, koşu mesafesi ve teknik beceri 

değişimine göre büyük ebat ve küçük ebat saha ölçüsünden daha uygunmuş gibi görünmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, futbol sahası, maç analizi, koşu mesafesi, teknik beceri 
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Abstract 0362 

 

Physical education teachers' perceptions of organizational culture and 

communications in educational ınstitutions 

  

Tamer Karademir1, Yunus Emre Karakaya2, Yeliz Şirin1 
1Sutcu Imam University, Physical Education and Sport High School, Kahramanmaras 
2Elazig Province National Education Directorate, Sair Hayri Elementary School, Elazig 

  

Purpose: The perceptions of The physical education teachers who work in educational institutions 

about organizational culture and communication tried to be determined. 

 

Methods: Physical education teachers who work in educational institutions in Turkey, constitute 

population of the research. The sample group is limited to 564 physical education teacher 

participated in the survey. to determine the views of the sample group, questionnaire form 

developed by the researchers, was used.  

 

Findings: According to the arithmetic average of the answers to the statements, given by sample 

group “There are school gossip and rumors among the employees”, the statement with an average 

of at least 2.30, “the school has not experienced any problem related to achieving the 

administration” the statement was determined in which the maximum participation by an average 

of 3.54.  

 

Conclusion: In educational institutions in addition to the managers The physical education teachers 

are thought to affect the culture in the institution. It was reached the conclusion that the formation 

of a positive and effective organizational culture in Educational institutions provide positive 

contribution to all disciplines and as provide positive contribution to physical education class. 

Therefore, it was suggested that to ensure a participatory understanding approach in the institution 

exhibiting a transparent and flexible management understanding by managers, rewarding teachers 

to develop original ideas and techniques, the establishment of a communication without prejudice 

by teachers and administrators to improve performance display of empathic communication. 

  

Keywords: Educational Institutions, Organizational Culture, Organizational Communication, 

Physical Education Teacher 
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Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve iletişiminde beden eğitimi öğretmenlerinin 

algıları 

  

Tamer Karademir1, Yunus Emre Karakaya2, Yeliz Şirin1 
1Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kahramanmaraş 
2Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şair Hayri İlköğretim Okulu, Elazığ 

  

1. GİRİŞ 

Örgüt kültürü, kurum/kuruluşun kişiliğidir. Kültür, kuruluş üyelerinin elle tutulur işaretleri, 

varsayımlar, değerler, normlar ve üyelerin davranışlarından oluşmaktadır (McNamara, 2007). 

Oudenhoven (2001), örgüt kültürünü örgüt çevresi ile ilgili örgütsel uygulamaların şekillendirdiği bir 

kültür çeşidi olarak tanımlamaktadır. Örgüt kültürünün anlamlı kılınması, ancak iletişim 

sağlanmasıyla gerçekleşmektedir (Çelik, 2000). İletişim sayesinde örgütte çalışanlar, kendilerinden 

neler beklendiğini, işlerini nasıl yapmaları gerektiğini ve üstlerinin ya da diğer çalışanların kendileri 

hakkında neler düşündüklerini öğrenme olanağı bulmaktadırlar (Orpen, 1997). 

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmada, eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve iletişiminde beden eğitimi öğretmenlerinin 

görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Eğitim kurumlarında kültürel yapının nasıl olduğu, iletişimin 

örgüt kültürü oluşumundaki etkisinin ne derecede olduğuna cevap aranmaya çalışılmıştır.  

 

3. MATERYAL VE METOD 

Araştırma Grubu: Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 

görev yapan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem grup ise araştırmaya katılan 

564 beden eğitimi öğretmeni ile sınırlıdır.  

Veri Toplama Aracı: Araştırma grubunun görüşlerini belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiş olan anket formu kullanılmıştır. Ayrıca anket formunun oluşturulması aşamasında, 

Çimen (2009)’in geliştirmiş olduğu anket ifadelerinin içeriğinden faydalanılmıştır.  

Verilerin Analizi: Araştırma grubundan elde edilen verilere, SPSS 17,0 paket programı kullanılarak 

analizler yapılmıştır. Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı.939 tespit edilmiştir. Araştırma verilerinin 

sağlıklı yorumlanabilmesi için anketin beşli derecelendirme aralığı; “Kesinlikle Katılmıyorum” (1.00-

1.80), “Katılmıyorum” (1.81-2.60), “Kısmen Katılıyorum” (2.61-3.40), “Katılıyorum” (3.41-4.20) 

“Kesinlikle Katılıyorum” (4.21-5.00) şeklinde olmuştur. Anketten elde edilen verilerin, bağımsız 

değişkenlere bağlı farklılaşma düzeyini değerlendirmek için ikili bağımsız grup ortalamaları arasında 

karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla grup ortalamalarının analizinde ise tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farkın kaynağını bulmak için ise parametrik verilerde 

Scheffe testi uygulanmıştır. Karşılaştırma yapılan verilerin tümü p<0.05 anlamlılık düzeyinde 

çözümlenerek yorumlanmıştır. 
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4. BULGULAR 

Katılımcıların ifadelere verdiği cevapların aritmetik ortalamalarına göre, “Okulda çalışanlar arasında 

dedikodu ve söylentiler bulunmamaktadır” ifadesine X=2.30 ortalama ile en az, “Okulda herhangi 

bir konuyla ilgili idareye ulaşmada problem yaşanmamaktadır” ifadesine ise X=3.54 ortalama ile en 

fazla katılım derecesi gösterdikleri tespit edilmiştir (Tablo 1.).  

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre kendilerine yöneltilen ifadeler (4, 8, 10, 12, 15, 16, 19 ve 

22. maddeler) istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmuştur (Tablo 2.). 

Katılımcıların kurumdaki hizmet yılı değişkenine göre kendilerine yöneltilen ifadelerde (2, 4, 6, 10, 

11, 13, 14, 18 ve 21. maddeler) istatistiksel olarak anlamlı fark görülmektedir (Tablo 3.).  

 

5. SONUÇ 

Katılımcılarda, cinsiyet değişkeni yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir 

(Tablo 2.). 8. ifadeye erkekler X= 2.35+1.03 ortalama, kadınlar X= 2,82+1.24 ortalama ile görüş 

bildirmişlerdir. Burada erkeklerin kadınlara göre daha olumsuz yönde görüş bildirdikleri 

görülmektedir. Bu farklılığın kadınlar çalıştıkları eğitim kurumlarında görevlerini yerine getirirken 

işlerini daha çok önemsedikleri ve bundan dolayı özgün fikirler ürettikleri şeklinde 

yorumlanmaktadır. 15. ifadeye ise erkeklerin (X= 3.25+1.05), kadınlara göre (X= 3.60+1.01) daha 

az katıldıkları tespit edilmiştir. Erkeklerin daha az olumlu yönde görüş bildirmelerinin nedeninin, bu 

eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin ve yöneticilerin genelde erkek olması, yönetimle iletişimlerinin 

daha fazla olmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirilmiştir.  

Katılımcıların hizmet yılı değişkenine göre kendilerine yöneltilen ifadelerde anlamlı farklılıklar 

görülmüştür (Tablo 3.). 4. ifadeye verilen cevaplarda farkın hizmet yılı 4-6 yıl arasında olan 

gruptan kaynaklanmaktadır (X= 3.07+.90). Hizmet yılı az olan öğretmenlerin katılımcı anlayışı 

daha çok benimsedikleri, hizmet yılı arttıkça örgüt kültürü ve iletişimin azaldığı ve öğretmenlerin 

kişisel beklentilerinin olmasından da bu farklılığın oluştuğu düşünülmektedir.  

Katılımcı grup, 2. maddeye X= 2.30+1.14 ortalama ile “Katılmıyorum” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Bu da beden eğitimi öğretmenlerinin çalıştıkları kurumunda çalışanlar ile 

iletişimlerinin iyi seviyede olmadığı, okuldaki kararlara katılım göstermedikleri şeklinde 

yorumlanmıştır.  

Sonuç olarak, eğitim kurumlarında yöneticilerin yanında öğretmenlerde (özellikle beden eğitimi 

öğretmenleri) örgüt kültürünü etkilemektedir. Eğitim kurumlarında etkin ve pozitif bir örgüt 

kültürünün oluşması, bütün derslerde olumlu katkılar sağladığı gibi beden eğitimi derslerinde de 

etkin bir şekilde işlenmesine katkı sağlayabilecektir. Bu doğrultuda aşağıda bazı önerilere yer 

verilmiştir; 

• Kurum içerisinde katılımcı bir anlayışın sağlanması için yöneticiler tarafından esnek ve şeffaf bir 

yönetim anlayışı oluşturulmalıdır,  

• Eğitim kurumlarında yöneticiler, öğretmenlerin özgün fikir ve teknikleri geliştirmesinde 

ödüllendirme yoluna gitmelidir,  
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• Kurum içerisinde yöneticiler tarafından öğretmenlerin performansının artırılmasına yönelik 

önyargısız bir iletişim kurmalı ve empatik bir iletişim sergilemelidir. 
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Table 2. The analyzed results of views of the research group according to the gender 

variable (t-test) 

Tablo 2. Araştırma grubunun görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçları (t-

test) 
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Table 3. The analyzed results of views of the research group according to the year of 

service organizations variable (ANOVA) 

Tablo 3. Araştırma grubunun görüşlerinin kurum hizmet yılı değişkenine göre analiz 

sonuçları (ANOVA) 
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The role of physical activity and body mass ındex in psychological well-being of 

adolescents 

  

Atahan Altıntaş1, F. Hülya Aşçı1, Ayşe Kin İşler1, Bengü Güven Karahan1, Selen Kelecek1, Ali 

Özkan2, Atakan Yılmaz1, Feyza Meryem Kara1 
1Department of Sports Sciences, Baskent University, Ankara, Turkey 
2School of Physical Education and Sport, Bartın University, Bartın, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study was to examine psychological well-being of 11-18 years old 

adolescents with regard to physical activity level and body mass index. The secondary purpose of 

this study was to investigate the differences in physical activity level in terms of body mass index. 

 

Method: 486 females (Mage =15.01, SD=1.88) and 526 males (Mage =14.76, SD=2.06) 1012 

adolescents participated in this study. Self-esteem, body image satisfaction, social physique 

anxiety and physical self-perception were used as an indicator of psychological well-being in this 

study. “Social Physique Anxiety Questionnaire”, Body Image Satisfaction Questionnaire”, “Physical 

Self-Perception Profile for Children”, “Rosenberg Self Respect Inventory” were administered for 

measuring psychological well-being of adolescents. The physical activity level and body mass index 

were assessed by using “Physical Activity Questionnaire” and Bioelectrical Impedance Analyzer 

(Tanita, TBF300 Japan), respectively. 

 

Results: Analysis indicated significant physical activity main effect on the self-esteem and physical 

self-perception (p< 0.05). On the other hand, body mass index main effect was significant for all 

psychological well-being parameters (p < 0.05). Physical Activity x Body Mass Index Interaction 

was not significant for any psychological well-being parameters (p > 0.05). Analysis also indicated 

no significant difference in physical activity level with regard to body mass index (p > 0.05) 

 

Conclusion: It can be concluded that physical activity and body mass index play an important role 

in adolescents’ psychological well-being. 

  

Keywords: Physical activity, adolescent, body mass ındex, psychological well-being 
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Fiziksel aktivite düzeyi ve beden kitle indeksinin ergenlerin psikolojik 

zindeliklerindeki rolü 

  

Atahan Altıntaş1, F. Hülya Aşçı1, Ayşe Kin İşler1, Bengü Güven Karahan1, Selen Kelecek1, Ali 

Özkan2, Atakan Yılmaz1, Feyza Meryem Kara1 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, Türkiye 

  

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı 11-18 yaşları arasındaki kız ve erkek ergenlerin psikolojik zindeliklerini beden 

kitle indeksine ve fiziksel aktivite düzeyine göre incelemektir. Çalışmanın ikincil amacı ise, fiziksel 

aktivite düzeyinin beden kitle indeksine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır.  

 

Yöntem:  

Çalışmaya 486 kız ( yaş =15.01, Ss=1.88 yıl) ve 526 erkek ( yaş =14.76, Ss=2.06 yıl) olmak 

üzere toplam 1012 ergen katılmıştır. Çalışmada benlik saygısı, sosyal fizik kaygı, beden imgesinden 

hoşnut olma ve fiziksel benlik algısı psikolojik zindelik parametreleri olarak ele alınmıştır. Çalışmada 

ele alınan psikolojik zindelik parametrelerinin değerlendirilmesi amacı ile Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği, Sosyal Fizik Kaygı Envanteri, Beden İmgesinden Hoşnut Olma Anketi ve Çocuklar ve Gençler 

için Fiziksel Benlik Algısı Profili katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin 

belirlenmesinde Sallis, Condon, Goggin, Roby, Kolody ve Alcaraz (1993) tarafından geliştirilen 

“Fiziksel Aktivite Düzeyi Anketi” kullanılırken, katılımcıların beden kitle indeksleri Biyoelektrik 

İmpedans Analizörü (Tanita, TBF300 Japonya) ile belirlenmiştir. 

Katılımcıları düşük ve yüksek fiziksel aktivite grubuna ayırmak için “Fiziksel Aktivite Düzeyi 

Anketi“nden elde edilen MET/hafta değerlerinin kızlar ve erkekler için ayrı medyan değerleri 

hesaplanmıştır. Medyan değerinin altı düşük fiziksel aktivite grubu, medyan değerinin üstü ise 

yüksek fiziksel aktivite düzeyi olarak sınıflandırılmıştır. Kızlar için MET/hafta medyan değeri 33, 

erkekler için 66.5 olarak bulunmuştur. International Obesity Task Force Beden Kitle İndeks 

kriterleri (Cole ve ark., 2000) baz alınarak, katılımcılar normal, kilolu ve şişman olmak üzere beden 

kitle indeks gruplarına ayrılmışlardır. Verilerin analizinde yaş ve cinsiyet kontrol değişkeni olarak ele 

alınmıştır. Veriler 2 (Fiziksel Aktivite Grubu: Düşük/Yüksek) x 3 (Beden Kitle İndeks Grubu: 

Normal/Kilolu/Şişman) KoVaryans Analizi (ANOVA) analiz edilmiştir. Fiziksel aktivite düzeyinde 

beden kitle indeksine göre farkın belirlenmesinde ise ANCOVA kullanılmıştır.  

 

Bulgular:  

Yapılan 2 x 3 ANCOVA sonuçları, fiziksel aktivite düzeyine göre benlik saygısı ve fiziksel benlik 

algısında istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğunu ortaya koyarken (p <.05); fiziksel aktivite 

düzeyine göre sosyal fizik kaygı ve beden imgesinden hoşnut olma düzeyinde anlamlı farkın 

olmadığını göstermiştir (p > 0.05). Fiziksel aktivite düzeyine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, 
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fiziksel aktivite düzeyi düşük olan ergenlerin benlik saygılarının ve fiziksel benlik algılarının yüksek 

fiziksel aktivite grubundaki ergenlerden düşük olduğu bulunmuştur.  

Bunun yanı sıra 2 x 3 ANCOVA sonuçları, beden kitle indeksine göre ele alınan tüm psikolojik 

zindelik parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğunu ortaya koymuştur. Beden kitle 

indeksine göre ise, normal kilolu ergenlerin benlik saygılarının, beden imgelerinden hoşnut olma 

düzeylerinin ve fiziksel benlik algılarının kilolu ve şişman ergenlerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, analizler normal kilolu ergenlerin sosyal fizik kaygılarının kilolu ve şişman 

ergenlerden düşük olduğunu da ortaya koymuştur.  

Öte yandan Fiziksel Aktivite x Beden Kitle İndeks Etkileşimi ele alınan psikolojik zindelik 

parametreleri için anlamlı bulunmamıştır (p > 0.05).  

Beden kitle indeksine göre, fiziksel aktivite düzeyinde farkın olup olmadığını test etmek amacı ile 

yapılan ANCOVA (cinsiyet ve yaş kontrol değişkeni) sonuçları, fiziksel aktivite düzeyinin beden kitle 

indeksine göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur (p > 0.05).  

 

Sonuç: Sonuç olarak, fiziksel aktivite düzeyinin ve beden kitle indeksinin ergenlerin psikolojik 

zindeliklerinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, ergen, beden kitle indeksi, psikolojik zindelik 
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Abstract 0386 

 

Reflections of applications ın bologno process on sports training ınstitutions 

  

Yunus Emre Karakaya1, Tamer Karademir2, Yeliz Şirin2 
1Elazig Province National Education Directorate, Sair Hayri Elementary School, Elazig 
2Sutcu Imam University, Physical Education and Sport High School, Kahramanmaras 

  

Purpose: The aim of this research is to determine the level of implementation in institutions 

offering higher-level sports training in Turkey,practices within the scope of the Bologna Process, 

through the opinions of faculty members. 

 

Method: Higher education faculty members who served at the level of sports training constitute the 

main mass. sampling frame is limited to 140 faculty members participated in the survey. 

Determining the views of the research group (2008) Dalgıç's work have been used. Cronbach's 

alpha internal consistency coefficient of the questionnaire have been identified.973. 

 

Findings: The study group stated by reporting low-level view on most of the items contained in the 

survey that these expressions hasn’t taken more in sports training institutions. According to the 

average responses of the research group to the Substances, “in the creation of adequate students 

co-operation university policies” the lowest with an average of 2.34, “enough scientific research” 

the highest degree of participation in which is determined by an average of 3.12. According to the 

duty and title variable in some items statistically significant difference was seen.  

 

Conclusion: In sport training institutions teaching staff mobility and student mobility, increasing 

interest in European Union projects and partnerships with sports training institutions in abroad, 

contribute to the process of development studies of sports training institutions in Turkey. In sport 

training institutions doing informational meetings to teaching staff for the Bologna Process, the 

administrative staff and students, is expected to contribute to the process and the institution. 

  

Keywords: Bologna process, sport education ınstitutions, teaching staff 
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Bologna sürecindeki uygulamaların spor eğitimi kurumlarına yansımaları 

  

Yunus Emre Karakaya1, Tamer Karademir2, Yeliz Şirin2 
1Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şair Hayri İlköğretim Okulu, Elazığ 
2Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kahramanmaraş 

  

1. GİRİŞ 

Bologna Süreci, 1999 yılında Bologna Üniversitesi’nin 900. kuruluş yılı kutlamaları vesilesiyle bir 

araya gelen Avrupa Üniversitesi rektörleri, eğitim-öğretim sistemlerinin modernleşmesi amacıyla 

“Büyük Üniversiteler Sözleşmesi” bildirisini imzalamışlardır (Marangoz, 2008). Katılımcı ülkeler, 

lisans ve lisansüstü olmak üzere iki aşamalı, şeffaf ve ülkeler arasında uyumu esas alan bir 

yükseköğretim sistemi oluşturmayı hedeflemişlerdir (Wachter, 2004). Bologna Süreci, Avrupa 

üniversite sistemini yeniden yapılandırma konusunda atılmış bir adım ve stratejik bir plandır 

(Küçükcan ve Gür, 2009). Temel olarak Avrupa Birliği’nden ayrı olarak kurulmuş bir süreçtir. Ancak 

üye ülkelerin çoğunluğunun Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği Komisyonu’na karar alma 

sürecinde özel bir statü verilmiş olması sebebiyle Avrupa Birliği’nin bu süreçteki etkisi büyüktür 

(European Commission, 2008). Türkiye ise Bologna Süreci’ne 2001 yılında katılmış ve sonucunda 

üniversitelerde yeni bir sürece girmiştir.  

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, Bologna süreci kapsamındaki uygulamaların Türkiye’deki yükseköğretim 

düzeyindeki spor eğitimi hizmeti sunan kurumlarda uygulanma seviyelerini, öğretim elemanlarının 

görüşleri doğrultusunda tespit etmektir. Araştırmanın sonuçları, politikaları yürütenlere, 

üniversitelere, spor eğitimi kurumlarına ve bu konu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara kaynak 

teşkil etmesi anlamında önem arz etmektedir. 

 

3. MATERYAL VE METOD 

Araştırma Grubu: Bu araştırmanın ana kütlesini, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi 

hizmeti veren kurumlarda görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Örneklem çerçevesi ise 

araştırmaya katılan 140 öğretim elemanı ile sınırlıdır.  

Veri Toplama Aracı: Araştırma grubunun görüşlerini belirlemek amacıyla Dalgıç (2008)’ın yaptığı 

çalışmadan yararlanılmıştır.  

Verilerin Analizi: Araştırma grubundan elde edilen verilere, SPSS 17,0 paket programı kullanılarak 

analizler yapılmıştır. Anketin Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı.973 tespit edilmiştir. Araştırma 

verilerinin sağlıklı yorumlanabilmesi için anketin beşli derecelendirme aralıkları; “Hiç 

Yapılmamaktadır” (1.00-1.80), “Az Düzeyde Yapılmaktadır” (1.81-2.60), “Orta Düzeyde 

Yapılmaktadır” (2.61-3.40), “Çok Düzeyde Yapılmaktadır” (3.41-4.20) “Pekçok Düzeyde 

Yapılmaktadır” (4.21-5.00) şeklinde belirlenmiştir. Veriler, parametrik test varsayımını sağlamadığı 

için Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Sonucun istatistiksel olarak anlamlı çıktığı ifadelerde, 
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farkın kaynağını bulmak için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi 

Alpha (α) p<0.05 olarak kabul edilmiştir.  

 

4. BULGULAR 

Katılımcı grup, anket maddelerine en fazla katılım derecesini “1. ve 20. maddelere, en az katılım 

derecesini ise 11. ve 28. maddelere gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 1.).  

Katılımcı grubun unvan değişkenine göre yapılan analizde “4., 10., 13., 14., 24. ve 27.” maddelerin 

istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu belirlenmiştir. Farkın araştırma görevlisi kadrosunda 

olan öğretim elemanlarından kaynaklandığı ve bu grubun ifadelere daha az değerlendirme notu 

verdiği tespit edilmiştir (Tablo 2.).  

Katılımcı grubun görev değişkenine göre yapılan analizde “6., 11., 14., 18., 27. ve 28.” maddelerin 

istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu tespit edilmiştir. Farkın Müdür/Yardımcısı görevinde 

bulunan gruptan kaynaklandığı ve bu grubun ifadelere daha az değerlendirme notu verdiği 

belirlenmiştir (Tablo 3.). 

 

5. SONUÇ 

Katılımcıların unvan değişkenine göre maddelerde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 2.). 

Araştırma görevlisi kadrosunda olan öğretim elemanlarının diğer unvanlarda yer alan öğretim 

elemanlarına göre Bologna Süreci’nin getirdiği yeniliklere daha olumsuz bir yaklaşım sergiledikleri 

görülmektedir. Bunun da Bologna Süreci’ne yönelik ilgileri ve bu kurumlarda kendilerine yeterli 

fırsatların sağlanamamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Katılımcı grupta görev değişkenine göre anlamlı farklılıklar görülmüştür (Tablo 3.). Farklılığın 

Müdür/Yardımcısı görevinde bulunan gruptan kaynaklanması, spor eğitimi kurumlarında 

Müdür/Yardımcısı görevinde yer alan öğretim elemanlarının üniversitedeki uygulamaları da göz 

önüne alarak daha gerçekçi bir resim ortaya koydukları şeklinde değerlendirilmiştir.  

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yer aldığından yükseköğretim düzeyinde uluslararası 

rekabet gücünü artırmak ve nitelikli işgücü oluşturmak durumundadır. Bu nedenle Bologna Süreci 

ile gündeme gelen başlıkların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Spor 

eğitimi kurumlarında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliklerinin ve Avrupa Birliği projelerine 

ilginin artırılması, yurt dışındaki spor eğitimi kurumlarıyla ortak çalışmaların yapılması, Türkiye’de 

spor eğitimi kurumlarının gelişim sürecine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, katılımcılar ankette 

yer alan maddelerin çoğuna düşük derecede görüş bildirerek, söz konusu maddelerin spor eğitimi 

kurumlarında fazla gerçekleşmediğini bildirmişlerdir. Spor eğitimi kurumlarında Bologna Süreci’ne 

yönelik öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantılarının 

yapılması, kuruma ve sürece katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Table 2. The Analysis Results Of The Research Group According To Title Variable 

Tablo 2. Araştırma Grubunun Ünvan Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

 
 
Table 3. The Analysis Results Of The Research Group According To The Duty Variable) 

Tablo 3. Araştırma Grubunun Görev Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

 



 

288 

Abstract 0391 

 

 
Perceived opinions of the sports high school students, teachers and managers 

towards the sports high schools in Turkey 

  

Gürkan Görmez, Mehmet Settar Koçak 

Orta doğu Teknik Üniversitesi 

  

The purpose of this study was to investigate the perceived opinions of Turkish sports high school 

teachers, students and managers about these high schools. In order to reveal the practical 

conditions of sports high schools, three survey instruments were developed separately for sport 

high school students, teachers and managers related to school perception. Participants of this 

study were 1283 students, 50 teachers, and 26 managers of 11 sports high schools in Turkey. 

According to the results, participants’ expectations were not fully satisfied due to insufficient 

facility, personnel and material infrastructure of sports high schools. Results of this study also 

revealed that the majority of the students had shown high state of belonging and contentment to 

their particular sports high school, although managers and teachers had shown neutral scores 

according to state of belonging and contentment. 

  

Keywords: Attitude, high school, sports 

 
Perceived opinions of the sports high school students, teachers and managers 

towards the sports high schools in Turkey 

  

In 1996, when Turkish national football team had chance to play in qualifications of European 

Football Championship, all citizens celebrated that event as if a miracle had happened although the 

team could not manage to qualify in the next round. Only six years later, Turkish national football 

team had chance to crown the title of World Champion and got third place in the championship. 

Today, it is not publicly acceptable to be eliminated in the qualifications. The teams of many 

popular sports, like football and basketball, should play in at least semi-final to be treated as a 

successful team. The improvement in the perceptions and expectations of the public in that short 

time about sports is not a coincidence. The hard work of different elements of sports such as sports 

clubs, government, media and sponsors is the reason why sport is treated as an indispensable part 

of our lives. However, without valuable contributions of national education to sports, the high 

expectations of public will not last long. Besides the goal of fostering the general public 

appreciation about sports, national education should also serve as an agent in which elite sport 

athletes are educated. The concept of secondary schools specialized at sports were in the arena of 
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education since early 1900s. The educational institutions in which athletes were trained in the 

Soviet Union took place primarily after the Second World War (Metsa- Tokila, 2002). The first move 

to establish a sports-oriented upper secondary school in Finland took place as early as the 1930s, 

when the National Sports Training Centre was founded (Metsa- Tokila, 2002). Although sport bare 

importance in Turkish culture, the idea of sport high schools were revealed in such a late date as 

1984. In the academic year of 1984-1985, “Youth Physical Education and Sports Vocational Sports 

High Schools” were founded in the cities of Ankara, Çanakkale, Yozgat, Ağrı, and Kahramanmaraş. 

After a short period time, those sports high schools were closed due to lack of achievement of the 

objectives and goals (Karapınar, 2007). In 2004-2005 academic year, Sports High Schools were 

founded again in the cities of Erzurum, Malatya, Uşak and Sivas in order to raise sports athletes in 

a more healthy and academic environments (Çoban, 2006). In the Code of Ministry of National 

Education Sport High Schools, item 5, Sport High Schools defined as “mixed type high schools that 

provides at least three years of education”. After renovations in secondary education in the year of 

2006, that item was changed into “mixed type high schools that provides at least four years of 

education” (Karapınar, 2007). In 2007, the number of sport high schools was increased to 20. In 

June 2009, Ministry of National Education declared that all sports high schools and fine arts high 

schools pursued their educational activities together under the name of “Anatolian Fine Arts and 

Sports High Schools” (Milli Eğitim Bakanlığı, 2009). Despite of that renovation, fine arts and sports 

activities were held separately and the participants of this study were only the students of sports 

branch. It was for that reason, in this study the name of Anatolian Fine Arts and Sports High 

Schools were used as Sports High Schools.  

 

Today, there are 27 Sports High Schools in Turkey. However, there are few studies investigating 

whether the sports specialized high schools could reach the goal of being site in which elite sport 

athletes are educated. This study was dedicated to fill that gap and to reveal the current status of 

specialized sports high schools in Turkey. The purpose of this study was to investigate the 

perceived opinions of Turkish sports high school teachers, students and managers about these high 

schools. In order to reveal the practical conditions of sports high schools, three survey instruments 

were developed separately for sport high school students, teachers and managers related to school 

perception. Participants of this study were 1283 students, 50 teachers, and 26 managers of 11 

sports high schools in Turkey. According to the results, participants’ expectations were not fully 

satisfied due to insufficient facility, personnel and material infrastructure of sports high schools. 

Results of this study also revealed that the majority of the students had shown high state of 

belonging and contentment to their particular sports high school, although managers and teachers 

had shown neutral scores according to state of belonging and contentment. 
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Abstract 0402 

 

Views of sports managers regarding local sports media (Bolu sample) 

  

Selami Özsoy1, Reşat Sadık2, Hakan Boz2, Kemal Göral1 
1University of Abant İzzet Baysal School of Physical Education and Sport Department of Sport 

Management 
2University of Abant İzzet Baysal Institute of Social Sciences 

  

News and commentaries about sports are among important topics of local media as they are 

important in media in general. This study aims to identify the views of sports managers regarding 

the local sports media. Interviews were held in the framework of the qualitative study with 4 sports 

managers employed in public and private sports organizations in Bolu province. Data collected 

through the interviews with sports managers focused on four main themes: Impartiality of the local 

media, economic dimension, professional inadequacy and football oriented publications. Interviews 

showed that functions associated with the media in general and the criticisms directed towards it 

were also relevant for the local media. It was identified that economic problems experienced by the 

local media also cover the field of news related to sports as well as other fields of journalism. It 

was expressed in the interviews that local sports media plays a very important role in 

disseminating the developments related to sports in the local scale. Criticisms towards local sports 

media included issues such as biased broadcasting, publications of untruthful news and lack of 

news in sports branches other than football. Managers claimed that journalists and authors in local 

sports media are not competent enough in professional terms and that economic hardships 

experienced by the local media create professional degeneration. 

  

Keywords: Journalism, local media, sports 

 
Spor yöneticilerinin yerel spor medyası hakkındaki görüşleri (Bolu örneği) 
  

Selami Özsoy1, Reşat Sadık2, Hakan Boz2, Kemal Göral1 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

  

GİRİŞ 

Günümüzde toplum hayatında önemli bir yer tutan medya; bilgi ve haberi çeşitli araçlar 

(televizyon, radyo, gazete, dergi, vs.) ile insanlara ulaştıran ortamlar olarak tanımlanmaktadır 
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(Anderson vd. 2006:144; Danesi 2009: 192). 21. yüzyıldan itibaren önemini gittikçe arttırarak 

geniş kitleler tarafından takip edilen spor da medyanın önemli konularının başında gelmektedir 

(Boyle ve Haynes 2009:12) Dünyanın her köşesindeki spor organizasyonları medya aracılığıyla 

yerel ve yaygın boyutta takip edilebilmektedir. Medyanın spor organizasyonlarına önemli oranda 

ekonomik katkı yapılması da spor ve medya ilişkisinde önemli olan başka bir boyuttur (Hoye, 

Nicholson ve Houlihan 2010:90). Medya denildiğinde genelde ülke genelinde ve uluslararası 

ortamda yayın yapan araçlar akla gelmektedir. Medyanın önemli ayrımlarından biri de yerel yayın 

organlarıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından hazırlanan Yazılı Medya İstatistikleri 

(2009) bültenine göre, Türkiye’de gazete ve dergilerin yüzde 60.1'i yerel, yüzde 5.8'i bölgesel ve 

yüzde 34.1'i ise yurt genelinde yayın yapmaktadır. Yerel medya, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

spor olaylarının yerel ölçekte halka ulaşmasında önemli bir oynamaktadır.  

Bu araştırmacının amacı, Bolu ili örnekleminde Türkiye’deki spor yöneticilerinin yerel spor 

medyasına bakış açısının belirlenmesidir.  

 

YÖNTEM  

Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmada Bolu ilinde kamu ve özel kuruluşlardaki 

spor örgütlerine görev yapan dört spor yöneticisi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde 

edilen veriler, iletişim ve spor yöneticiliği alanından birer akademisyen tarafından kodlanmış ve 

temalar elde edilmiştir. Bulgular, elde edilen temalara göre doğrudan alıntılar yapılarak 

aktarılmıştır. 

 

BULGULAR 

Spor yöneticileri ile yapılan görüşmelerde elde edilen verilerin dört tema üzerinde odaklandığı 

görülmüştür. Bunlar; taraflı yayıncılık, ekonomik sıkıntılar, çalışanların mesleki yetersizliği ve 

futbola odaklı yayıncılık olarak özetlenmiştir. 

 

Taraflı yayıncılık 

K4, yerel medyanın taraflı bir yayın anlayışına sahip olduğunu yaşanan bir olayla şöyle 

anlatmaktadır: “Boluspor maçında sahaya girip hakeme saldırmaya çalışan medya mensupları 

gördük biz. Dolayısıyla böyle bir suçu işleyecek kadar taraf olan kişilerin tarafsız yazması mümkün 

mü? Özellikle Boluspor maçları ile ilgili yazdıkları zaman ne kadar taraflı yazdıklarını görüyoruz. Ben 

Bolu’da yaşayan biri olarak Boluspor’u destekliyorum ama yanlışları da söylememiz lazım” (K4). 

 

Ekonomik boyut 

Spor yöneticileri, yerel medyanın ekonomik zorluklar içinde yayın yapmaya çalıştığını, bu durumun 

haber ve yorum içeriklerine de yansıdığını vurgulamaktadır. K1, spor medyasının taraflı 

davrandığını vurgulamaktadır: “Parayı veren yönetici haberi yaptırıyor. Yerel basın maddiyata 

kavuşmadığı için böyle davranmak zorunda. Doğru haber yapılamıyor. Şu an baktığımızda 
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çoğunlukla dedikodu üzerinde haber yapılıyor. Yerel gazetelerin maddi olarak desteklenmesi lazım” 

(K1). 

 

Mesleki yetersizlik 

Görüşme yapılan spor yöneticilerine göre sporla ilgilenen yerel medya çalışanlarının mesleki 

yeterliliği istenen düzeyde değildir. K1’e göre, yerel spor medyasının bu durumu, ekonomik 

zorluklarla bağıntılıdır: “Bir gazete en iyi şekilde ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş olmalı. Bir 

bakıyorsun köşe yazısı yazanlar topluyor. Böyle bir yerde nitelikli biri çalışır mı? Kalemi eline alan 

yazıyor. Adam hayatında hiçbir işinde başarılı olamamış. Kalemi eline aldığı zaman "ben neymişim" 

diyor. O gazete sahibinin de yetersiz kişilere o kalemi vermemesi lazım” (K1). 

K4, yerelde spor medyasında çalışanların mesleki yeterliliğe sahip olmadığı şeklindeki görüşünü 

şöyle ifade etmiştir: “Bununla ilgili herhangi bir formasyon söz konusu değil. Sporu ne kadar 

bildikleri belli değil. Önüne gelen herkes yazabiliyor. Yerel gazete sayısı çok olduğundan yazacak 

adam arıyorlar. Maalesef sansasyonel haber yapma eğilimindeler” (K4). 

 

Futbol dışı branşlara ilgisizlik 

Spor yöneticileri, yerel medyanın futbol dışındaki branşlara yeterince yer vermediğini 

vurgulamaktadır. Futbol branşında görev yapan yöneticiler dahi bu durumu bir olumsuzluk olarak 

görmektedir: “Bunun sadece yerel basının sorunu olmadığını düşünüyorum. Diğer branşların fazla 

yer almaması belki de daha az kitleye hitap etmesinden kaynaklanıyordur. Farklı branşlarda iyi 

şeyler yapılsa dahi fazla bir kitlesi olmadığından yerel basında yer almıyor. Bu durum sosyalleşme 

ve yaşam kalitesi ile ilgili. Fakat benim hayalim Boluspor denilince başka branşların da akla 

gelmesidir (K3). 

 

Sonuç 

Araştırmada örneklem alınarak görüşme yapılan spor yöneticileri, yerel spor medyasına karşı 

genelde eleştirel bir bakış açısı getirmişlerdir. Genel medyaya yüklenen işlevler ve bunların yerine 

getirilmesi sürecindeki eleştirilerin, yerel medya için de söz konusu olduğu görülmüştür. Yapılan 

görüşmelerde yöneticiler, yerel medyanın yaşadığı ekonomik sorunların, diğer haber dalları gibi 

sporu da kuşattığını vurgulamıştır. Yerel spor medyasının sporla ilgili gelişmeleri yerel bazda 

duyurulmasında çok önemli bir rol üstlendiği ifade edilmiştir. Taraflı yayıncılık, gerçek dışı haber ve 

futbol dışındaki spor dallarına yeterince yer verilmemesi, spor yöneticileri tarafından yerel spor 

medyasına yönelik eleştirilerin ilk sırasında yer almıştır. Yöneticiler, bunlara ek olarak yerelde spor 

medyasında çalışanların mesleki açıdan yeterli formasyonda olmadığını ve yerel medyanın yaşadığı 

ekonomik zorlukların mesleki dejenerasyona yol açtığını ileri sürmüştür.  
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Abstract 0406 

 

Fatigue index can be used as a matching variable in independent group design 

studies investigating recovery processes in maximal isometric squat strength 

  

Ekim Pekünlü, İlbilge Özsu 

Division of Movement and Training Sciences, Coaching Education Department, School of Physical 

Education and Sports, Ege University, İzmir, TURKEY 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine whether “fatigue index (FI)” could be used 

as a matching variable in research studies with independent group design investigating recovery 

processes in “relative maximal isometric squat strength (R-MISS)”.  

Subjects: Thirty resistance trained male subjects within the age range of 19-31 participated in this 

study. 

Methods: Baseline R-MISS measures of subjects were assessed within 8 maximal “isometric squat 

(IS)” trials. Next, FI test consisting of 4 sets of submaximal isometric squat contractions with 20-

second rest between sets was performed to determine FI values. Then, 8 maximal ISs were 

performed on the 30th second, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th and 14th minute after the completion 

of the FI test (recovery period). Two hypothetic groups consisting of 15 subjects in each with the 

highest and lowest FI values and FI-matched two hypothetic groups (equivalent FI groups) 

consisting of 15 subjects in each were formed for the statistical analyses. 

Results: Results of repeated measures ANOVAs revealed that low, high, 1st equivalent and 2nd 

equivalent FI groups recovered on the 6th, 14th, 8th and 6th minute after the completion of the FI 

test, respectively. Also, a significant negative correlation was found between FI values and 

recovery percentages in R-MISS measures of subjects [r(30)=-0.42, p=0.02]. 

Conclusion: Recovery levels of subjects in R-MISS after fatiguing intermittent sustained isometric 

contractions was related to FI values. FI test protocol in this study can be used in similar studies 

with independent group design to form equivalent groups regarding recovery characteristics. 

  

Keywords: Fatigue index, intermittent isometric contractions, isometric squat, matching variable, 

recovery 
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Fatigue index can be used as a matching variable in independent group design 

studies investigating recovery processes in maximal isometric squat strength 

  

Introduction: In experimental researches, especially with small sample sizes, baseline 

characteristics of independent research groups should be equivalent and should not show 

systematic differences in order to avoid bias and to conclude that the research outcomes are 

resulted from the intervention used in the study. Therefore, “fatigue index (FI)” value which is a 

determinant of muscular fatigability levels and recovery capacities could be a possible matching 

variable in research studies with independent group design investigating recovery processes in 

strength exercises. 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between FI and recovery 

levels in “relative maximal isometric squat strength (R-MISS)” after intermittent sustained 

isometric contractions and to determine whether FI could be used as a matching variable in 

research studies with independent group design investigating recovery processes in maximal 

isometric squat strength.  

 

Subjects: Forty resistance trained male subjects within the age range of 19 and 31 participated in 

this study (Table 1). However, 10 of them were not able to complete the whole testing procedure. 

Therefore data of 30 subjects were taken into consideration. Exclusion criteria included a tensile 

force (measured with the strain gauges) lower than the participants’ body weight in the squat 

position with 90° knee joint angle.  

 

Methods: “Isometric squats (IS)” with 90° knee joint angle in this study were performed in a Smith 

machine. Adjustable length chains attached at each end of the bar to stabilize it and two strain 

gauges were placed in series with these chains which recorded the tensile force generated during 

the maximal IS trials. Two series of maximal IS trials each consisted of 4 trials were performed 

with 5-minute between series and 2-minute between trials rest intervals to assess the baseline 

MISS measures of subjects (absolute MISS measures were normalized according to allometric 

scaling and these normalized measures were used in statistical analyses). After ten-minute passive 

rest, a FI test consisting of 4 sets of submaximal isometric squat contractions to volitional failure 

with 20-second rest between sets was performed. This FI test also constituted an exhaustive 

training task. Isometric contractions were performed by holding the loaded Smith’s machine bar in 

the stationary squat position with 90° knee joint angle. The load that the subjects were able to 

hold between the duration range of 20-30 seconds was defined as testing load. FI was calculated 

with the following equation: 

Fatigue Index = 1-[(RI2.Set + RI3.Set + RI4.Set ) / (3 x RI1.Set)] 

RIs in related sets represent the relative impulse values calculated by the normalization of absolute 

impulse values with allometric scaling. Then, maximal ISs were performed on eight different 



 

296 

testing moments in the “recovery period (RP)” (30th second, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th and 

14th minute after the completion of the FI test) to assess the recovery percentages and recovery 

moments of subjects. Study design was presented in Figure 1. Recovery percentages were 

calculated based on the difference between the baseline R-MISS and the highest R-MISS in the RP. 

The first moment that had no significant difference in pairwise comparisons performed by pairing 

“baseline R-MISS value” with the “R-MISS values of each testing moment in the RP” was regarded 

as recovery moment. Two hypothetic groups including 15 subjects in each with the highest and 

lowest FI values and FI-matched two hypothetic groups (equivalent FI groups) including 15 

subjects in each were formed for the statistical analyses.  

 

Results: Comparison results regarding the baseline measures of the physical characteristics 

between independent FI groups were presented in Table 2. Results of repeated measures ANOVAs 

revealed that low, high, 1st equivalent and 2nd equivalent FI groups recovered on the 6th, 14th, 

8th and 6th minute after the completion of the FI test, respectively (Table 3). Also, a significant 

negative correlation was found between FI values and recovery percentages in R-MISS measures of 

subjects [r(30)=-0.42, p=0.02].  

 

Conclusion: In conclusion subjects with low FI values were prone to have high levels of recovery 

potentials in R-MISS after exhaustive intermittent sustained isometric contractions, vice versa was 

also true. FI values obtained with the practical testing protocol in this study can be used as a 

matching variable in research studies with independent group design investigating recovery 

processes in isometric squat strength as a mean of forming equivalent groups in regard to recovery 

characteristics of subjects so as to avoid biased research outcomes. Similar studies should be 

conducted with different kinds of exercises involving different muscle groups (single, multiple joint 

exercises; big, small muscle groups) in order to generalize the “squat specific” results of this study. 
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Figure 1: Schematic representation of the study design 

 
 
Table 2: Results showing the possible difference in physical characteristics between low 

and high, and between two equivalent FI groups 

 
*p<=0.05; y=year; h=hour; w=week; N=Newton; M=Median (25%-75% Percentiles); ES=Effect size (Cohen’s 

d); U=Mann-Whitney U value; r=Effect size for Mann-Whitney U test; Eq=Equivalent; FI=Fatigue Index; 

MISS=Maximal Isometric Squat Strength; R-MISS=Normalised MISS measure with allometric scaling [(MISS) x 

(subject’s mass)-0.67]; (-0.67)=power value of subject's mass; 1)Time passed from birth date to the testing 

date; 2)Time passed since the start of regular physical activity; 3)Time passed since the first participation in 

complementary resistance training for the specific sport branch; 4)Last 3 months prior to the testing session. 
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Table 3: Results of pairwise comparisions between resting (baseline) R-MISS and 8 R-

MISSs in recovery period 

 
***p<=0.001; **p<=0.01; *p<=0.05; R-MISS=Allometric Modelled Relative Strength; FI=Fatigue Index; 

∆=Decrement in R-MISS measure; SE=Standard Error; N=Newton; (R)=Recovery Moment 
 
Table 1: Physical characteristics of the participants (n=30) 
Characteristic Mean SD Min Max 

¹Age (y) 22.5 3.2 18.9 31.0 

Height (cm) 183.2 8.4 163.1 194.8

Mass (kg) 82.6 10.2 58.4 101.8

MISS (N) 2148 355 1257 2913 

R-MISS (N.kg -0.67) 170 19 119 209 

²Training Age (y) 10.0 4.1 4.0 20.0 

³Resistance Training Age (y) 5.70 3.72 2 15 

°Training Volume (h/w) 9.43 5.18 4.00 24.0 
y=year; h=hour; w=week; SD=Standart Deviation; Min=Minimum; Max=Maximum; MISS=Maximal Isometric 
Squat Strength; R-MISS= Normalised MISS measure with allometric scaling [(MISS) x (subject’s mass)-0.67]; 
(-0.67)=power value of subject's mass. ¹Time passed from birth date to the testing date; ²Time passed since 
the start of regular physical activity; ³Time passed since the first participation in complementary resistance 
training for the specific sport; °Last 3 months prior to the testing session. 
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Abstract 0412 
 

 
Investigation of figure skating performance judgements by many- facet rasch 

measurement: figure skating world championships 2011 pairs’ free skating 
  

Nihan Arsan1, Nuri Doğan2 
1School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Ankara 
2Department of Educational Sciences, Division of Measurement and Evaluation, Hacettepe 

University, Ankara 

  

Purpose:  

The main purpose of this research was to apply many facet Rach measurements to the figure 

skating performance judgments. 

 

Method:  

Figure Skating World Championships 2011 Pairs’ free skating scores obtained from the ISU official. 

Specifically, these scores were 16 pairs who performed free skating task in 2011. Each of the 

skaters received scores at five program components (Skating Skills, Transitions, 

Performance/Execution, Choreography/Composition and Interpretation) from 9 judges (720 data). 

In the International Skating Union (ISU) scoring system judges focus on evaluating the quality of 

each element performed (technical aspect) and the performance components. Performance 

components were investigated in this research because it has more subjective evaluation.  

 

Results:  

Infit and outfit mean squares should ideally fall between 0.4-1.2 when judges were used and 

agreement encouraged. The mean squares greater than 2.0 distort or degrade measure (Wright 

and Linacre, 1994; Linacre 2002). 4 of 16 skaters, 2 of 9 judges and none of the program 

components showed misfit in 2011 pairs’ event. But no one had a mean square greater than 2.0. 

So, the data had a good fit to the model. The separation reliability index was 1.0 for skaters,92 for 

program components and.56 for judges. As a result of bias analysis, the variance explained by 

judges and skaters interaction was 6.9%. 

 

Conclusion:  

In the MFRM perspective, the pair’s free skating scores of 2011 World Championships for program 

components fit the data well. The high skaters’ separation reliability indices shows skaters were 

separated based on their abilities successfully. 

  

Keywords: Many facet Rasch measurement, bias, figure skating 
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Buz pateni hakem değerlendirmelerinin çok değişkenlik kaynaklı Rasch modeli 

ile incelenmesi: 2011 dünya buz pateni şampiyonası çiftler serbest program 

  

Nihan Arsan1, Nuri Doğan2 
1Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O.,Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
2Eğitim Bilimleri Bölümü, Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi,Ankara 

  

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı, buz pateni performansına ilişkin hakem değerlendirmelerini çok değişkenlik 

kaynaklı Rasch modelini (ÇDKRM) uygulayarak incelemektir.  

 

Yöntem:  

Bu araştırmada görece yeni olması nedeniyle 2011 Dünya Buz Pateni Şampiyonsı Çiftler Serbest 

Program yarışması sonucunda elde edilen hakem değerlendirmelerine ilişkin veriler kullanılmıştır. 

Veriler 5 program bileşeninde (kayma becerileri, geçişler, performans, koreografi, yorumlama), 16 

çifte 9 hakemin verdiği puanları içermektedir (720 veri). Buz pateninde iki ana değişken grubu için 

puanlama (teknik ve program bileşenleri) yapılmaktadır. Program bileşenlerine ait puanlar daha 

subjektif olduğundan, hakemler tarafından kolayca değiştirilebilmektedir (ISU, 2010). Bu nedenle 

program bileşenleri dikkate alınmıştır.  

ÇDKRM analizleri FACETS (Linacre, 2007) bilgisayar programı ile yapılmış ve sporcular, hakemler 

ve görevler için üç değişkenlik kaynaklı desen kullanılmıştır.  

 

Bulgular:  

ÇDKRM yaklaşımında yetenek ölçümleri her bir öğrenci için hesaplanmakta ve görev güçlüğü ile 

hakemlerin katılığındaki farklılıklar düzeltilmektedir. Böylece, farklı hakemlerin puanladıkları 

bireyler karşılaştırılabilmektedir. Bu araştırmada ÇDKRM üç tane değişkenlik kaynağından 

(sporcular, görevler, hakemler) oluşmaktadır. Logit cetveli tüm değişkenlik kaynaklarını aynı 

ölçekte vermektedir. Yüksek logit puanları bireyler için bireyin ölçülen özellik açısından yetenekli 

olduğuna, görevler için görevin güçlüğüne, hakemler için hakemin katılığına ilişkin bilgi 

vermektedir. Verilerin modelle uyumunu test etmek amacı ile standartlaştırılmış artık değerleri 

incelenmiştir. Veri, rasch modeline uyum gösterdiği zaman standartlaştırılmış artıkların %5’inden 

fazlası ±2’aralığı dışında, %1’inden fazlası da ±3 aralığı dışında olmamalıdır (Linacre, 2010). Elde 

edilen verilerde ±2 ölçütünü aşan standartlaştırılmış artık değeri bulunmazken, ±3’ten büyük 

değerlerin oranının %0.6 olduğu bulunmuştur. 

Uyum istatitsikleri kareler ortalaması şeklinde rapor edilmektedir ve 1 olması beklenmektedir. 

Uyum istatistikleri 0 ile sonsuz arasında değerler almaktadır (Smith ve Kulikowich, 2004). 

İç uyum ve dış uyum kareler ortalaması ile ilgili kabul gören evrensel bir aralık bulunmamaktadır. 

Diğer hakemlerle uyum göstermeye ilişkin psikolojik baskı ve kazanacak buz patenciyi seçmenin 

önemi düşünüldüğünde iç uyum ve dış uyum kareler ortalamasının 1.2’yi aşması veya.40’dan küçük 
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olması kabul edilmemektedir (Wright ve Linacre, 1994). Program bileşenlerinde uyum istatistikleri 

kabul edilebilir aralıklar içerisindeyse, kolay/zor olan program bileşenleri tüm sporcular ve hakemler 

için kolay/zor olarak yorumlanabilir. Sporculara ilişkin uyum istatistikleri istenilen sınırlar içerisinde 

değilse, o sporcunun yetenek kestirimine güvenemeyiz. Hakemler için uyum istatistikleri kabul 

edilebilir aralıklarda değilse, hakemlerin yetenekli sporcuları kolay görevlerde düşük puanladıkları 

veya yetenek düzeyi daha düşük sporcuları zor görevlerde yüksek puanladıkları şeklinde 

yorumlanabilir (Myford ve Wolfe, 2003). İç uyum ve dış uyum kareler ortalamasının 0.40’dan küçük 

veya 1.2’den büyük olduğu durumlar görevler açısından incelendiğinde 2011 çiftler serbest 

programda uyumsuzluk belirlenmemiştir. Hakemlerde ise 4. ve 7. hakemin uyumsuzluk 

bulunmuştur. Bu hakemlerin kendi içlerindeki puanlamalarının tutarlı olmadığı söylenebilir. Uyum 

istatistikleri, hakemlerin tüm sporcuları puanlamada tutarlı olup olmadığını belirlemede yeterli 

olmadığından yanlılık analizi de yapılmış ve %6.9 düzeyinde hakemlerin sporcuları farklı 

puanladıkları bulunmuştur. Uyumsuzluk gösteren sporcu sayısı 4 olarak belirlenmiştir. Ancak, uyum 

istatistikleri 2’nin altında olduğundan dolayı, bu sonuçların genel sonuçları bozmadığı 

düşünülmektedir (Sudweeks, Reeve ve Bradshaw, 2005).  

İç uyum kareler ortalaması ve dış uyum kareler ortalamasına ilişkin ortalamaların 1’e yakın olduğu 

görülmektedir. Bu da verilerin model ile uyumlarının iyi olduğuna işaret etmektedir.  

ÇDKRM’nda iki farklı güvenirlik katsayısı bulunmaktadır. Ayırma indeksinin güvenirliği 0 ile 1.0 

arasında değer alırken, ayırma oranı ise 1.0 ile sonsuz arasında değer almaktadır. Her bir 

değişkenlik kaynağı için bu değerler hesaplanmaktadır. Ancak bu değerlerin yorumları her bir 

değişkenlik kaynağı için farklılaşmaktadır (Bond ve Fox, 2001).  

Sporculara ilişkin ayırma indeksi güvenirliğinin 1’e eşit olduğu görülmektedir. Ayırma oranı (G) ise 

22.45 gibi oldukça yüksek bir değerdir. Yani bir sporcunun yeteneği diğer sporcunun yeteneğinden 

ayrılmaktadır. Bu da merkezi eğilim hatasının sorun olmadığını kanıtlamaktadır (Myford ve Wolfe, 

2004). Bu sonuç anlamlı tamamı aynı (sabit etki) X2 değeri ile desteklenmektedir (X2: 7335.4 sd: 

15 p=.00). Bireylerin yetenek düzeylerinin birbirlerinden başarılı bir biçimde ayrıldığını 

göstermektedir. Rastgele normal ki-kare ise sporcuların normal dağılım gösterip göstermediğini ve 

seçkisiz örneklem olup olmadığını olduğunu test etmektedir (Myford ve Wolfe, 2003). Anlamlı 

bulunmaması, sporcuların normal dağılıma sahip olduğunu ve model veri uyumunun sağlandığını 

göstermektedir (X2: 15.0 sd: 14 p=.38). Görevlere ilişkin ayırma indeksi güvenirliği.92, ayırma 

oranı ise 3.50 olarak bulunmuştur. Bu, görevler arasında anlamlı fark olduğu ve birinin diğeri yerine 

kullanılmayacağını göstermektedir. Bu sonuç anlamlı tamamı aynı ki-kare değeri (X2: 68.1 sd: 4 

p=.00) ile de desteklenmektedir. Anlamlı olmayan rastgele normal ki-kare değerine göre görevler 

normal dağılıma sahiptir (X2: 3.9 sd: 3 p=.29). Hakemler açısından incelendiğinde, ayırma indeksi 

güvenirliği.56, ayırma oranı ise 1.13 olarak bulunmuştur. Tamamı aynı ki-kare değerlerinin anlamlı 

(X2: 20.5 sd: 8 p=.01), rastgele normal ki-kare değerlerinin (X2: 5.8 sd: 7 p=.57) ise anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Buna göre; hakemlerin katılık/cömertlikleri arasında anlamlı fark olmasına 

rağmen, hakemler normal dağılım göstermektedirler.  
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Sonuç: Sonuç olarak, verilerin model ile uyumunun sağlandığı bulunmuştur. Buz pateni 

performansının değerlendirilmesinde sporcuların yetenekleri açısından birbirinden ayrıldığı 

görülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çok değişkenlik kaynaklı Rasch ölçme modeli, yanlılık, buz pateni 
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Abstract 0413 

 

The effect of volleyball and problem solving training on self-efficacy of 

adolescent girls 

  

Akram Kavyani1, Behrooz Abdoli1, Ali Zade Mohammadi2, Maryam Kavyani2 
1Shahid Beheshti university, Department of sport science 
2Shahid Beheshti university, Department of familiy research 

  

Objective: The purpose of the present study was to determine the effect of volleyball and problem 

solving training on self-efficacy of adolescent girls. Subjects: Sixty junior high school students, who 

were selected using two-stage random sampling from Broujen high school students. Methods: 

Subjects were assigned to 4 different groups: volleyball training based on problem solving 

technique, volleyball training, problem solving training and a control group. After running a pre-test 

of self-efficacy and volleyball skills, participants in volleyball training based on problem solving 

group were trained in two volleyball skills, overhead pass and underhand service, and problem 

solving skill during 10 sessions through a designed program. Both volleyball and problem solving 

training groups were trained in volleyball or problem solving skills during 10 sessions as well. 

Sherer self-efficacy scale was used to assess self-efficacy and Russel long test was used to 

evaluate volleyball skills. Results: One-way ANOVA test revealed significant differences between 4 

groups in the effect of volleyball and problem solving training on adolescent girls’ overhead 

pass(F(3,55)=50.10, p=0.001) and underhand service (F(3,55)= 50.10, p=0.001) and also 

between the effect of these trainings on adolescent girls’ self-efficacy (F(3,54)=25/89, p=0/001). 

Conclusions: Overall, the results suggest that the mixed program lead to a higher improvement of 

students’ self-efficacy, their overhead pass and underhand service skills. 

  

Keywords: Life skills, positive development, sport environment, adolescence 
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Abstract 0415 

 

A survey on the determining talent scouting indices in the field of Greco-Roman 

wrestling of Iran 
  

Ali Zakerian1, Mohammadreza Sepehrian2, Alireza Zakerian3, Mostafa Sepehrian4 
1MA in physical education of payame noor university-Iran 
2Bachelor of physical education of payame noor university-Iran 
3Undergraduate physical education student of payame noor university-Iran 
4MA student in sport biomechanics bu-ali university hamedan-Iran 

  

Talent scouting is a process by which teenagers and young people are evaluted and encourged and 

directed to some fields who are estimated to be victorious. The main goal of this paper is a analysis 

on the determining the talent-scouting indices in greco-roman wrestling. 

Greco-roman wrestling coaches of national team of Islamic Republic of Iran who participated in 

2012 Yadgar Imam international competitions regarded as statatistical community in which all the 

people (30) selected as stastical sample. 

Accessing tool for this research,is a researcher-based questionnaire that evalutes the 

body,moveable-physical and psychological features of the wrestlers and its validity verified by 

physical education professors. Friedman test uitilized for the analysis. 

Further,research results showed that from the viewpoints of greco-roman wrestling coaches of 

national team of I.R.I, threefold psychological, moveable -physical, physical indices priority are of 

meaningful variation. Based on this, the psychological features is of high, and then movable-

physical and body features, in turn, are prioritized. 

According to the views of greco-roman wrestling coaches of national team of I.R.I, the coaches 

who intend to scout the talents in their Provinces and cities, they prioritized the psychological 

indices such as intrepidness and competitiveness and then movable-physical indices and after that 

physical indices must be concidered by them. 

  

Keywords: Talent scouting, psychological factors, moveable-physical factors, body factors, greco-

roman wrestling 
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A survey on the determining talent scouting indices in the field of Greco-Roman 

wrestling of Iran 

  

Introduction 

Talent scouting is a process by which teenagers and young people are evaluted and encourged and 

directed to some fields who are estimated to be victorious.Talent scouting as a scientific, common, 

harmless, lawful, efficient method combining with so many helpful aspects is acceptable in directing 

teenagers to champion based sports,it should be mentioned that the efficiency of the talent 

scouting is bound to tying,uniting and accompanying three circles and stages:1.Identifying the 

talented persons 2.leading talented persons 3.supportin talented persons. 

Identifying talented persons through scientific methods and determining the main indices of sports 

fields are more viewed by researchers and some researches. 

Although the activities in the realm of sports field and achieving the champion ranking are subject 

to some factors and various features,it seems that three main realms including 1.body indices 

2.moveable body aptitude indices 3.psychological indices are most regarded by experts. 

Bompa (2000) considers the main and important features regarding wrestelers as 

follows:Coordination, reaction time, high aerobic and non-aerobic capacities, tactic-based indices, 

having wide shoulders and long hands. The main goal of this paper is a analysis on the determining 

the talent scouting indices in greco-roman wrestling. 

 

Research Methodology 

Greco-roman wrestling coaches of national team of Islamic Republic of Iran who participated in 

2012 Yadgar Imam international competitions regarded as statatistical community in which all the 

people (30) selected as stastical sample. Accessing tool for this research, is a researcher based 

questionnaire that evalutes the body,moveable-physical and psychological features of the wrestlers 

and its validity verified by physical education professors. Friedman test uitilized for the analysis. 

 

Results 

The results of the research revealed that from the viewpoints of the greco-roman wrestling coaches 

of I.R.I,physical factors priority is of meaningful variation and height and upper body length factor 

are of,moveable-physical aptitude factors priority are not of meaningful variation but speed and 

strength factors have higher advantages averages in comparison to the other factors; and also 

psychological apptitude factors priority has of striking variation and self confidence and 

intrepidness are of importance and higher average. 

 

Discussion and Conclusion 

Research results showed that from the viewpoints of greco-roman wrestling coaches of national 

team of I.R.I, threefold psychological, moveable -physical, physical indices priority are of 

meaningful variation. Based on this, the psychological features is of high with average 4/48, and 
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then movable-physical and body features, in turn, are prioritized with average 4/16 and 3/22. 

The upcoming results showed that in the process of talent scouting models, the more emphasis 

must be placed on psychological skills. Marig(2007) in a research with the goal of surveying of 

multi-aspect factors relationship and function level revealed that psychological features have strong 

distinction Significance among elite sportsman and beneath elite ones which are in compliance with 

current research. 

According to the views of greco-roman wrestling coaches of national team of I.R.I, the coaches 

who intend to scout the talents in their Provinces and cities, they prioritized the psychological 

indices such as intrepidness and competitiveness and then movable-physical indices and after that 

physical indices must be concidered by them. 

 

 
Figure 1. Various indices priority from the viewpoints of greco-roman wrestling coaches 

of national team of I.R.I. 
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Table 1. Comparison on the segments of body measurement from the viewpoints of 

greco-roman wrestling coaches of national team of I.R.I. 

Average Standard deviation The minimum score The maximum score

Length of upper extremity 3/8 0/99 2 5 

Stature 3/3 0/46 3 4 

Shoulder width 3/1 0/84 2 5 

Muscularity 3 0/78 2 4 

Length of lower extremity 2/9 0/54 2 4 
 

Table2.Comparison on the segments of movable-physical aptitude from the viewpoints of 

greco-roman wrestling coaches of national team of I.R.I. 

Average Standard deviation The minimum score The maximum score 

Strength 4/3 0/79 3 5 

Speed 4/3 0/91 3 5 

Endurance 4/2 0/88 3 5 

Agility 4/2 0/61 3 5 

Flexibility 3/8 0/99 2 5 

 
Table 3.Comparison on the segments of psychological aptitude from the viewpoints of 

greco-roman wrestling coaches of national team of I.R.I. 

 
Average

Standard 

deviation 

The minimum 

score 

The maximum 

score 

Intrepidness and competitiveness 4/9 0/3 4 5 

Self-confidence and lack of 

anxiety 
4/6 0/81 3 5 

creativity and technical IQ 4/6 0/81 3 5 

Tendency toward the progress and 

motif 
4/5 0/68 3 5 

Recognizing and prediction 3/8 0/99 3 5 
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Abstract 0418 

 

 
Examining concept of “atopos” in Hadot’s philosophy in the case of martial arts 

  

Barış Şentuna 

Balıkesir Universiy, School of Physical Education and Sports 

  

This paper examines Hadot’s concept of “atopos” and spiritual exercises, examplifies and discusses 

the concept via the martial arts. Two important figures are examined in this paper. One is founder 

of Aikido, Ueshiba and the other is famous philosopher Pierre Hadot. The first part of this paper, 

examines the aim and underlying philosophy of specific martial art Aikido from its founder Morihei 

Ueshiba, Ueshiba and his idea of enlightenment through the practice of martial arts is explained. 

For him, True Budo is to accept the spirit of the universe, keep the peace of the world, correctly 

produce, protect and cultivate all beings in nature Young (2009) claims that the true meaning of 

Budo emanates from the notion of “do”. He writes “do is a way of life rather than simply a way of 

fighting.” (Young, 2009, p.6). Second part of this paper tries to examine the philosophical state 

Ueshiba explains. In this part for this reason, Pierre Hadot through concept of “atopos” which is the 

unclassifiability of the philosopher is analyzed. According to Hadot, by the time of the Platonic 

dialogues it is called “atopos”, which means “unclassifiable”. For wisdom, says Diotima in Plato’s 

Symposium, is not a human state, it is a state of perfection of being and knowledge that can only 

be divine. Love of wisdom that can be foreign to the world that makes the philosopher a stranger. 

(Hadot, 1995, p.57) The last and conclusion part of this paper discusses philosophy and spiritual 

exercises together. 

  

Keywords: Aikido, philosophy, sports 

 
Pierre Hadot'un "atapos" kavramının Harp Sanatları özelinde incelenmesi 

  

Barış Şentuna 

Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu makalede, Hadot'un atapos ve ruhsal egzersizler kavramı incelenmekte ve bu kavramlar harp 

sanatları açısından tartışılmaktadır. İki önemli figür bu makalede açıklanmakta ve tartışılmaktadır. 

Birincisi Aikido'nun kurcusu Ueshiba diğeri ise, ünlü filozof Hadot. Bu makalenin ilk bölümünde 

Aikido nun kurucusu Moriehei Ueshiba'nın görüşleri açıklanmaktadır. Ueshiba için, harp sanatları 

üzerinden aydınlanma kavramı açıklanmaktadır. Ueshiba için Harp Sanatları, evrenin ruhunu kabul 

etmek, dünyanın barışını korumak, doğadaki şeyleri, üretmek, yetiştirmek ve korumaktır. Young 
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(2008) e göre, "do" kavramından türemektedir Aikido'nun bu işlevleri. "do sadece basitçe bir 

dçvüşmeden öte bir hayat şeklidir". (Young, 2009, p.6) Bu makalenin ikinci kısmı Ueshiba'nın içinde 

bulunduğu felsefi hali açıklamaya çalışmaktadır. Bu sebepten bu kısımda, Hadot'un filozofun, tarif 

edilmezliği ve klasife edilmeyişi, kavramından bahsetmek gerekir. Platon Symposium da "bilgelik" 

için şöyle demektedir. O mükemmelliğin ve ancak ve ancak tanrısal bir varlığın idraki ile 

erişilebilecek, bir zihin durumudur. Bu bağlamda, bilgelik sevgisi ve böyle bir sevgi, Aikido'nun 

kendi kelime anlamında da bulunan "Ai" sevgi ve uyum sözcüğünün sevgisi, doğal olarak, filozofu, 

"yabancı" yapmaktadır. (Hadot, 1995, p.57) Bu makalenin son bölümü felsefe ve ruhsal egzersizleri 

beraber tartışmaktadır. 

 

Referanslar:  

Ueshiba K. ( 1974) Memoir of the Master in, Aikido (Tokyo: Hozansha,), 179-80.Translation 

altered. 

Stevens, J. (2005). Training with the master. Shambhala Philosophy Press - 184 pages 

Hadot P. (1995) Philosophy as a way of life. Wiley-Blackwell – 325 pp. 
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Abstract 0424 

 

Physical activity levels of adult disabled persons 

  

Bengü Güven Karahan, F. Hülya Aşçı 

Baskent University Department of Sport Sciences, Ankara, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study was to examine physical activity level of adult disabled persons 

according to age, sex, kind of disability and sport participation.  

 

Method: 95 female and 127 male (between 18-54 age) totally 222 orthopedic (69), visually (58) 

and hearing (95) disabled adults voluntarily participated in this study. Physical Activity Scale for 

Individuals with Physical Disabilities (PASIPD) (Wasburn et. all, 2002) was used to determine 

physical activity levels. PASIPD contains 13-items and yields the scores for the following subscales: 

Sport Activities, House Work, Repair Lawn & Garden Work, Voluntary Work and Fortune Telling. 

The score for the PASIPD was calculated by multiplying the average hours per day for each item by 

a MET value associated with the intensity of the activity and summing over items 2 through 13. 

Independent t-tests and one-way ANOVA were used to analyses the data.  

 

Results: Independent t-test analysis shows no significant difference in physical activity level 

between females and males (p > 0.05). On the other hand, there were significant differences in 

physical activity level with regard to age, kind of disability and sport participation (p < 0.05). 

 

Conclusion: It can be concluded that age, kind of disability and sport participation have an effect 

on the physical activity level of disabled adults. 

  

Keywords: Adult, disabled persons, physical activity 

 
Yetişkin engelli bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri 

  

Bengü Güven Karahan, F. Hülya Aşçı 

Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

  

GİRİŞ 

Fiziksel aktivite alışkanlığının edinilmesi ve korunması genel nüfus kadar engelli bireyler için de son 

derece önemlidir. Fiziksel etkinlikler tüm insanlar için psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan önemli 

rol oynarken engelli bireylerde bunun önemi daha da artar. Fiziksel aktivite etkinlikleri, engelli 
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bireylerin engelleri dolayısıyla içinde bulundukları ruh hali ve toplumun kendilerine karşı olan 

tavırlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan saldırganlık, öfke ve kıskançlık gibi duygularını kontrol 

etmelerini sağlamaktadır (İlhan, 2008). Ayrıca, fiziksel aktivitenin engelli bireyler için fiziksel, 

psikolojik etkilerine ek olarak kaynaştırma (entegrasyon) ve rehabilitasyon süreçlerini direkt 

etkileyen bir faktör olması da dikkat çekicidir. (Gür, 2001). Tüm bunların ışığında ülkemizdeki 

engelli nüfusunun ne kadar fiziksel aktivite içerisinde bulunduğuna ilişkin bir çalışma yapmanın 

önemli olduğu düşünülmüştür.  

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, yetişkin engelli bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini yaş, cinsiyet, engel türü 

ve sporcu olup olmama durumlarına göre incelemektir. 

 

YÖNTEM 

 

Katılımcılar  

Araştırmaya Ankara’da yaşayan 18 – 54 yaşları arasında bedensel (69), işitme (95) ve görme (58) 

engelli toplam 222 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 95’i kadın 127’si erkektir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında Washburn ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen, “Engelliler Fiziksel 

Aktivite Değerlendirme Ölçeği (EFADÖ) - Physical Activity Scale for Individuals with Physical 

Disabilities (PASIPD)” kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Güven Karahan ve Aşçı 

(2011) tarafından yapılmıştır. EFADÖ, 13 madde ve Sportif Aktiviteler, Ev İşleri, Tamirat ve Bahçe 

İşleri, Gönüllü İşler ve Bakıcılık olmak üzere toplam 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin 

puanlanmasında MET değerinin hesaplanması için 1. madde dışındaki maddelerin çarpım değerleri 

ve bireyin işaretlemesine göre aldığı her bir sıklık seçeneğinin ortalama hesaplama değeri 

(gün/saat) bulunmaktadır. MET değerinin yüksekliği fiziksel aktivitenin yüksekliğine işaret 

etmektedir.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde t-testi ve Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Cinsiyete ilişkin yapılan t-testi sonuçlarına göre Ev İşleri, Tamirat ve Bahçe İşleri ve Gönüllü İşler 

alt ölçeklerinde kadın ve erkek yetişkin engellilerin fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı farklılıklar 

ortaya çıkarken (p < 0.05), toplam ölçek MET değerleri üzerinde cinsiyete ilişkin anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p > 0.05), Sporcu olan ve olmayan engelli bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri yine 

t-testi ile analiz edilmiş ve hem toplam ölçek hem de tüm alt ölçeklerde sporcu olan engelli bireyler 
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lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir (p < 0.05), Tek Yönlü Varyans analizi ANOVA sonuçlarında, 

Sportif Aktiviteler, Ev İşleri, Gönüllü İşler ve toplam ölçek puanlarında engel türlerine göre anlamlı 

faklılıklar ortaya çıkarken (p < 0.05) bu farkın görme engelli gruptan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Yine aynı analiz yöntemi ile yaş gruplarına göre Sportif Aktiviteler, Tamirat ve Bahçe İşleri, Gönüllü 

İşler ve toplam ölçek puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuş (p < 0.05), bu farkın görece genç 

yaştaki katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinden kaynaklandığı belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, fiziksel aktivite düzeylerinin yetişkin engellilerde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği, görme engelli bireylerin bedensel ve işitme engelli bireylere göre daha fazla fiziksel 

aktivitede bulunduğu, fiziksel aktivitenin yaşlandıkça azaldığı ve sporcu olan engellilerin sporcu 

olmayanlara göre daha fazla fiziksel aktivitede bulunduğu söylenebilir.  
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Abstract 0425 

 

Comparison between lateralization levels of athletes who do exercises actively 

and their dynamic and static balance and some physical features 

  

Ahmet Gökhan Yazıcı1, Hüseyin Eroğlu2 
1Ataturk University Faculty of Education in Physical Education and Sports Department 
2Dairy Imam University School of Physical Education and Sport 

  

Comparison between lateralization levels of athletes who do exercises actively and their dynamic 

and static balance and some physical features 

 

Aim: The purpose of this study is to search for whether different branch athletes’, going on his/her 

active sport life, hemispherical differences and the level of right-handedness, left-handedness and 

two-handedness which come into existence with direction of some social occasions make a 

difference between his/her dynamic and static balance levels which are important sensorial and 

physical factor at success, performance, skill and ability, and his/her some anthropometric 

features. 

 

Material-Method: The athletes were divided into three groups by using Oldfield Index (Edinburg 

Handedness Inventory) as 44 of them are right-hand dominant, 41 of them are left-hand 

dominant, 12 of them are two-hands dominant. 

The study group divided into three groups’ anthropometric features, Anaerobic strengths, pre and 

post 30 seconds Wingate Bicycle Ergometer test value of dynamic and static balance were 

observed. 

The obtained data was analysed with SPSS 20 for Windows packet program. All the obtained data’s 

minimum, maximum and standard deviation values were calculated. The data’s test of normality 

was made via Skewness test. Normally distributing data, the difference among righty, lefty and 

two-handys’ data were analysed via One Way Anova test. Data, not normally distributing, the 

difference among righty, lefty and two-handys’ data were analysed Kruskal Wallis test. As the 

balance values data obtained pre and post exercise does not normally distribute, it was analysed 

via Wilcoxon Signed Ranks test. And relationship between the data was analysed via Pearson 

Correlation. 0.01 and 0.05 were taken as the level of significance. 

 

Findings: A statistical difference between the lateralization levels of the athletes doing exercises 

actively, righty-lefty, using both hands and dynamic and static value and some anthropometric 

features is not found.  
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Conclusions: At the end, it can be said that lateralization does not affect the balance significantly. 

It is extrapolated that two handy people have the edge over in balance, weariness is not so 

effective in tests because of its routine situation, weariness affects the static balance, there is no 

significant difference between lefties and righties in terms of balance.  

 

Keywords: Dynamic balance, lateralization, somatotype, sport, static balance 

 
Aktif spor yapan sporcuların lateralizasyon düzeyleri ile dinamik ve sitatik 

denge ve bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması 

  

Ahmet Gökhan Yazıcı1, Hüseyin Eroğlu2 
1Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 
2Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

  

Bu çalışmanın amacı aktif spor hayatına devam eden değişik branş sporcularının, hemisferik 

farklılıklarının ve bazı sosyal sebeplerin yönlendirmesi ile oluşabilen ve gelişen sağlaklık, solaklık ve 

her iki ellilik düzeylerinin, başarı, performans, yetenek ve beceride önemli bir duyusal ve fiziksel 

faktör olan dinamik ve statik denge düzeyleri ile bazı antropometrik özellikleri arasında bir farklılığa 

sebep olup olmadığını araştırmak.  

Araştırmaya haftada en az 4 gün, günde en az 2 saat egzersiz yapan 98 erkek sporcu katıldı. Bu 

sporcular Oldfield indexi (Edinburg Handedness Inventory) lateralizasyon testi kullanılarak 44’ü sağ 

el dominant, 41’i sol el dominant, 12’si her iki elli olarak üç grubua ayrıldı. 

3 gruba ayrılan çalışma grubunun Antropometrik özellikleri, Anaerobik güçleri, 30 saniyelik Wingate 

bisiklet Ergometresi Anaerobik testinden önce ve sonra dinamik ve statik denge değerleri alındı. 

Boy ölçümleri ise Holtain marka kayan kaliper ile denekler ayakta dik pozisyonda dururken skalanın 

üzerinde kayan kaliper deneğin kafasının üzerine dokunacak şekilde ayarlandı 1mm hassasiyetle 

okunup kaydedildi. Elde edilen edilen boy ve vücut ağırlığı değerlerinden bedenin uzunluğuna göre 

ağırlık dağılımını açıklayan “Beden Kütle İndeksi” (Body Mass Index) hesaplandı. Deri kıvrımı 

ölçümleri: Harpanden, Large ve Holtain tipleri olan, skinfold denilen pergel yardımıyla ölçülüdü. 

Çevre ölçümleri, şerit metre ile ölçüldü. Çap ölçümleri ölçümleri Holtain marka antropometrik set ile 

ölçüldü. Anaerobik güç ölçümü, wingate anaerobik güç testi ile Monark 894E bisiklet 

ergometresinde bacaklara yönelik yapıldı. Denge testleri, 30 saniyelik wingate anaerobik güç 

testinden önce ve sonra yapıldı. Denge testleri Stabilometre araçlarının yeni versiyonu olan KAT 

2000 (OEM Medical, Carlsbad, California, USA) denge sistemi kullanılarak yapıldı.  

Elde edilen veriler SPSS 20 for Windows paket programında analiz edildi. Elde edilen bütün verilerin 

minimum, maksimum ve standart sapma değerleri hesaplandı. Dataların normallik sınaması 

Skewness testi ile yapıldı. Normal dağılım gösteren veriler arasındaki farka One Way Anova testi ile 

bakıldı. Normal dağılım göstermeyen verilere sağ elini kullananlar, sol elini kullanalar ve her iki elini 

kullananların verileri arasındaki farka Kruskal Wallis testi ile bakıldı. Egzersiz öncesi ve sonrası elde 
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edilen denge değerleri normal dağılmadığı için Wilcoxon Signed Ranks testi ile bakıldı. Veriler 

arasındaki ilişkiye de Pearson Correlation ile bakıldı. Anlamlılık seviyesi olarak 0.01 ve 0.05 alındı. 

Sonuç olarak; Çalışma grubunun normal dağılım gösteren Yaş, EÖKAS, ESKAS, Boy, Mezomorf, 

Ektomorf, PP, AP, MP, PD değerlerinde sağla, solak ve her iki elini kullananlar arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Çalışma grubunun normal dağılım gösteren 

dinamik denge fark değerlerinde sağlak, solak ve her iki elini kullananlar arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir(p>0.05). Çalışmaya katılan Dominant sağlakların, egzersiz 

öncesi ve sonrası denge değerlerine bakıldığında statik denge değerlerinde anlamlı fark (p<0.01) 

varken, dinamik denge değerlerinde anlamlı fark olmadığı gözlemlenmiştir(p>0.05). Çalışmaya 

katılan Dominant solakların, egzersiz öncesi ve sonrası denge değerlerine bakıldığında statik denge 

değerlerinde (p<0.01) varken, dinamik denge değerlerinde anlamlı fark olmadığı gözlemlenmiştir 

(p>0.05). 

Çalışmaya katılan her iki eli kullananlarda egzersiz öncesi ve sonrası denge değerlerine bakıldığında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir(p>0.05).  

SD ile VA, Boy ve somatotip (Endo, Mezo ve Ekto) değerleri arasında anlamlı ilişki (p<0.01), SYDD 

ile Yaş, VA ve somatotip değerlerinde p<0.01, Boy değerleri arasında p<0.05 anlamlılık düzeyinde 

ilişki, SYTDD ile VA değerleri arasında p<0.01, Yaş, Endomorf ve Mezomorf değerlerinde p<0.05 

anlamlılık düzeyinde bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

SD ile VY% ve VKİ değerleri arasında p<0.01 anlamlılık düzeyinde PP ve AP değerleri arsında ise 

p<0.05 anlamlılık düzeyinde ilişki, PP değerleri arsında ise p<0.05 anlamlılık düzeyinde ilişki olduğu 

gözlenmiştir. 

Dominant sağlaklar da SD ile VA, Somatotip (Mezo ve Ekto) değerleri arasında anlamlı ilişki 

(p<0.01)olduğu, SYDD ile Yaş, Boy değerlerinde p<0.01, Mezo değerleri arasında p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

Dominant sağlaklarda SD ile VKİ değerleri arasında p<0.01 anlamlılık düzeyinde, VY% PP ve AP 

değerleri arsında ise p<0.05 anlamlılık düzeyinde ilişki, SYDD ile VY%, VKİ değerleri arasında 

p<0.01 anlamlılık düzeyinde ilişki olduğu görülmektedir.  

Dominant solaklarda SD ile SYDD ve SYTDD değerleri arasında p<0.01, SYDD ile SYTDD değerleri 

arasında p<0.01 anlamlılık düzeyinde ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Her iki eli kullananlarda SD ile 

Boy (p<0.01), VA ve Endomorf (p<0.05) değerleri arasında anlamlı ilişki, SYDD ile Endomorf 

(p<0.05) değerleri arasında anlamlılık düzeyinde SYTDD ile Endomorf (p<0.01) ve SY (p<0.05) 

değerleri arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak aktif spor yapan sağlak-solak ve her iki elli sporcuların lateralizasyon düzeyleri ile 
dinamik ve statik denge ve bazı antropometrik özellikler arasında istatistiksel bir fark 
bulunamamıştır. Buradan da lateralizasyonun dengeyi önemli derecede etkilemediği söylenebilir. 
Dengede daha çok her iki ellilerin avantajlı olduğu, testlerde yorgunluğun alışılmış durumdan dolayı 
çok fazla etkisinin olmadığı, yorgunluğun statik dengeyi etkilediği, denge açısından solaklar ve 
sağlaklar arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Lateralizasyon, dinamik ve statik denge, somatotip, spor 
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Abstract 0438 

 

Examination of the relationship with leisure satisfaction level and reasons for 

recreation activities of University Staff (Akdeniz University) 

  

Güney Çetinkaya, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Tülay Teke 

Akdeniz University 

  

The purpose of the present study was to investigate the level of leisure satisfaction and the reasons 

for sportive recreation activities of University Staff (Akdeniz University). Totally 174 (Age= 

37.70±7.92) university staff voluntarily participated in this study. Leisure satisfaction level was 

determined by Beard and Ragheb's (1980) Leisure Satisfaction Scale-LSS questionnaire. The 

results indicate that the leisure satisfaction level of persons who do sports (116.00±36.37; n=59) 

was lower than persons who do not sports (124.64±28.04); n=115). But that analysis revealed no 

significant differences in leisure satisfaction level of persons who do not sports and do (p>0.05). 

  

Keywords: Leisure time, leisure time satisfaction, recreation, sports 

 
Üniversite personelinin sportif rekreatif etkinliklere katılım nedenleri ile serbest 

zaman tatmin düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Akdeniz Üniversitesi 

örneği) 

  

Güney Çetinkaya, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Tülay Teke 

Akdeniz Üniversitesi 

  

Çalışmanın amacı: Sportif rekreatif etkinliklere katılan ve katılmayan üniversite çalışanlarının 

serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmaya Akdeniz Üniversitesinde çalışan 

yaşları 37.70±7.92 yıl olan toplam 174 birey gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılanlara Beard 

ve Ragheb’ in psikolojik, eğitim, sosyal, rahatlama, fizyolojik ve estetik boyutları sorgulayan 51 

maddeden oluşan Serbest Zaman Tatmin Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması 

Gökçe (2008) tarafından yapılmıştır. Çalışmada yer alan tüm grupların tanımlayıcı istatistik 

analizleri ve dağılımlarına bakılmıştır. Anketten elde edilen verilerin homojenliğini belirlemek için 

Kolmogorov Smirnov analizi kullanılmıştır. Toplam puan ve ölçeğin alt boyutlarından elde edilen 

puanların homojen dağılmadığı belirlenmiş ve iki grubun karşılaştırmalarında Mann-Whitney 

istatistik yöntemi kullanılmıştır. Katılanların% 49.4’ü bayan, % 50.6’sı erkek olduğu bu çalışmaya 

% 69 akademik, % 31 idari personel katılmıştır. Çalışmaya katılanların % 66.7’si evli, % 33’ü ise 
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bekardır. Sosyo-ekonomik düzeyleri ise % 56.3’lük bir oran ile orta düzeyde, % 29 oranında ise 

ortanın üstündedir. Çalışmaya katılanların, % 66.1’i serbest zamanlarını fiziksel etkinlik ile 

değerlendirmediğini ifade etmişlerdir. % 33.9’u ise fiziksel aktiviteler ile serbest zamanlarını 

geçirdiklerini belirtmişlerdir. Sportif faaliyetlere % 91.5’ aktif, % 8.5’u pasif olarak katılmaktadır. 

Katılımcılar sportif etkinliklere haftada %50.8’ si 1-2 kez, % 40.7’si 3-4 kez, % 8.5’i 5-6 kez 

katılmaktadır. Sportif etkinliklere % 61’i (n=36) bireysel olarak, %15.3’ü (n=9) ailesi ile, % 23.7’si 

(n=14) arkadaş grubu ile katılmaktadır. Gruplar arasında, serbest zaman tatmin ölçeği toplam 

puanının gruplar arasındaki farkının analiz edildiği Mann-whitney-U istatistik yöntemi sonucu, spor 

yapanların tatmin düzeylerinin (116.00±36.37; n=59) spor yapmayanlardan (124.64±28.04; 

n=115) daha düşük olduğu, ancak farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ayrıca, rekreatif 

etkinliği, sportif faaliyetler dışında yapanların sosyal iletişim boyutu puanının daha fazla olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Buna göre; rekreatif etkinliği spor yaparak değerlendiren bireylerin serbest 

zaman tatminlerinin, bu faaliyetleri fiziksel etkinlikte bulunmadan değerlendirenlerden çok farklı 

olmadıkları belirlenmiştir. Bunun yanında, tüm alt boyutlarda ve toplam puanda egzersiz yapmayan 

bireylerin serbest zaman tatmin puanının daha yüksek olduğu, hatta sosyal tatmin alt boyutunda 

bu farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). Çalışma sonucunda sportif rekreatif etkinlik 

yapmayan bireylerin tatmin düzeyleri, sportif rekreatif etkinlik yapan bireylerden yüksek çıkmıştır. 

Bu sonucun, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Bireylerin doğru ve 

sürdürülebilir nitelikte egzersiz planları konusunda bilgilendirildiklerinde, uygulayacakları egzersiz 

programının, onların rekreatif etkinlik tatmin düzeylerini de olumlu yönde etkileyeceği (arttıracağı) 

düşünülmektedir. Ulaşılan Üniversite personelinin % 33.9’unun egzersiz yaparak serbest 

zamanlarını değerlendirmeleri, % 66.1’inin ise diğer faaliyetleri tercih etmeleri egzersiz ile ilgili 

eğitim ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Yapılan rekreatif etkinliğin türü bireylerin ihtiyaçlarının 

karşılanması ve bundan dolayı tatmin düzeyi ile yakından ilişkili olabilir. Bu nedenle spor yapmanın 

önemi hakkında kişilerin bilinçlendirilmesi bu etkinliği yapanların tatmin düzeylerinin artmasına 

neden olabilir. Egzersiz yapma şekli, yöntemi, süresi ya da türü gibi bilgileri içeren seminer ya da 

sosyal sorumluluk çalışmalarının üniversite personeline de sistematik olarak uygulanması 

gerekebilir. Bu sonucun, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Bireylerin 

doğru ve sürdürülebilir nitelikte egzersiz planları konusunda bilgilendirildiklerinde, uygulayacakları 

egzersiz programının, onların rekreatif etkinlik tatmin düzeylerini de olumlu yönde etkileyeceği 

(arttıracağı) düşünülmektedir. Ulaşılan Üniversite personelinin % 33.9’unun egzersiz yaparak 

serbest zamanlarını değerlendirmeleri, % 66.1’inin ise diğere faaliyetleri tercih etmeleri egzersiz ile 

ilgili eğitim ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Toplumun sosyoekonomik düzeyi orta ve ortanın 

üstünde olan eğitim seviyesi yüksek kişilerin bulunduğu üniversitelerde bile sporun rekreatif bir 

etkinlik olarak tercih edilme ve bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Serbest Zaman Tatmini, Rekreasyon, Spor 
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Abstract 0442 

 

Alienation in sport 

  

Neslihan Filiz 

Istanbul Metropolitan Municipality, Directorate of Youth and Sports, Istanbul Istanbul University 

School of Physical Education and Sport, Department of Sports Management, MA Student, Istanbul 

  

Purpose 

This study examines “alienation” through sport, from the standpoint of philosophy of sport. 

 

Method  

In this study, the concept of “alienation” is discussed in the aspects of ‘essence of sport’, 

‘professionalism’, ‘self-alienation’ and ‘sportspeople’s alienation in their products’ and then the 

results of the research are evaluated by literature review model. 

 

Results  

By professionalism in sport, athletes have an economic value, as playing an important role in sport 

industry and this economic value is determined according to performance. Accordingly, athletes 

work hard to have an excellent performance, but if they cannot have what they expect/desire, then 

they may do their best/worst to overcome their disappointment. This may lead them to cheat their 

rivals/spectators; have uncontrolled anger; harm their rivals and do anti-doping rule violation 

during/before the competition.  

Former Olympic champion Angel Matos are banned for life following an incident at the 2008 

Summer Olympics where he kicked the referee in the face, after being disqualified in the bronze 

medal match.  

During the competitions, when athletes are estranged from the essence of sport; objectify their 

bodies; dehumanize themselves, they become alienated from themselves, as their performance 

becomes a commodity in sport industry. In fact, they are alienated from their performance. 

 

Conclusion 

As in the example of Angel Matos, it is possible that athletes may resort to violence, violate anti-

doping rules etc., when they lost themselves in the inhumanity of sport industry, alienated from 

themselves and alienated from their performance. 

  

Keywords: Alienation, sport, professionalism, alienation in sport, philosophy of sport 
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Sporda yabancılaşma 

  

Neslihan Filiz 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul İstanbul Üniversitesi, BESYO, 

Spor Yöneticiliği YL Öğrencisi, İstanbul 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, spor felsefesi bakış açısı ile “yabancılaşma” kavramını spor üzerinden analiz 

etmektir.  

 

Yöntem 

Bu araştırmada, “yabancılaşma” kavramı; ‘sporun özü’, ‘profesyonellik’, ‘kendine yabancılaşma’, 

‘performansına (emeğine) yabancılaşma’ boyutlarıyla incelenerek yorumlanmış, literatür taraması 

modeli ile de araştırma bulguları değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Oxford Felsefe Sözlüğü’nde “Yabancılaşma, merkezi olarak, bir şeyin başka bir şeyden ayrılması ya 

da başka bir şeye yabancılığı fikridir: Kendimi anlamadığım ya da kabul etmediğim sürece kendime 

yabancılaşırım. Esasen bana ait olmadıklarında, adeta dışarıdan bir şey gibi bana hücum 

ettiklerinde isteklerime yabancılaşırım. Düşünce gerçeği yetersiz bir şekilde yansıttığında gerçeğe 

yabancılaşır. Sonunda ticari mala dönüştüklerinde üretimime yabancılaşırım. Toplumu yaratan 

sosyal bir birliğin parçası olmak yerine, onun tarafından kontrol edilmekten bıktığım an toplumuma 

yabancılaşabilirim.” şeklinde açıklanan yabancılaşma, sporun içinde daha çok profesyonelleşme 

sürecinde gözlemlenmektedir. Müsabakalara katılan sporcunun, sporun özünden uzaklaştığı; 

bedenini nesneleştirdiği, bedenini makineleştirdiği anlar kendine de yabancılaştığı anlardır. Çünkü 

bu noktada sporcunun sportif performansı, spor endüstrisi içerisinde ekonomik bir mala 

dönüşmüştür. Aslında sporcu, kendi performansına (emeğine) yabancılaşmıştır. “Marks’a göre 

yabancılaşma, kişinin dünyayı kavrarken kendini eyleyen olarak hissetmemesi, dünyanın (doğanın, 

diğerlerinin ve kendisinin) ona yabancı kaldığını hissetmesidir. Onun yaratısı bile olsalar, onun 

üstünde ve ona karşı nesneler olarak dururlar. Aslında yabancılaşma, kendini pasif, alıcı ve 

dünyadan ayrı bir nesne olarak görmektir”. 

Sporda profesyonelleşme; spor endüstrisinin önemli bir aktörüne dönüşen sporcunun ekonomik 

değerinin olması ve bu ekonomik değerin de öncelikli olarak sportif performansa göre belirlenimine 

yol açar. Buna göre; sporcu sportif performansını mükemmelleştirmek için var gücü ile çalışır, ama 

arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığı zaman her türlü yola başvurabilir. Bu da, müsabaka sırasında 

rakibini, hakemi ve seyirciyi aldatma; öfkeyi kontrol edememe; rakibe zarar verme; müsabaka 

öncesinde ya da sırasında doping alma vb. sonuçları doğurabilir. Fakat bu noktada, sporcu, kendi 

sportif bedenine, özgür eylemine ve emeğine uzaklaşır.  
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“Oyun olarak spor aynı zamanda denemedir: İnsanın bilinmezle karşı karşıya gelmesi, yeni olanı 

araması, kendisini aşması, ayrı deyişle kendisini biraz daha somutlaştırma çabasıdır. Çaba oyun 

içinde olduğundan, İnsan zorluğunu, ağırlığını duymak bir yana, ondan zevk alır, hoşlanır, mutlu 

olur, yeniden ister. Sporda her zaman başarılı olamaz fakat denemiştir ve yeniden deneyecektir. 

Önemli olan da budur: Başarılı da olsa, başarısız da olsa İnsanın kendi kararı ve isteği ile girdiği 

kendi öz çabasında bulunmasıdır. Bu özgürlüğümüzün gerçekleştiği yerdir. Bu bakımdan spor özgür 

bir eylemdir.” Sporun özündeki, özgürlük getiren yapı profesyonelleşme ile beraber kişiyi kendine 

yabancılaşmaya sürükler.  

2000 Olimpiyat Oyunları’nda tekvandoda altın madalya kazanmış olan Kübalı sporcu Angel Matos, 

2008 yılında müsabaka sırasında kendisini diskalifiye eden hakemi tekmeleyince ömür boyu 

uluslararası müsabakalardan men cezası almıştır. Üzerine uzun süre konuşulan bu olay, bazı 

kişilerin hakemi bazı kişilerin sporcuyu haklı görmesi ile sonuçlanmıştır. İlk yaklaşım, yapılan 

eylemin sporun özüne, tekvandonun ruhuna aykırı olduğu fikrinden yola çıkarken; ikinci yaklaşım, 

hakem kararlarının haklı ya da haksız olarak sorgulanıp, haksız bulunduğunda kişinin şiddete 

başvuracak ölçüde kendine egemen olamamasını hoş görmekten kaynaklıdır. Spor endüstrisinin en 

önemli gelir kaynaklarından birinde, olimpiyatlarda, sporcunun ekonomik değerinin ciddi anlamda 

yükseleceği bir yapıda, sporcu başarısız olmuştur. Bu başarısızlık, daha sonraki müsabakalarda 

başarıya dönüşebilecekken, sporcu kendine egemen olmadan yaptığı eylemle spor yaşamının 

geleceğini olumsuz etkileyen bir sonuçla karşılaşmıştır. Profesyonel bir sporcunun ‘başarma-

kazanma tutkusu’ doğaldır. Ancak, spor endüstrisi içerisinde özgür bir eylem olmaktan çıkan spor, 

kişiyi kendi kölesi haline dönüştürür. Artık bu noktadan sonra, kendi eliyle yarattığı spor 

kültürünün, geliştirdiği bedeninin, hizmet ettiği spor endüstrisinin bir nesnesi haline gelerek kendini 

araçsallaştırmış ve kendine yabancılaşmıştır. Bedeni spor endüstrisinin bir nesnesi, sportif 

performansı da bir ekonomik mal haline dönüşmüştür. Aslında sporcu, sportif performansına 

yabancılaşmıştır.  

 

Sonuç 

Angel Matos örneğinde görüldüğü gibi, sporcunun spor endüstrisinin acımasızlığında kendini 

kaybettiği, kendi sportif bedenine ve performansına yabancılaştığı noktada sporun özüne aykırı olan 

şiddet, doping vb. gibi olaylara başvurması mümkündür. Sporun özündeki oyun kavramı, 

Erdemli’nin ifade ettiği şekilde alındığında, spor sporcuyu özgürleştiren bir yapıya sahiptir. Ancak, 

sporun özündeki “oyun” unutulduğunda sportif performans kazanılması gereken bir savaşa 

dönüşebilir. Bu noktadan sonra, spor endüstrisinde değer kaybetmek istemeyen sporcu, bedenini 

nesneleştirir. Artık, kendi sportif performansına (emeğine) yabancılaşmış, sportif bedeni de sportif 

endüstrisinin bir aracı olmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, spor, profesyonellik, sporda yabancılaşma, spor felsefesi 
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Abstract 0447 

 

Investigation of self-esteem levels of physically disabled athletes play volleyball 

in sitting 

  

Nida Yanlıç1, Serdar Orhan2 
1Beyyurdu Abled Life Care Rehabilitation and Family Counseling Center, Elazig 
2Firat University School of Physical Education and Sport, Elazig 

  

Purpose: The purpose of this study is to survey the self-esteem level of the handicapped sportsmen 

who play sitting volleyball. 

Subjects: The nature of the survey is consisted of 77 male, 5 female, totally 82 physically 

handicapped sportsmen who participated to the Sitting Volleyball Turkey Championship. 

Method: No any samples have been taken, for the whole nature was obtained in the study. The 

descriptive model of study type was taken as a basis. “Personal Information Form” consisted of 8 

questions and “Inventory of Self-esteem”, developed by S. Coopersmith, consisted of 25 questions 

were used as data collection tools. The data analyses obtained from the study have been assessed 

by statistical package program, by way of t test, One Way ANOVA, percent and frequency 

distribution. 

Results: As the result of the survey, it was found that the self-esteem points (73,02) of the 

physically handicapped sportsmen who play sitting volleyball is of high level. While seeing that 

there is no any significant difference between the self-esteem points (p>0,05) in respect of gender, 

age, marital status, educational status, parent’s educational status, monthly income and the reason 

of the handicap, it was found that there was a significant difference between the self-esteem points 

with respect to the handicap level (p<0,05). 

Conclusion: As a conclusion it could be said that the self-esteem level of the physically 

handicapped sportsmen who play sitting volleyball, is high. 

  

Keywords: Physically handicapped, sitting volleyball, self-esteem, sports for the disabled 
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Oturarak voleybol oynayan bedensel engelli sporcuların benlik saygısı 

düzeylerinin araştırılması 

  

Nida Yanlıç1, Serdar Orhan2 
1Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ 

  

Giriş ve Amaç 

Kişiliği etkileyen en önemli faktör benliktir. Benlik, kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi 

görüş tarzımızdan oluşan bir kavramdır. Bu nedenle benlik, kişiliğin özel yanı olarak da 

tanımlanabilmektedir. Bireyin özellikleri, yetenekleri, değer yargıları ve ideallerine ilişkin kanıların 

dinamik bir örtünüşü olarak adlandırılan benlik kısaca bireyin kendi kimliğinin farkında olmasıdır 

(İkizler ve Karagözlü, 1997; Karakoç, 2010). 

Kişinin kendi yeteneklerinin farkına varması, kendine yetebilmeyi öğrenmesi ancak rehabilitasyon 

ve eğitimle gerçekleşebilmektedir. Engelli kişilerin rehabilitasyonunda spor, güven, denge, kas 

kontrolü, hareketlerde özgürlük ve koordinasyon kazanmak için kullanılabilir. Sporun; engelli ve 

engelli olmayan kişileri sosyalleştirdiği, iyi kötü tüm yaşam değerlerini bir arada paylaşmayı 

öğrettiği, ruhsal yapıya sağladığı destek yanında disiplin, rekabet ve arkadaşlık hislerini uyandırarak 

kişinin bağımsızlığını kazanmasında ve benliğinin oluşmasında ciddi bir rol oynadığı görülmektedir 

(Altun, 2010; Ergun ve Baltacı, 2006) 

Bu çalışmanın amacı, oturarak voleybol oynayan bedensel engelli sporcuların benlik saygısı 

düzeylerini araştırmaktır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın evrenini 2011 yılında Adana’da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası’na 

katılan 77 erkek, 5 kadın toplam 82 bedensel engelli sporcu oluşturdu. Çalışmada evrenin 

tamamına ulaşıldığı için örneklem alınmadı. Araştırma tipi olarak tanımlayıcı model esas alındı.  

Araştırmada Bedensel Engelliler Federasyonu bünyesinde yer alan Oturarak Voleybol oynayan 

bedensel engelli sporcuların benlik saygısı düzeyi puanlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi 

ve değerlendirilmesi amacıyla “Anket Survey” yöntemi kullanıldı. 

Veri toplama aracı olarak; benlik saygısı durumunu değerlendirmek için S. Coopersmith tarafından 

geliştirilen Benlik Saygısı Envanteri (BSE) kullanıldı (Coopersmith, 1959). Coopersmith tarafından 

geliştirilen 25 sorudan oluşan bu ölçek, kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu 

değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracıdır. Ölçek “Benim Gibi” (Evet) ya da “Benim Gibi Değil” 

(Hayır) biçiminde işaretlenebilen maddelerden oluşmaktadır.  

Ölçeğin geçerlilik güvenilirlik çalışmaları, yurt dışında Taylor ve Reitz, Crandall, Silber ve Tippett 

tarafından yapılmıştır. Ülkemizde ise güvenirlik çalışması Turan tarafından (1986-1987) yapılmıştır 

(Tufan ve Turan, 1987). 
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Coopersmith BSE’ nin araştırmada kullanılan kısa formu ise toplam 25 sorudan oluşmakta ve kişinin 

kendisinde o özelliği görmesi ya da görmemesi ile puanlanmaktadır. Ölçekteki maddeler 

1,4,5,8,9,14,19 ve 20. maddeler Benim Gibi (Evet) olarak işaretlenirse 4 puan; 2, 

3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24 ve 25. maddeler Benim Gibi Değil (Hayır) olarak 

işaretlenirse 4 puan; bunların zıttı biçimde yanıtlanırsa 0 puan verilmektedir. Ölçekten elde edilecek 

en yüksek puan 100, en düşük puan ise 0’dır. Ölçekten alınan puan 10- 30 puan arasındaysa 

düşük, 30-70 arasındaysa orta, 70-100 puan arasında ise yüksek benlik saygısına sahip 

olunduğunu göstermektedir (Yılmaz, 2009). 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programından yararlanıldı. Kişisel bilgi 

formu ve benlik saygısı envanterinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, 

frekans dağılımı ve standart sapma değerleri saptandı. Normallik sınamasına göre bağımsız 

gruplarda normal dağılım gösteren verilerde (cinsiyet ve medeni durum) İndependent Sample T-

Test kullanıldı. Gruplar arasındaki farklılıklar ve çoklu karşılaştırmalarda “One Vay ANOVA” testi 

kullanılırken, tek yönlü varyans analizinde ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için “Tukey” testi kullanıldı. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

kabul edildi.  

 

Bulgular 

Araştırma sonucunda oturarak voleybol oynayan bedensel engelli sporcuların benlik saygısı 

puanlarının (73,02) yüksek düzeyde olduğu saptandı. Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

anne-baba eğitim durumu, aylık gelir ve engel gerekçesi açısından benlik saygısı puanları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülürken (p>0,05), engel düzeyi açısından benlik saygısı puanları 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edildi (p<0,05).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak oturarak voleybol oynayan bedensel engelli sporcuların benlik saygısı düzeylerinin 

orta seviyenin üzerinde bulunduğu, sporun engelliler için kendi kimlik ve yeteneklerinin farkına 

varmasında rehabilite edici ve toplumla kaynaşmasına olanaklar sağlayıcı bir role sahip olduğu 

söylenebilir. 

   

Anahtar Kelimeler: Bedensel engelli, oturarak voleybol, benlik saygısı, engelliler için spor 

 
Level of self-esteem rating scale values 

Benlik saygısı düzeyi ölçek puanı değerleri 

Benlik saygısı değerleri n min max X Ss 

Benlik toplamı 82 40,00 100,00 73,02 14,21
Oturarak voleybol oynayan bedensel engelli sporcuların benlik saygısı düzeyi puan ortalamalarının 73,02 ile orta 

seviyenin üzerinde olduğu tespit edildi. 
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Comparison of self-esteem scores for some variables 

Bazı değişkenler açısından benlik saygısı puanlarının karşılaştırılması 

n X Ss F p 

Cinsiyet Erkek 
Bayan 

77
5 

72,83
76,00

14,16
16,49 -0,481(t) 0,632 

Yaş 

15-20 Yaş
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
40 Yaş ve üzeri 

16
11
18
11
16
10

73,50
78,18
67,55
78,18
69,00
77,20

2,77
5,15
3,46
3,97
3,90
3,26 

1,60 0,170 

Medeni Durum Evli 
Bekar 

41
41

73,65
72,39

13,11
15,38 0,425(t) 0,672 

Eğitim Düzeyi 

Okuma bilmiyor
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu

1
10
13
47
11

- 
62,80
75,07
73,27
77,09

- 
14,97
17,52
12,48
13,63

2,15 0,830 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okuma bilmiyor
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu

26
52
3
1
- 

71,38
72,69
89,33
84,00
- 

13,51
14,42
10,06
- 
- 

1,68 0,178 

Baba Eğitim Düzeyi 

Okuma bilmiyor
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu

10
56
12
2
2 

69,20
71,28
81,00
84,00
82,00

13,99
14,47
12,07
2,02
2,82 

1,91 0,117 

Aylık Gelir 
0-600 
601-1200 
1201 ve üzeri 

23
19
15

69,04
74,94
73,33

13,05
8,82
17,86

1,09 0,340 

Engel Düzeyi 
Alt Ekstremite
Üst Ekstremite
Her İkisi 

44
15
23

76,85
63,69
71,61

14,47
14,55
11,02

4,81 0,011*

Engel Gerekçesi 

Doğuştan 
Tıbbi 
Kaza 
Diğer 

30
16
22
14

71,60
78,75
74,36
67,42

14,33
11,84
15,00
13,93

1,80 0,150 

* p<0,05 Oturarak voleybol oynayan bedensel engelli sporcuların benlik saygısı puanları arasında engel 

düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05), cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, anne-baba 

eğitim durumu, aylık gelir ve engel gerekçesi açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). 
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Abstract 0451 

 

 
Soccer Players anxiety, relationships between the perception of efficacy and 

success 

  

Barış Özer, Serdar Kocaekşi, Cemal Polat 

Anadolu University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and Sports 

Department, Eskisehir 

  

The purpose of this study, between the ages of 11-13 children playing soccer anxiety, examined 

the relationship between efficacy beliefs and perceptions of success. The study, Anadolu University, 

which plays the Youth Sports Club Soccer Branch participated in the U-13 Team athletes. 

Measurements of Anadolu University Football Club, and choose who to choose and select the 

winner after the children, including pre-selection was applied 2 times. Collecting the data; 

Competition State Anxiety Inventory form-2 (CSAI-2C), Competition Trait Anxiety Inventory-Child 

Form (SCAT-C), Self Efficacy (SES), Perception of Success - Children's Version (POSQ-CH) are 

used. Data, descriptive statistics, Pearson Moment Correlation was calculated by t-test for analysis 

and related measurements. Between the first and second measurement of the analysis, Scat-C and 

a positive correlation between somatic anxiety (r =, 465 **, p <0.01), the Scat of Self-Confidence 

and negative (r = -, 455 **, p <0.01), Cognitive Scat with the positive correlation between anxiety 

(r =, 706 **, p <0.01), Scat and a positive correlation between somatic anxiety (r =, 722 **, p 

<0.01), self-Confidence is a negative correlation between the Scat. But between the two 

measurements made no significant difference in terms of the variables mentioned. 

  

Keywords: Football, Anxiety, Self-Efficacy, Perceptions of Success, Competition 

 
Futbolcularda kaygı, yeterlik inancı ve başarı algısı arasındaki ilişkiler 

  

Barış Özer, Serdar Kocaekşi, Cemal Polat 

Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Eskişehir 

  

Bu araştırmanın amacı, 11-13 yaş arası futbol oynayan çocukların kaygı, yeterlik inançları ve başarı 

algıları arasındaki ilişkileri incelenmektedir. Araştırmaya, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü 

Futbol Şubesinde oynayan U-13 Takımı sporcuları katılmıştır. Ölçümler Anadolu Üniversitesi Kulübü 

Futbol seçmelerine katılan ve seçmeleri kazanan çocuklara seçme öncesi ve seçme sonrası olmak 

üzere 2 kere uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında; Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri Çocuk 
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Formu-2 (CSAI-2C), Yarışma Sürekli Kaygı Ölçeği-Çocuk Formu (SCAT-C), Öz Yeterlik (SES), Başarı 

Algısı - Çocuk Versiyonu (POSQ-CH) envanterleri kullanılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı istatistikler, 

Pearson Momentler Korelasyonu analizi ve ilişkili ölçümler için T-Testi ile hesaplanmıştır. Yapılan 

analiz sonrası ilk ve ikinci ölçüm arası Scat-C ile Bedensel Kaygı arasında pozitif 

(r=,465**;p<0.01), Scat ile Kendine Güven arasında negatif (r= -,455**;p<0.01), Bilişsel Kaygı 

ile Scat arasında pozitif (r=,706**;p<0.01), Bedensel Kaygı ile Scat arasında pozitif 

(r=,722**;p<0.01), Kendine Güven ile Scat arasında negatif bir korelasyon vardır. Ancak yapılan 

iki ölçüm arasında adı geçen değişkenler açısından anlamlı bir fark yoktur.  

 

Giriş 

Çocukların çok erken yaşta yoğun antrenman programları altına girmeleri, yüksek performans 

beklentileri ile kazanmayı birincil amaç olarak algılamaları kaygı yaşantılarının ortaya çıkmasına 

neden olur. Bazı bireyler ise sürekli huzursuz ve mutsuzdurlar. Doğrudan doğruya çevreden gelen 

tehlikelere bağlı olmayan bu kaygı türü içten kaynaklanır. Buna ‘’sürekli kaygı’’ denir. Sürekli kaygı 

sabittir ve genellikle kişisel bir özellik olarak tanımlanır (Kargı ve ark. 2006). Çocukların sporun 

içinde kalabilmeleri için kaygının performansla ilişkisinin ortaya konması ve tanımlanması 

gerekmektedir. Gençlik sporlarında kaygının değerlendirilmesi durumluk ve sürekli kaygının 

ölçülmesi ile elde edilmektedir. Durumluluk kaygı, korku ve gerginlik ile özellenen ani ve geçici bir 

durumdur ve spor ortamında da sürekli kaygı biçimidir. Sürekli kaygı ise bir kişilik özelliği olarak ele 

alınmaktadır ve daha kalıcı bir duygusal durumdur. Durumluluk yarışma kaygısının bu anlamda üç 

önemli boyutu olduğu söylenebilir. Bunlar; Bedensel kaygı, bilişsel kaygısı ve kendine güven’dir 

(Carpenter ve Yates 1997).  

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, 11-13 yaş arası futbol oynayan çocukların kaygı, yeterlik inançları ve başarı 

algıları arasındaki ilişkileri incelenmektedir.  

 

Materyal ve Metot 

Araştırmaya, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Futbol Şubesinde oynayan U-13 Takımı 

sporcuları katılmıştır. Ölçümler Anadolu Üniversitesi Kulübü Futbol seçmelerine katılan ve seçmeleri 

kazanan çocuklara seçme öncesi ve seçme sonrası olmak üzere 2 kere uygulanmıştır. Verilerin 

toplanmasında; Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri Çocuk Formu-2 (CSAI-2C, Koruç ve Yılmaz 

2004), Yarışma Sürekli Kaygı Ölçeği-Çocuk Formu (SCAT-C, Koruç ve Yılmaz 2004), Öz Yeterlik 

(SES, Öcel 2020), Başarı Algısı - Çocuk Versiyonu (POSQ-CH, Çetinkalp Kazak 2006) envanterleri 

kullanılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı istatistikler, Pearson Momentler Korelasyonu analizi ve ilişkili 

ölçümler için T-Testi ile hesaplanmıştır. 
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Bulgular 

Yapılan analiz sonrası ilk ve ikinci ölçüm arası Scat ile Bedensel Kaygı arasında pozitif 

(r=,465**;p<0.01), Scat ile Kendine Güven arasında negatif (r= -,455**;p<0.01), Bilişsel Kaygı 

ile Görev Yönelim arasında negatif korelasyon (r= -,347*;p<0.05), Yeterlik İnancı ile Ego Yönelim 

arasında pozitif bir korelasyon vardır (r=,333*;p<0.05), Yeterlik İnancı ile Görev Yönelim arasında 

pozitif (r=,369*;p<0.05), Bilişsel Kaygı ile Scat arasında pozitif (r=,706**;p<0.01), Bedensel 

Kaygı ile Scat arasında pozitif (r=,722**;p<0.01), Kendine Güven ile Scat arasında negatif bir 

korelasyon vardır (r= -,719**;p<0.01), Yeterlik İnancı ile Kendine Güven arasında pozitif 

(r=,318*;p<0.05), Ego Yönelim ile Yeterlik İnancı arasında pozitif (r=,355*;p<0.05), Görev 

Yönelim ile Yeterlik İnancı arasında pozitif (r=,375*;p<0.05), Görev Yönelim ile Ego Yönelim 

arasında pozitif bir korelasyon vardır (r=,706**;p<0.01). 

Yapılan T-testi incelendiğinde, Scat-C puanları açısından seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-1,24;p>0.05). Bilişsel Kaygı puanları açısından seçme öncesi ve sonrası 

anlamlı bir fark göstermemektedir (t:-,88;p>0.05). Bedensel Kaygı puanları seçme öncesi ve 

sonrası anlamlı bir fark göstermemektedir (t:-,79;p>0.05) Kendine Güven puanları seçme öncesi 

ve sonrası anlamlı bir fark göstermemektedir (t:-1,51;p>0.05). Öz Yeterlik puanları seçme öncesi 

ve sonrası anlamlı bir fark göstermemektedir (t:-,073;p>0.05). Görev Yönelim puanları seçme 

öncesi ve sonrası anlamlı bir fark göstermemektedir (t:-,95;p>0.05). Ego yönelim puanları seçme 

öncesi ve sonrası anlamlı bir fark göstermemektedir (t:-,93;p>0.05). 

 

Tartışma ve Sonuç 

Yardım ve ark., (2010), spor yapan çocuklarda sürekli ve durumluk kaygı düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri çalışmada ortaya çıkan bulguların sonuçlardan, yarışma durumluk kaygısı alt 

boyutlarından olan bedensel kaygı ile scat-c arasında pozitif anlamlı bir ilişki olması, kendine güven 

ile scat-c’nin negatif ilişki göstermesi bizim çalışmamız ile doğru orantılıdır. Vealey (1986), sürekli 

yarışma kaygısı ile kendine güven arasında negatif anlamlı bir ilişki bulduğu çalışma ile yaptığımız 

çalışmada istatistik olarak bir fark yoktur. Yarışma kaygısı, yarışma ortamının yarattığı özel bir 

kaygı sürecidir. Yarışmada kaybetmekten dolayı endişeli ve huzursuz olma eğilimi veya 

kaybetmekten kaçınma güdüsü olarak da tanımlanabilir Yardım ve ark (2010). Yapılan analiz 

sonuçlarına göre, Csaı-2, Öz Yeterlik, Başarı Algısı ölçekleri arasında pozitif ve negatif korelasyon 

vardır. Ancak yapılan iki ölçüm arasında adı geçen değişkenler açısından anlamlı bir fark yoktur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, kaygı, öz yeterlik, başarı algısı, yarışma 
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Efficacy Belief footballers, Anxiety, Perception of Success and Results The correlation 

between scores 

N=41 
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Cognitive 
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(2) 
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Scat from the point of the analysis, with the first and second positive correlation between somatic anxiety (r =, 

465 **, p <0.01), the Scat of Self-Confidence and negative (r = -, 455 **, p <0.01), and Cognitive Anxiety 

negative correlation between task orientation (r = -, 347 *, p <0.05), with the belief that proficiency has a 

positive correlation between ego orientation (r =, 333 *, p <0.05), Efficacy Belief positive correlation between 

the Task Orientation (r =, 369 *, p <0.05), Scat and a positive correlation between cognitive anxiety (r =, 706 

**, p <0.01), Scat and a positive correlation between somatic anxiety (r =, 722 **, p <0.01), self-Confidence 

There is a negative correlation between scat (r = -, 719 **, p <0.01), self-Confidence and a positive correlation 

between Efficacy Belief (r =, 318 *, p <0.05), with the Efficacy Belief positive correlation between ego 

orientation (r =, 355 *, p <0.05), a positive correlation between task orientation and Efficacy Belief (r =, 375 

*, p <0.05), there is a positive correlation between task orientation and ego orientation (r =, 706 **, p <0.01). 
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Futbolcuların Yeterlik İnancı, Kaygı ve Başarı Algı Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

N=41 
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Yapılan analiz sonrası ilk ve ikinci ölçüm arası Scat ile Bedensel Kaygı arasında pozitif (r=,465**; p<0.01), Scat 

ile Kendine Güven arasında negatif (r= -,455**; p<0.01), Bilişsel Kaygı ile Görev Yönelim arasında negatif 

korelasyon (r= -,347*; p<0.05), Yeterlik İnancı ile Ego Yönelim arasında pozitif bir korelasyon vardır (r=,333*; 

p<0.05), Yeterlik İnancı ile Görev Yönelim arasında pozitif (r=,369*; p<0.05), Bilişsel Kaygı ile Scat arasında 

pozitif (r=,706**; p<0.01), Bedensel Kaygı ile Scat arasında pozitif (r=,722**; p<0.01), Kendine Güven ile 

Scat arasında negatif bir korelasyon vardır (r= -,719**; p<0.01), Yeterlik İnancı ile Kendine Güven arasında 

pozitif (r=,318*; p<0.05), Ego Yönelim ile Yeterlik İnancı arasında pozitif (r=,355*; p<0.05), Görev Yönelim ile 

Yeterlik İnancı arasında pozitif (r=,375*; p<0.05), Görev Yönelim ile Ego Yönelim arasında pozitif bir 

korelasyon vardır (r=,706**; p<0.01). 
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Pre-and Post-Selection Selection Of Soccer Players' T-test Results of the measurements 

variables 
Pre-

Selection 
Pre-Selection 

After 

Selection 
After Selection Sd N t p 

 
Average 

Standard 

Deviation 
Average 

Standard 

Deviation     

Scat 14,60 2,26 15,31 3,76 3,62 41 
-

1,24
,21

Cognitive 

Anxiety 
7,26 2,20 6,87 1,88 2,83 41 ,88 ,38

Physical 

Anxiety 
7,46 2,43 7,87 3,05 3,34 41 -,79 ,43

Self-Confidence 17,36 2,91 18,12 2,38 3,19 41 
-

1,51
,13

Self Efficacy 38,00 5,45 38,09 6,30 8,61 41 
-

,073
,94

Task 

Orientation 
4,44 1,11 4,61 ,74 1,32 41 -,95 ,34

Ego Orientation 4,31 ,99 4,51 ,58 1,16 41 -,93 ,35

The T-test analysis, selection of Scat-C scores indicate a significant difference before and after (t = -1.24, p> 

0.05). Concern for the selection of cognitive scores indicate a significant difference before and after (t -, 88, p> 

0.05). Somatic Anxiety scores before and after selection does not show a significant difference (t: -, 79, p> 

0.05) Self-confidence scores indicate a significant difference before and after selection (t = -1.51, p> 0.05). 

Self Efficacy scores indicate a significant difference before and after selection (t: -, 073, p> 0.05). Position 

orientation scores indicate a significant difference before and after selection (t -, 95, p> 0.05). Ego orientation 

points before and after selection show a significant difference (t -, 93, p> 0.05). 
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Futbolcuların Seçme Öncesi ve Seçme Sonrası Ölçümlere Ait T-testi Sonuçları 
Değişkenler Seçme Öncesi Seçme Öncesi Seçme Sonrası Seçme Sonrası Sd N t p 

Ort. S.s. Ort. S.s. 

Scat 14,60 2,26 15,31 3,76 3,62 41 -1,24 ,21

Bilişsel 7,26 2,20 6,87 1,88 2,83 41 ,88 ,38

Bedensel 7,46 2,43 7,87 3,05 3,34 41 -,79 ,43

Kendine Güven 17,36 2,91 18,12 2,38 3,19 41 -1,51 ,13

Öz Yeterlik 38,00 5,45 38,09 6,30 8,61 41 -,073 ,94

Görev 4,44 1,11 4,61 ,74 1,32 41 -,95 ,34

Ego 4,31 ,99 4,51 ,58 1,16 41 -,93 ,35

Yapılan T-testi incelendiğinde, Scat-C puanları açısından seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-1,24;p>0.05). Bilişsel Kaygı puanları açısından seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-,88;p>0.05). Bedensel Kaygı puanları seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-,79;p>0.05) Kendine Güven puanları seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-1,51;p>0.05). Öz Yeterlik puanları seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-,073;p>0.05). Görev Yönelim puanları seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-,95;p>0.05). Ego yönelim puanları seçme öncesi ve sonrası anlamlı bir fark 

göstermemektedir (t:-,93;p>0.05). 
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Abstract 0453 

 

 
Effect of six weeks resistance training on tumor tissue endostatin and VEGF in 

mice with breast cancer 

  

Ayyub Babaei1, Maryam Nourshahi1, Mohammad Reza Bigdeli2, Ali Asghar Ravasi3, Mahdi Ghasemi 

Beyrami1 
1Shahid Beheshti University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Department of 

Sports Physiology, Tehran, Iran 
2Shahid Beheshti University, Faculty of Biological Sciences, Department of Animal Sciences, 

Tehran, Iran 
3Tehran University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Department of Sports 

Physiology, Tehran, Iran 

  

Tumor cells are depending on angiogenesis to obtain oxygen and nutrients and also development 

of their new vascular network. VEGF, as an important stimulator of angiogenesis and Endostatin, as 

an inhibitor, play fundamental role in this process. This study was designed to investigate the effect 

of six weeks resistance training on tumor tissue VEGF and Endostatin in mice with breast cancer. 

For these purpose twenty female Balb/c mice (5 to 7 six-week-old) were become cancerous via 

subcutaneously transplanting of mouse adenocarcinoma tumor. After a week of rest, were divided 

into resistance training and control groups and six week period of resistance trainings (three bouts 

per week 50% to more than 100% of previous bout max strength) were completed. Each bout also 

consisted of 6-8 repetition climbing the ladder. Animals were killed 48 hours after the last training 

bout and their tumor tissue was stored. For analysis of tumor tissue Endostatin and VEGF, western 

blot was used. Independent-sample t test was shown that there isn’t any significant difference in 

VEGF, Endostatin and tumor volume between two groups (P>=0.05). 

Whereas VEGF increases and Endostatin decreases in skeletal muscles after exercise trainings likely 

cause angiogenesis, so no change of these two proteins in this research is probably indicative of 

resistance training ineffectiveness on tumor angiogenesis and growth. So this type of trainings can 

be prescribed as a safe intervention for people with breast cancer. 

  

Keywords: Endostatin, VEGF, Resistance training, Female Balb/c mouse, Mouse adenocarcinoma 

tumor 

 

 



 

335 

Effect of six weeks resistance training on tumor tissue endostatin and VEGF in 

mice with breast cancer 

  

Objective: tumor cells depend on angiogenesis, the formation of new blood vessels from the 

endothelium of the existing vasculature, to obtaining oxygen and nutrients and also development 

of new vascular network. Without blood vessels, tumors cannot grow beyond a critical size or 

metastasize to another organ. Angiogenesis is regulated by a balance between pro- and 

antiangiogenic molecules. It is now widely accepted that the ‘angiogenic switch’ is ‘off ’ when the 

effect of pro-angiogenic molecules is balanced by that of anti-angiogenic molecules, and is ‘on’ 

when proangiogenic molecules overcome the effect of angiostatic molecules and tumor acquires an 

angiogenic phenotype that leads to the formation of new blood vessels. VEGF (vascular endothelial 

growth factor), as an important stimulator of angiogenesis and endostatin, as an inhibitor, play 

predominant role in this process. This study was designed to investigate the effect of six weeks 

resistance training on tumor tissue endostatin and VEGF in mice with breast cancer.  

 

Methods: twenty female Balb/c mice (5 to 7 six-week-old, 18±2 gram weights) were used. Mice 

were accustomed with laboratory condition at the first week and in the second week they were 

familiar with climbing the ladder without weight over a three day period. At the end of second week 

the mouse adenocarcinoma tumor was transplanted subcutaneously into mice and after a week of 

rest they were divided into resistance training and control groups. Training group did resistance 

trainings three bouts per week for six weeks. Each bout consisted of 6-8 repetition climbing the 

ladder with 50% to more than 100% of previous bout max strength. But control group had not any 

exercise activity. Animals were killed 48 hours after the last training bout and their tumor tissue 

was frozen in liquid nitrogen and stored for Western blot analysis of endostatin and VEGF. A two-

tailed Student's t-test for unrelated samples was used to compare all variables between groups.  

Findings: no significant difference in VEGF, endostatin and tumor volume was observed between 

the training and control group (P>=0.05). 

 

Conclusions: probably exercise doesn’t stimulate hypoxia in tumor as does in muscles. Next 

addition mechanical stretch created by exercise has not any impact on tumor, therefore VEGF did 

not change. In respect to endostatin, no changing of VEGF and binding characteristics of endostatin 

and also no effect of exercise mechanical stretch on tumor are possible causes of endostatin 

unchanging status. No change in energy balance, HSP70 (Heat Shock Protein 70), macrophages 

and also low training intensity probably caused tumor volume not change. 

Whereas VEGF increases and endostatin decreases in skeletal muscles after exercise trainings 

cause angiogenesis, no change of these two proteins in this research is probably indicative of 

resistance training ineffectiveness on tumor growth and angiogenesis. So this type of trainings can 

be prescribed as a safe intervention for people with breast cancer. 
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Endostatin 

 
Western Blot analysis of endostatin 

 

 
VEGF 

 
Western Blot analysis of VEGF 
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Abstract 0454 

 

 
Evaluation of risk ıdentification levels of Turkish handball super league sporters 

ın the light of certain demographical variables 

  

Özgür Karataş1, Cemal Gündoğdu2, Serkan Hacıcaferoğlu1 
1Inonu University department of health culture and sport Malatya 
2Firat University Physical Education and Sports Colleges Elazığ 

  

This study is performed with the aim to determine the opinions of sporters in the Turkish Handball 

Super League clubs about the risks they perceive by means of certain demographical variables. 

“General screening model” is utilized in the research as one of the descriptive screening methods. 

435 sporters carrying out duty actively in the Turkish Handball Super League teams constitute the 

population of the research; and sample of the research is 376 sporters playing in different clubs 

selected randomly. Risk determination survey of Gök (2006) in sports is used as a data tool in the 

research. Validity and reliability work of the survey used for the research is made and Cronbach 

Alpha value of the survey used is determined as 0.71. Arithmetic mean ( ), Kruskal Wallis and LSD, 

Mann Whitney U, F tests are utilized in the analysis of data, and data is analyzed by means of 

statistical package program. Significance level is considered as 0.5 in the survey applied with the 

purpose to determine if there is any difference between the demographic variables. 

The differences between the risk determination levels of sporters participating in the research 

according to the variables of sex, handball playing duration and player’s team are found 

statistically meaningful (p<0.05). On the other hand the differences according to the variables of 

age, marital status, educational background are not found statistically meaningful (p>0.05). 

At the end of the research, it is concluded that female sporters, sporters with high school 

education, sporters at the age of 16 and 17, and sporters playing handball for 1 to 5 years perceive 

risks at a higher level respectively in comparison to male sporters, sporters with postgraduate 

education, sporters between ages 18-21, 22-25, 26-29 and 30 and above, and sporters playing 

handball for 6 to 10 years, 11 to 15 years, 16 to 20 years and 21 years and above. It is 

determined that marital status of the sporters is not influential in determining risks. 

  

Keywords: Risk, Risk Management, Risk identification 
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Türkiye hentbol süper ligi sporcularının risk belirleme düzeylerinin bazı 

demografik değişkenler ışığında değerlendirilmesi 

  

Özgür Karataş1, Cemal Gündoğdu2, Serkan Hacıcaferoğlu1 
1inönü üniversitesi sağlık kültür ve spor daire başkanlığı Malatya 
2Fırat Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu Elazığ 

  

Bu araştırma, Türkiye Hentbol Süper Ligi kulüplerindeki sporcuların algıladıkları risklerle ilgili 

görüşlerini bazı demografik değişkenlerle belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan “genel tarama modeli” kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Türkiye Hentbol Süper Ligi takımlarında aktif olarak görev yapan 435 sporcu 

oluştururken, örneklemini ise; rastgele ve tesadüfî yöntemle seçilmiş farklı kulüplerde oynayan 376 

sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri aracı olarak Gök (2006)’ün sporda risk belirleme anketi 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve kullanılan 

anketin Cronbach Alpha değeri 0,71 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama 

( ), Kruskal Wallis ve LSD, Mann Whitney U, F testleri kullanılmış ve veriler istatistik paket programı 

yardımıyla analiz edilmiştir. Uygulanan ankette demografik değişkenler arasında bir farkın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan sporcuların risk belirleme düzeylerinin cinsiyet, hentbol oynama yılı ve oynadığı 

takım değişkenine göre aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna 

karşın yaş, medeni durum, eğitim durumu değişkenlerine göre aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  

Araştırma sonucunda; kadın sporcuların erkek sporculara göre, lise düzeyinde eğitime sahip olan 

sporcuların, üniversite ve lisansüstü eğitimi almış sporculara göre, 16-17 yaş arasında olan 

sporcuların, 18-21, 22-25, 26-29, 30 yaş ve üstündeki sporculara göre,1-5 yıl arasında hentbol 

oynayan sporcuların 6-10, 11-15, 16-20, 21 yıl ve üstü hentbol oynayan sporculara göre riskleri 

daha yüksek düzeyde algıladıkları belirlenmiştir. Medeni durum değişkeninin ise sporcular açısından 

risk belirleme etken olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Risk, risk yönetimi, risk belirleme 
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Leisure constraints questionnaire: Testing the construct validity 

  

Bülent Gürbüz1, Erman Öncü2, Esra Emir3 
1Ahi Evran University School of Physical Education and Sports, Kırsehir 
2Karadeniz Technical University School of Physical Education and Sports, Trabzon 
3Karadeniz Technical University Institute of Educational Sciences, Physical Education and Sports 

Master Program, Trabzon 

  

Objective 

The purpose of this study was to test the construct validity of the Leisure Constraints 

Questionnaire.  

 

Method 

The sample of this study was 550 (294 female and 256 male) university students from different 

universities. In this study, “Leisure Constraints Questionnaire (LCQ)” (Alexandris and Carroll, 1997) 

was used as a data collection tool. The reliability and validity of the Turkish Leisure Constraints 

Questionnaire (T-LCQ) were determined by Karaküçük and Gürbüz (2006). The constraints factors 

assessed with the T-LCQ resulted in six subscales. Confirmatory factor analysis was used to 

confirm the factor structure. To provide evidence for the validity of the scale, Pearson Correlation 

Coefficient was calculated between subscales. The reliability of the scale was tested using Cronbach 

Alpha reliability coefficient. 

 

Results 

The results of CFA demonstrated that factor loadings of the items were between 0.49 and 0.91. 

Goodness of fit index values (x2/sd=2.85, RMSEA=0.06, CFI=0.97, GFI=0.94) confirm the factor 

structure of the scale comprised of six subscales and 18 items. Pearson Correlation Coefficients 

which were between the subscales varied from 0.12 to 0.53. Cronbach Alpha reliability coefficients 

for the subscales were ranged from 0.65 to 0.86 and for the total scale was found to be 0.85.  

 

Conclusion 

Reexamination of the scale led to a new scale structure. The altered version of the scale proved 

psychometrically stronger. Based on the results of the study, it can be suggested that the LCQ-

Short Form a valid and reliable scale that is easy to apply and evaluate. 

  

Keywords: Leisure constraints, university students, construct validity 
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Boş zaman engelleri ölçeği: Yapı geçerliğinin test edilmesi 

  

Bülent Gürbüz1, Erman Öncü2, Esra Emir3 
1Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans 

Programı, Trabzon 

  

Giriş ve Amaç 

Literatür yer alan pek çok çalışma serbest zamanlarda yapılan rekreasyonel etkinliklerin bireyin 

ruhsal ve fiziksel sağlığına olumlu yönde pek çok katkı yaptığını göstermektedir (Alexandris, 

Tsorbatzoudis ve Grousios, 2002). Rekreasyonel amaçlı yapılan fiziksel etkinliklerin sağlık için 

önemli faydalarına rağmen günümüzde bireylerin değişik sebepler nedeniyle bu tür etkinliklere 

katılmadıkları ya da engellendikleri tespit edilmiştir (Koçak, 2005). 

Rekreasyonel aktivitelere katılımın önündeki engellerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların 

daha çok Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde yoğunlaştığı (Crawford, 

Jackson ve Godbey, 1991), ülkemizde ise bu yönde yapılan bilimsel çalışmaların çok daha yeni 

olduğu bilinmektedir (Gürbüz, Karaküçük ve Sarol, 2010). Türkiye’de bu yönde yapılan çalışmaların 

az ya da yeni olmasına, rekreasyonel aktivitelere katılımın önündeki engellerin belirlenmesine 

yönelik ölçek geliştirme çalışmalarının sınırlı sayıda olması neden olarak gösterilebilir. Bu bağlamda 

bu çalışmanın amacı; Alexandris ve Carrol (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz 

(2006) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği”nin doğrulayıcı faktör 

analizi ile yapı geçerliğini test etmektir. 

 

Yöntem 

Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 

bahar yarıyılında, farklı üniversitelerde öğrenim gören 294’ü kadın ve 256’sı erkek 550 üniversite 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaşları, 18 ile 35 arasında 

değişmekte olup yaş ortalamaları 21.49 ± 2.48’dir. 

Araştırmada, Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz (2006) 

tarafından Türkçeye uyarlanan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği (T-LCQ)” veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. Özgün ölçek, 29 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; (a) Birey 

Psikolojisi, (b) Bilgi Eksikliği, (c) Tesisler/Hizmet, (d) Ulaşılabilirlik/Parasal, (e) Arkadaş Eksikliği, (f) 

Zaman ve (g) İlgi Eksikliği biçimindedir. Ölçeğin Türkçe formu ise 27 madde ve 6 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; (a) Birey Psikolojisi (4 madde), (b) Sosyal Ortam ve Bilgi Eksikliği (5 

madde), (c) Tesis/Hizmet ve Ulaşım (8 madde), (d) Arkadaş Eksikliği (3 madde), (e) Zaman (4 

madde) ve (f) İlgi Eksikliği (3 madde) biçimindedir (Tablo 1). Ölçek maddeleri (1) “Kesinlikle 

Önemsiz” ve (4) “Kesinlikle Önemli” biçiminde sıralanmakta ve puanlanmaktadır. 
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Ölçeğin faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Geçerliğe kanıt sağlamak amacıyla 

ölçek ve alt faktörler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış, ayrıca cinsiyet değişkenine 

göre ölçek alt faktörlerinden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesinde parametrik testlerden bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Ölçeğin 

güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla da Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (α) hesaplanmıştır.  

Bulgular 

27 madde ve 6 faktörden oluşan ölçeğin faktör yapısına kanıt sağlamak amacıyla yapılan birinci 

düzey CFA sonucunda; x2/sd=6.58, RMSEA=0.10, RMR=0.10, SRMR=0.10, CFI=0.89, GFI=0.78, 

AGFI=0.74, NFI=0.87 ve NNFI=0.88 uyum değerleri elde edilmiştir. CFA sonucunda elde edilen 

düşük uyum indeksleri, 27 maddelik modelin faktör yapısının doğrulanmadığını göstermektedir. 

Düşük faktör yük değerine ve yüksek hata varyansına sahip maddeler (madde 4, 5, 6, 13, 14, 15, 

16, 17,21) ölçekten çıkarılıp analiz tekrarlandığında uyum indekslerinde iyileşmeler olduğu 

gözlenmiştir (x2/sd=2.85, RMSEA=0.06, RMR=0.05, SRMR=0.06, CFI=0.97, GFI=0.94, 

AGFI=0.91, NFI=0.95 ve NNFI=0.96). Madde faktör yük değerleri ise 0.49 ile 0.91 arasındadır.  

Ölçek alt faktörlerinden elde edilen puanlar arasındaki korelasyonlar 0.12 ile 0.53 arasında 

değişmektedir ve bu korelasyon katsayıları 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  

Geçerlik çalışması kapsamında, ölçeğin bağımsız grupları ayırt etme düzeyini belirlemek amacıyla 

yapılan analiz sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin puan ortalamaları, Birey Psikolojisi 

(t=3.324, p<0.01) ve Zaman (t=2.034, p<0.05) boyutunda cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Kadın öğrencilerin puan ortalamaları her iki boyutta da erkek öğrencilerin 

puan ortalamalarından daha yüksektir. 

 

Ölçek alt faktörleri için Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0.65 ile 0.86 arasında değişirken 

(Tablo 2) ölçeğin tümü için 0.85 olarak hesaplanmıştır. 

 

Sonuç 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular, 18 madde ve 6 faktörden oluşan Boş Zaman Engelleri 

Ölçeği-18’in, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve üniversite öğrencileri üzerinde 

kullanılabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan örneklemin sadece üniversite öğrencilerinden 

oluşması, araştırmanın sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Boş Zaman Engelleri Ölçeği’nin 6 alt 

boyutuyla birlikte tüm Türk kültürü için geçerli ve güvenirliğinin kabul edilmesi için farklı katılımcı 

grupları ile yapılacak başka çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir.  
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Abstract 0460 

 

 
Quantitative analysis of goals scored set pieces: Turkey between 2006-2011 

premier league practice 

  

Barış Özer, Ali Onur Cerrah, Evrensel Heper 

Anadolu University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and Sports 

Department, Eskisehir 

  

The purpose of this study, Turkey's Super League five seasons (2006-2007, 2007-2008, 2008-

2009,2009-2010,2010-2011) set pieces (Throw-ins, corner, free kick, penalty) the realization of 

goals scored times, displacement and The situation of the home team, a goal kick zone, the last 

stroke technique to reveal the effects of competition and the conclusion. Covering the 2006-2011 

seasons 3614 a total of 5 goals per season and the 3042 competition is for the examination. 

Survey data (goals), the Broadcasting Law (Lig Tv) a summary of the images were obtained on the 

web site. Between 2006-2011 Duran Ball and Org. Data Distribution episode we look at goals 

scored by seasons, 198 goals scored in the 2006-2007 season (28%) of the 2007-2008 season, 

212 goals scored (28%), 2008-2009 season, 204 goals scored (28%) the 2009-2010 season, 178 

goals scored (28%), 2010-2011 season, 231 goals scored (29%) wholesale was standing. View 

change as a result, the study of coaches standing balls and is thought to be beneficial in terms of 

contributing tactical approaches. 

  

Keywords: Football, stationary ball, match analysis 

 
Duran toplardan atılan gollerin niceliksel analizi: Türkiye süper lig uygulaması 

2006-2011 yılları arası 
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Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Eskişehir 

  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Süper liginde 5 sezonda (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,2009-

2010,2010-2011) duran toplardan (Taç atışı, Korner, Serbest vuruş, Penaltı) atılan gollerin 

gerçekleşme zamanları, deplasman ve ev sahibi takımı olma durumu, gol vuruş bölgesi, son vuruş 

tekniği ve müsabaka sonucuna etkilerini ortaya koymaktır. 2006-2011 sezonlarını kapsayan toplam 

5 sezonda 3042 müsabaka ve atılan 3614 golün incelemesine yöneliktir. Araştırmaya yönelik veriler 

(goller) yayıncı kuruluşun (Lig Tv) internet sitesinde yayınlanan özet görüntülerden elde edilmiştir. 
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2006-2011 Yılları Arasında Duran Top ve Org. Ataktan Atılan Gollerin Sezonlara Göre Dağılım 

Verilerine baktığımızda, 2006-2007 sezonunda atılan gollerin 198’i (%28), 2007-2008 sezonunda 

atılan gollerin 212’si (%28), 2008-2009 sezonunda atılan gollerin 204’ü (%28), 2009-2010 

sezonunda atılan gollerin 178’i (%28), 2010-2011 sezonunda atılan gollerin 231’i (%29) duran 

toptan gerçekleşmiştir. Çalışmamıza sonuç olarak Antrenörlerin duran toplara olan bakış açısını 

değiştirmek ve taktiksel yaklaşımlara katkı sağlamak açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Giriş 

Günümüzde sportif hareketlerin çeşitli yöntemlerle analiz edilmesi spor bilimcileri ve teknik adamlar 

tarafından geniş kabul görmektedir (Doğan ve ark. 2004). Diğer branşlarda olduğu gibi futbolda da 

hem performans değerlendirmede hem de taktik çalışmalardaki hataların asgariye indirilmesinde, 

maç analizi büyük önem taşımaktadır (Doğan ve ark. 2004). Maç analizleri niteliksel (uygulama 

sayısı) ve niceliksel (başarılı uygulamaların yüzdesi) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Cerrah ve 

Gürol 2011). Maç analizi yardımıyla, antrenörler genel anlamda, kendi oyuncu ve takımlarının 

performansını veya rakip takımın oyun planını inceleme fırsatını bulurlar (Yavuz 2008). Futbolda 

niteliksel ve niceliksel maç analizleri ile ilgili önceden yapılmış çalışmalar incelendiğinde; Türkiye 

süper liginde duran toptan atılan gollerin analizine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda, Türkiye Süper liginde 2006-2011 yılları arasındaki 5 sezonda duran toptan atılan 

gollerin analizine yönelik çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Süper liginde 5 sezonda (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,2009-

2010,2010-2011) duran toplardan (Taç atışı, Korner, Serbest vuruş, Penaltı) atılan gollerin 

gerçekleşme zamanları, deplasman ve ev sahibi takımı olma durumu, gol vuruş bölgesi, son vuruş 

tekniği ve müsabaka sonucuna etkilerini ortaya koymaktır. 

 

Materyal ve Metod 

2006-2011 sezonlarını kapsayan toplam 5 sezonda 3042 müsabaka ve atılan 3614 golün 

incelemesine yöneliktir. Araştırmaya yönelik veriler (goller) yayıncı kuruluşun (Lig Tv) internet 

sitesinde yayınlanan özet görüntülerden elde edilmiştir (Cerrah ve Gürol 2011). Çalışmada toplam 

161 gol değerlendirilmeye alınmamıştır. Elde edilen veriler, Tanımlayıcı istatistik yöntemi 

kullanılarak, sayısal ve yüzde değerleri alınarak değerlendirilip tablolaştırılmıştır. 

 

Bulgular 

2010-2011 yılları arasında duran toptan %29 ve organize ataktan% 71 gol atılırken diğer 

sezonlarda duran toptan %28 ve organize ataktan %72 gol gerçekleşmiştir.2006-2011 Yılları 

Arasında Duran Toptana Atılan Toplam Gollerin Gerçekleşme Zamanları Verilerine baktığımızda, 

2006-2007 sezonunda en fazla gol 76-90 (45-%23), 2007-2008 sezonunda 31-45 (47-%22), 

2008-2009 sezonunda 76-90 (43-%21), 2009-2010 sezonunda 76-90 (49-%28), 2010-2011 
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sezonunda 61-75. (46-%20) dakika aralıklarında atılmıştır.2006-2011 Yılları Arasında Duran 

Toptana Atılan Toplam Gollerin Müsabaka Sonucuna Etki Verilerine baktığımızda, 2006-2007 

sezonunda takımların 99’u (%55), 2007-2008 sezonunda takımların 109’u (%62), 2008-2009 

sezonunda 103’ü (%59), 2009-2010 sezonunda takımların 85’i (%55), 2010-2011 sezonunda 

takımların 113’ü (%59) müsabakadan galibiyetle ayrılmışlardır.2006-2011 Yılları Arasında Duran 

Toptana Atılan Toplam Gollerin Deplasman ve Ev Sahibi Takımı Olma Durumu Verilerine 

baktığımızda, 2006-2007 sezonunda takımların 107’si (%54), 2007-2008 sezonunda takımların 

130’u (%61), 2008-2009 sezonunda 123’ü (%61), 2009-2010 sezonunda 107’si (%60), 2010-2011 

sezonunda takımların 135’i (%56) ev sahibi takımlardır.2006-2011 Yılları Arasında Duran Toptana 

Atılan Toplam Gollerin Son Vuruş Tekniği Verilerine baktığımızda, 2006-2007 sezonunda 74 (%37) 

gol, 2007-2008 sezonunda 82 (%39) gol, 2008-2009 sezonunda 72 (%35) gol, 2009-2010 

sezonunda 65 (%37) gol, 2010-2011 sezonunda 82 (%36) gol kafa vuruşundan atılmıştır.2006-

2011 Yılları Arasında Duran Toptana Atılan Toplam Gollerin Gol Vuruş Bölgesi Verilerine (Ceza 

Sahası İçi) baktığımızda, 2006-2007 sezonunda en fazla gol 4.bölgeden (33-%26), 2007-2008 

sezonunda en fazla gol 5.bölgeden (38-%25), 2008-2009 sezonunda en fazla gol 5 ve 

7.bölgelerden atılmıştır (33-%24), 2009-2010 sezonunda en fazla gol 8.bölgeden (37-%30), 2010-

2011 sezonunda en fazla gol 8. Bölgeden (38-%26) atılmıştır.2006-2011 Yılları Arasında Duran 

Toptana Atılan Toplam Gollerin Gol Vuruş Bölgesi Verilerine (Ceza Sahası Dışı) baktığımızda, 2006-

2007 sezonunda tüm goller 2.bölgeden (3-%100), 2007-2008 sezonunda (7-%47), 2008-2009 

sezonunda 1.bölgeden (7-%47), 2009-2010 sezonunda en fazla gol 3.bölgeden (11-%52), 2010-

2011 sezonunda en fazla gol 3.bölgeden (18-%%50) atılmıştır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Bangsbo ve Peitersen (2000) modern futbolda duran topun öneminden bahsetmekte ve her maçta 

her takımın ortalama 20 duran top kullandığını belirtmektedir (Cerrah ve Gürol 2011). Çalışmamıza 

sonuç olarak Antrenörlerin duran toplara olan bakış açısını değiştirmek ve taktiksel yaklaşımlara 

katkı sağlamak açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir. Mevcut bilgilerden elde edilen sonuca 

baktığımızda ise 1 sezonda duran toptan gol oranı %29, 4 sezonda duran toptan atılan gollerin 

oranı %28’dir. Bu net bilgiden yola çıkarak Bizde yaptığımız çalışmaya sonuç olarak; duran 

toplardan gerçekleştirilen goller müsabaka sonucuna önemli bir etkiye sahiptir ve antrenörlere, 

duran toplara yönelik taktiksel yaklaşımlara önem vermeleri önerilmektedir. 
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Between 2006-2011 Organized Attacking Set Pieces and Goals Scored Between The 

Years 2006-2011 Seasons, Plant and Equipment Wholesale Distribution and Realization 

Of Goals Scored Times The Data Of 

 
2006-
2007 

2006-
2007 

2007-
2008 

2007-
2008 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011 

F % F % F % F % F % 

Set Pieces 198 28% 212 28% 204 28% 178 28% 231 29% 

Organized 
Attacking 504 %72 540 %72 537 %72 453 %72 560 %71 

Total 702 %100 752 %100 741 %100 631 %100 791 %100 

Win 99 55% 109 62% 103 59% 85 55% 113 59% 

Scoreless 48 27% 37 21% 27 15% 41 27% 36 19% 

Defeat 34 19% 31 18% 45 26% 28 28% 41 22% 

Total 181 100% 177 %100 175 %100 154 %100 190 %100 
 

2006-2001 Yılları Arasında Duran Top ve Org. Ataktan Atılan Gollerin Sezonlara Göre 

Dağılımı ve 2006-2011 Yılları Arasında Duran Toptana Atılan Toplam Gollerin Müsabaka 

Sonucuna Etki Verileri 

 
2006-
2007 

2006-
2007 

2007-
2008 

2007-
2008 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011 

F % F % F % F % F % 

Duran Top 198 %28 212 %28 204 %28 178 %28 231 %29 

Org. Atak 504 %72 540 %72 537 %72 453 %72 560 %71 

Toplam 702 %100 752 %100 741 %100 631 %100 791 %100 

Galibiyet 99 %55 109 %62 103 %59 85 %55 113 %59 

Berabere 48 %27 37 %21 27 %15 41 %27 36 %19 

Mağlubiyet 34 %19 31 %18 45 %26 28 %28 41 %22 

Toplam 181 %100 177 %100 175 %100 154 %100 190 %100 
2010-2011 yılları arasında duran toptan %29 ve organize ataktan% 71 gol atılırken diğer sezonlarda duran 

toptan %28 ve organize ataktan %72 gol gerçekleşmiştir. 2006-2011 yılları arasında duran toptana atılan 

toplam gollerin müsabaka sonucuna etki verilerine baktığımızda, 2006-2007 sezonunda takımların 99’u (%55), 

2007-2008 sezonunda takımların 109’u (%62), 2008-2009 sezonunda 103’ü (%59), 2009-2010 sezonunda 

takımların 85’i (%55), 2010-2011 sezonunda takımların 113’ü (%59) müsabakadan galibiyetle ayrılmışlardır. 
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Realization of Goals Scored Total Times Between The Years 2006-2011 Set Pieces, 

Displacement and The Home Team Shot Technique of Ownership Status and Data 

 

2006-

2007 

2006-

2007 

2007-

2008 

2007-

2008 

2008-

2009 

2008-

2009 

2009-

2010 

2009-

2010 

2010-

2011 

2010-

2011 

F % F % F % F % F % 

1-15 31 %16 37 %17 34 %17 22 %12 41 %18 

16-30 30 %15 22 %10 22 %11 29 %16 27 %12 

31-45 33 %17 47 %22 39 %19 23 %13 33 %14 

46-60 20 %10 38 %18 36 %18 29 %16 39 %17 

61-75 39 %20 29 %14 30 %15 26 %15 46 %20 

76-90 45 %23 39 %18 43 %21 49 %28 45 %19 

Total 198 %100 212 %100 204 %100 178 %100 231 %100 

The Landlord 107 %54 130 %61 123 %61 107 %60 135 %56 

Displacement 91 %46 82 %39 80 %39 70 %40 104 %44 

Total 198 %100 212 %100 203 %100 177 %100 239 %100 

Indoor 

Shooting 
40 %20 43 %20 42 %21 42 %24 51 %22 

Inner Upper 

Stroke 
32 %16 32 %15 35 %17 24 %14 41 %18 

Upper Stroke 34 %17 38 %18 35 %17 31 %18 36 %16 

External Pulse 3 %2 2 %1 5 %2 3 %2 6 %3 

Header 74 %37 82 %39 72 %35 65 %37 82 %36 

Special 

Technical 
15 %8 15 %7 15 %7 11 %6 14 %6 

Total 198 %100 212 %100 204 %100 176 %100 230 %100 
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2006-2011 Yılları Arasında Duran Toptana Atılan Toplam Gollerin Gerçekleşme 

Zamanları, Deplasman ve Ev Sahibi Takımı Olma Durumu ve Son Vuruş Tekniği Verileri 

 
2006-
2007 

2006-
2007 

2007-
2008 

2007-
2008 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011 

F % F % F % F % F % 

1--15 31 %16 37 %17 34 %17 22 %12 41 %18 

16-30 30 %15 22 %10 22 %11 29 %16 27 %12 

31-45 33 %17 47 %22 39 %19 23 %13 33 %14 

46-60 20 %10 38 %18 36 %18 29 %16 39 %17 

61-75 39 %20 29 %14 30 %15 26 %15 46 %20 

76-90 45 %23 39 %18 43 %21 49 %28 45 %19 

Toplam 198 %100 212 %100 204 %100 178 %100 231 %100 

Ev sahibi 107 %54 130 %61 123 %61 107 %60 135 %56 

Deplasman 91 %46 82 %39 80 %39 70 %40 104 %44 

Toplam 198 %100 212 %100 203 %100 177 %100 239 %100 

İç Vuruş 40 %20 43 %20 42 %21 42 %24 51 %22 

İç Üst 
Vuruş 

32 %16 32 %15 35 %17 24 %14 41 %18 

Üst Vuruş 34 %17 38 %18 35 %17 31 %18 36 %16 

Dış Vuruş 3 %2 2 %1 5 %2 3 %2 6 %3 

Kafa 
Vuruşu 

74 %37 82 %39 72 %35 65 %37 82 %36 

Özel 
Teknik 

15 %8 15 %7 15 %7 11 %6 14 %6 

Toplam 198 %100 212 %100 204 %100 176 %100 230 %100 

2006-2011 yılları arasında duran toptana atılan toplam gollerin gerçekleşme zamanları verilerine baktığımızda, 

2006-2007 sezonunda en fazla gol 76-90 (45-%23), 2007-2008 sezonunda 31-45 (47-%22), 2008-2009 

sezonunda 76-90 (43-%21), 2009-2010 sezonunda 76-90 (49-%28), 2010-2011 sezonunda 61-75. (46-%20) 

dakika aralıklarında atılmıştır. 2006-2011 yılları arasında duran toptana atılan toplam gollerin deplasman ve ev 

sahibi takımı olma durumu verilerine baktığımızda, 2006-2007 sezonunda takımların 107’si (%54), 2007-2008 

sezonunda takımların 130’u (%61), 2008-2009 sezonunda 123’ü (%61), 2009-2010 sezonunda 107’si (%60), 

2010-2011 sezonunda takımların 135’i (%56) ev sahibi takımlardır. 2006-2011 yılları arasında duran toptana 

atılan toplam gollerin son vuruş tekniği verilerine baktığımızda, 2006-2007 sezonunda 74 (%37) gol, 2007-

2008 sezonunda 82 (%39) gol, 2008-2009 sezonunda 72 (%35) gol, 2009-2010 sezonunda 65 (%37) gol, 

2010-2011 sezonunda 82 (%36) gol kafa vuruşundan atılmıştır. 
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Between 2006-2012 Total Goals Scored Set Pieces Hit Region Data (Non Inside The 

Penalty Area and Penalty) 

 
2006-
2007 

2006-
2007 

2007-
2008 

2007-
2008 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011 

F % F % F % F % F % 

1. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 7 %5 

2. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

3 %2 1 %1 2 %2 0 %0 1 %1 

3. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

2 %2 1 %1 1 %1 0 %0 0 %0 

4. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

33 %26 37 %24 25 %18 22 %18 33 %22 

5. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

23 %18 38 %25 33 %24 29 %23 33 %22 

6. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

3 %2 8 %5 9 %7 5 %4 5 %3 

7. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

30 %23 28 %18 33 %24 19 %15 22 %15 

8. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

27 %21 33 %22 31 %23 37 %30 38 %26 

9. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

6 %5 5 %3 1 %1 9 %7 9 %6 

10. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

0 %0 0 %0 1 %1 0 %0 1 %1 

11. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

1 %1 1 %1 0 %0 2 %2 0 %0 

12. Region 
(Inside The 
Penalty Area) 

0 %0 0 %0 0 %0 1 %1 0 %0 

Total 129 %100 153 %100 137 %100 125 %100 149 %100 
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1. Regional 
(Non Penalty) 

0 %0 7 %47 7 %41 7 %33 16 %44 

2. Regional 
(Non Penalty) 

3 %100 3 %20 4 %24 2 %10 1 %3 

3. Regional 
(Non Penalty) 

0 %0 5 %33 5 %29 11 %52 18 %50 

4. Regional 
(Non Penalty) 

0 %0 0 %0 1 %6 1 %5 1 %3 

Total 3 %100 15 %100 17 %100 21 %100 36 %100 

 

 
2006-2012 Yılları Arasında Duran Toptana Atılan Toplam Gollerin Gol Vuruş Bölgesi 

Verileri (Ceza Sahası İçi ve Ceza Sahası Dışı) 

 
2006-
2007 

2006-
2007 

2007-
2008 

2007-
2008 

2008-
2009 

2008-
2009 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011 

F % F % F % F % F % 

1. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

1 %1 1 %1 1 %1 1 %1 7 %5 

2. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

3 %2 1 %1 2 %2 0 %0 1 %1 

3. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

2 %2 1 %1 1 %1 0 %0 0 %0 

4. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

33 %26 37 %24 25 %18 22 %18 33 %22 

5. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

23 %18 38 %25 33 %24 29 %23 33 %22 

6. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

3 %2 8 %5 9 %7 5 %4 5 %3 

7. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

30 %23 28 %18 33 %24 19 %15 22 %15 

8. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

27 %21 33 %22 31 %23 37 %30 38 %26 

9. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

6 %5 5 %3 1 %1 9 %7 9 %6 
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10. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

0 %0 0 %0 1 %1 0 %0 1 %1 

11. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

1 %1 1 %1 0 %0 2 %10 0 %0 

12. Bölge 
(Ceza 
Sahası İçi) 

0 %0 0 %0 0 %0 1 %5 0 %0 

Toplam 129 %100 153 %100 137 %100 125 %100 149 %100 

1. Bölge 
(Ceza 
Sahası Dışı) 

0 %0 7 %47 7 %41 7 %33 16 %44 

2. Bölge 
(Ceza 
Sahası Dışı) 

3 %100 3 %20 4 %24 2 %10 1 %3 

3. Bölge 
(Ceza 
Sahası Dışı) 

0 %0 5 %33 5 %29 11 %52 18 %50 

4. Bölge 
(Ceza 
Sahası Dışı) 

0 %0 0 %0 1 %6 1 %5 1 %3 

Toplam 3 %100 15 %100 17 %100 21 %100 36 %100 
2006-2011 yılları arasında duran toptana atılan toplam gollerin gol vuruş bölgesi verilerine (ceza sahası içi) 

baktığımızda, 2006-2007 sezonunda en fazla gol 4.bölgeden (33-%26), 2007-2008 sezonunda en fazla gol 

5.bölgeden (38-%25), 2008-2009 sezonunda en fazla gol 5 ve 7.bölgelerden atılmıştır (33-%24), 2009-2010 

sezonunda en fazla gol 8.bölgeden (37-%30), 2010-2011 sezonunda en fazla gol 8. Bölgeden (38-%26) 

atılmıştır. 2006-2011 yılları arasında duran toptana atılan toplam gollerin gol vuruş bölgesi verilerine (ceza 

sahası dışı) baktığımızda, 2006-2007 sezonunda tüm goller 2.bölgeden (3-%100), 2007-2008 sezonunda (7-

%47), 2008-2009 sezonunda 1.bölgeden (7-%47), 2009-2010 sezonunda en fazla gol 3.bölgeden (11-%52), 

2010-2011 sezonunda en fazla gol 3.bölgeden (18-%%50) atılmıştır. 
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Abstract 0461 

  

 
Post-exercise hypotension responses to upper limbs, lower limbs and whole 

body resistance exercise 

  

Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, Ahmad Ghiasi 

Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Eduction and Sport Sciences, University of 

Guilan, Rasht, Iran 

  

Objective: To compare blood pressure (BP) response after upper limbs (UL), lower limbs (LL) and 

whole body (WB) resistance exercises.  

 

Methods: Twelve normotensive (116/73 mmHg of resting systolic/diastolic BP) male volunteers 

(age: 23.7 ± 1.4 yrs; height: 176.4 ± 4 cm and weight: 68.1 ± 8.5 kg) randomly performed: (1) 

UL resistance exercise (shoulder press, lat pull down, bench press and biceps curl), (2) LL 

resistance exercise (leg press, knee extension, knee flexion and squat) and WB resistance exercise 

(bench press, leg press, lat pull down, knee flexion), (4) control session (CON). All resistance 

exercises performed 3 sets with 10 repetitions at workload corresponding to 65% of 1RM, with 2-

min of rest interval between the sets and exercises. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood 

pressure (DBP), heart rate (HR), and rate pressure product (RPP) were measured at rest and 

during 1 h of post-exercise. Blood lactate (bLAC) also, was measured before and immediately after 

the exercise.  

 

Results: SBP decreased similarly for 60 min after UL, LL, and WB exercise trials (p<0.05), whereas 

post-exercise DBP presented no change after trials. HR increased significantly after three trials until 

the last measure for UL and LL, and 45 min for WB (p<0.05). Significant increases in RPP observed 

15 min after LL and 30 min after UL and WB (p<0.05). bLAC concentration significantly increased 

after UL, LL and WB resistance exercise when compared to the rest values, as well as CON session 

(p<0.05). At rest and after the exercise, no differences for SBP, DBP, HR, RPP and bLAC were 

observed between the trials. 

 

Conclusion: We concluded that, all UL, LL and WB resistance exercise, lead to similar magnitude 

and duration post-exercise hypotension (PEH) and almost produce same cardiovascular responses 

after resistance exercise, despite different muscle mass is involved. 

  

Keywords: Hypotension, resistance exercise, cardiovascular responses, muscle mass 
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Post-exercise hypotension responses to upper limbs, lower limbs and whole 

body resistance exercise 

  

Objective: To compare blood pressure (BP) response after upper limbs (UL), lower limbs (LL) and 

whole body (WB) resistance exercises.  

Methods: Twelve normotensive (116/73 mmHg of resting systolic/diastolic BP) male volunteers 

(age: 23.7 ± 1.4 yrs; height: 176.4 ± 4 cm and weight: 68.1 ± 8.5 kg) randomly performed: (1) 

UL resistance exercise (shoulder press, lat pull down, bench press and biceps curl), (2) LL 

resistance exercise (leg press, knee extension, knee flexion and squat) and WB resistance exercise 

(bench press, leg press, lat pull down, knee flexion), (4) control session (CON). All resistance 

exercises performed 3 sets with 10 repetitions at workload corresponding to 65% of 1RM, with 2-

min of rest interval between the sets and exercises. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood 

pressure (DBP), heart rate (HR), and rate pressure product (RPP) were measured at rest and 

during 1 h of post-exercise. Blood lactate (bLAC) also, was measured before and immediately after 

the exercise.  

Results: SBP decreased similarly for 60 min after UL, LL, and WB exercise trials (p<0.05), whereas 

post-exercise DBP presented no change after trials. HR increased significantly after three trials until 

the last measure for UL and LL, and 45 min for WB (p<0.05). Significant increases in RPP observed 

15 min after LL and 30 min after UL and WB (p<0.05). bLAC concentration significantly increased 

after UL, LL and WB resistance exercise when compared to the rest values, as well as CON session 

(p<0.05). At rest and after the exercise, no differences for SBP, DBP, HR, RPP and bLAC were 

observed between the trials. 

Conclusion: We concluded that, all UL, LL and WB resistance exercise, lead to similar magnitude 

and duration post-exercise hypotension (PEH) and almost produce same cardiovascular responses 

after resistance exercise, despite different muscle mass is involved. 
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Figure 1. 

 
systolic (A); and, diastolic (B) BP response during post-exercise of upper, lower and whole body resistance 

exercise 

 

 



 

356 

Figure 2. 

 
Heart rate (A); and rate pressure product (B) Changes post-exercise of upper, lower and whole body resistance 

exercise 

 
Table 1. 

 
Physical and physiological characteristic of the subjects 
 



 

357 

Abstract 0463 

 

 
Effects of reduced muscle glycogen on MFO and Fatmax during exercise in 

untrained men 

  

Hamid Mohebbi1, Arsalan Damirchi1, Fariborz Hovanlo2, Saleh Safari Mosavi1 
1Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Guilan, Rasht, Iran 
2Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Shaheed Beheshti, Tehran, Iran 

  

Objective: The aim of this study was to determine the effect of reduced muscle glycogen on 

maximal fat oxidation (MFO) and the exercise intensity at which maximal fat oxidation is observed 

(Fatmax) in untrained men.  

Method: Eight healthy untrained males (age: 22.2 ± 1; body mass index: 21.9 ± 1.5 kg/m2; 

percent body fat (%): 15.1 ± 1; VO2Peak: 2.82 ± 0.41 L. min-1) participated in two studies 

carried out on separate days at least one week apart. Each subject in the fasting state performed 

graded exercise test with 3 min stages on a cycle ergometer to exhaustion, on two separate 

occasions randomly, in a normal glycogen state and under conditions of reduced muscle glycogen 

content. On one occasion, the day before the graded exercise test, subjects came to the laboratory 

at 18:00 pm to perform an exhaustive muscle glycogen lowering exercise. Indirect calorimetry was 

performed to determine oxygen consumption (VO2) and carbon dioxide production (VCO2) at rest 

and during exercise. Substrate oxidation, MFO and Fatmax was determined during graded exercise 

test, by use of the stoichiometric equations. The student’s t-test was used to analyze the variables. 

Findings: MFO in the lowering muscle glycogen (0.54 ± 0.08 g.min-1) was significantly higher than 

in the normal muscle glycogen status (0.36 ± 0.04 g. min-1) (p<=0.01). In addition, Fatmax 

occurred at an exercise intensity of around 46.12 ± 3.13 % and 65.01 ± 3.42 %VO2Peak in the 

normal and reduced muscle glycogen status respectively. 

 

Conclusions: We can concluded that, reduced muscle glycogen before exercise can be causes a 

displacement of MFO and Fatmax to higher level of exercise intensity. This means that the onset of 

decrease of fat oxidation occurs at a higher intensity and individuals start to rely on carbohydrate 

sources later. Therefore, exercise can be doing in higher level intensity for fat oxidation and more 

energy can be used. 

  

Keywords: MFO, fatmax, lowering muscle glycogen, graded exercise test 
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Effects of reduced muscle glycogen on MFO and Fatmax during exercise in 

untrained men 

  

Objective: The aim of this study was to determine the effect of reduced muscle glycogen on 

maximal fat oxidation (MFO) and the exercise intensity at which maximal fat oxidation is observed 

(Fatmax) in untrained men.  

 

Method: Eight healthy untrained males (age: 22.2 ± 1; body mass index: 21.9 ± 1.5 kg/m2; 

percent body fat (%): 15.1 ± 1; VO2Peak: 2.82 ± 0.41 L. min-1) participated in two studies 

carried out on separate days at least one week apart. Each subject in the fasting state performed 

graded exercise test with 3 min stages on a cycle ergometer to exhaustion, on two separate 

occasions randomly, in a normal glycogen state and under conditions of reduced muscle glycogen 

content. On one occasion, the day before the graded exercise test, subjects came to the laboratory 

at 18:00 pm to perform an exhaustive muscle glycogen lowering exercise. Indirect calorimetry was 

performed to determine oxygen consumption (VO2) and carbon dioxide production (VCO2) at rest 

and during exercise. Substrate oxidation, MFO and Fatmax was determined during graded exercise 

test, by use of the stoichiometric equations. The student’s t-test was used to analyze the variables. 

Findings: MFO in the lowering muscle glycogen (0.54 ± 0.08 g.min-1) was significantly higher than 

in the normal muscle glycogen status (0.36 ± 0.04 g. min-1) (p<=0.01). In addition, Fatmax 

occurred at an exercise intensity of around 46.12 ± 3.13 % and 65.01 ± 3.42 %VO2Peak in the 

normal and reduced muscle glycogen status respectively. 

 

Conclusions: We can concluded that, reduced muscle glycogen before exercise can be causes a 

displacement of MFO and Fatmax to higher level of exercise intensity. This means that the onset of 

decrease of fat oxidation occurs at a higher intensity and individuals start to rely on carbohydrate 

sources later. Therefore, exercise can be doing in higher level intensity for fat oxidation and more 

energy can be used. 
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Figure 1. 

 
Fat oxidation rates during normal and reduced muscle glycogen content at different exercise intensity. * 

P<0.05 
 
Figure 2. 

 
Fatmax and Fatmin during normal and reduced muscle glycogen content at different exercise intensity. * 

P<0.05 
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Figure 3. 

 
CHO oxidation rate during normal and reduced muscle glycogen content at different of exercise intensity. * 

P<0.05 
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Abstract 0472 

 

 
Comparison with confirmatory factor analysis method applied to the 

management styles in the central organization and federation of Sports General 

Directorate 

  

Yasemin Çakmak Yıldızhan1, Berna Mete Ergin2 
1Sports Science Expert, Ankara 
2Ondokuz Mayıs University Yasar Dogu School of Physical Education and Sports, Department of 

Physical Education and Sport,Samsun 

  

The purpose of this study,to identify with factor analysis confirmatory sub-factors of management 

styleperceivedof the staff working in the central organization and federation of Sports General 

Directorate;accordingly it is to reveal comparatively affected from what kind of sub dimension of 

the perception of management style. 

In the study, undertaken an important role in determining management style by default, 

investigated the activities and internal relations in the explanation of management style 5 factors.  

To the survey, 275 employees of General Manager, 107 federationemployees participated. 

The model which is defined as the measurement model is Model I for General Directorate,Model II 

for federations are shown Figure I and Figure II. The five factors of theoretical model and 

confirmatory factor analysis was performed including all of these substances which are thought to 

explain.  

A statistically significant correlation was found in positive direction between perceived management 

style and with the protective, supportive and collaborative management style for Model I. For 

Model II significantly a strong relationship identified in positive direction between with protective, 

supportive and collaborative management style and management style. 

As a result, for both the organization while grading of sub-dimensions of describing the 

management style is same, in federations explanation coefficients of sub-dimensions of perception 

of management style is partly lower.In addition, in the central organization and federation of 

Sports General Directorate, cooperative, supportive, and protective management styles have high 

importance for explaining perception of management, in these institutions may be an indication 

that the concept of semi-democratic and democratic governance. 

  

Keywords: Confirmatory factor analysis, general directory of sports and federations, management 

styles, sport management 
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Spor genel müdürlüğü merkez örgütünde ve federasyonlarda uygulanan 

yönetim biçimlerinin doğrulayıcı faktör analizi yöntemi ile karşılaştırılması 

  

Yasemin Çakmak Yıldızhan1, Berna Mete Ergin2 
1Spor Bilimleri Uzmanı, Ankara 
2Ondoukuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve 

Spor Anabilim Dalı, Samsun 

  

Bu araştırmanın amacı, Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde ve federasyonlarda görev yapan 

personelin algıladığı yönetim biçiminin alt faktörlerini doğrulayıcı faktör analizi ile tespit etmek; 

buna bağlı olarak yönetim biçimi algısının hangi alt boyutlarından etkilendiğini karşılaştırmalı olarak 

ortaya koymaktır. 

Çalışmada yönetim biçimi belirlemede önemli rol üstlendikleri varsayılan 5 faktörün yönetim 

biçimini açıklamadaki etkinlikleri ve içsel ilişkileri araştırılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde LISREL 

8,7 hazır yazılımı kullanılmıştır. 

Araştırmaya 275 Genel müdürlük çalışanı, 107 federasyon çalışanı katılmıştır. 

Ölçüm modeli olarak tanımlanan model Genel Müdürlük İçin Model I, federasyonlar için Model II 

Şekil I ve Şekil II’ de gösterilmiştir. Teorik modelde yer alan 5 faktör ve bunları açıkladığı 

düşünülen maddelerin tamamı dahil edilerek doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Model I 

için Cronbach’s Alpha değeri 0.88, Model II için ise Cronbach’s Alpha değeri 0.87 olarak 

ölçülmüştür. 

Ölçün modelinin geliştirilmesinde gözlenen değişkenlerin birbiriyle ilişkili oldukları düzeltme 

indeksleri kullanılarak S7, S21 ve S22 maddeleri modelden çıkartılmıştır. Model karşılaştırmalarını 

temel alan Model I ve Model II için uyum ölçütleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

Model I için Koruyucu Yönetim Biçimi(KYB) ile yönetim biçimin algılanması arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (0.90). Yönetim biçimi ile Destekçi Yönetim Biçimi(DYB) arasında 

pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir(0.92). Yönetim biçimi 

ile en yüksek ilişki Birlikçi Yönetim Biçimi(BYB) arasında olduğu görülmektedir(0.94). Bu üç 

faktöründe yönetim biçimi ile aralarında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Yetkeci Yönetim biçimi (YYB) ve yönetim biçiminin algılanması arasında negatif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (-0.17). Bu değer YYB 0.17 arttığında 

yönetimin biçiminin olumlu algılanmasında 0.17 puanlık azalışa neden olacağını ifade etmektedir. 

Aynı şekilde Başıboş Yönetim Biçimi(BBYB) ile yönetim biçimi arasında negatif yönde anlamlı ilişki 

bulunmaktadır(-0.18).  

YYB faktörü altında yer alan maddelerden her iki model için de değerlendirildiğine S3 (yönetici tüm 

yetkiyi elinde bulundurmalıdır) maddesi en büyük belirleyici olmuştur(0.71).Model I için KYB 

faktörü altında S19 (yönetici kurum içi iletişimi sağlamalıdır) maddesi en büyük katsayıya sahipken 

Model II için KYB’ yi S18 (yönetici işgörenlerin düşüncelerine önem vermelidir) en yüksek oranda 

açıklanmaktadır. Her iki model için DYB alt boyutunda S27 (yönetici sorunların çözümünde işgörene 
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destek olmalıdır), BYB’ de S34 (yönetici kurum içinde takım ruhunu oluşturmak için iletişime önem 

vermelidir), BBYB’de ise en büyük belirleyici unsur S38 (yönetici işgöreni güdülemek için girişimde 

bulunmamalıdır) maddesi olmuştur.  

Model II için yönetim biçimi ile YYB (-0.11) arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamsız ilişki 

olduğu görülmektedir. Yine BBYB (-0.34) ile de yönetim biçimi arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. KYB (0.55), DYB (0.90), BYB (0.92) ile yönetim biçimi arasında olara pozitif 

yönde anlamlı güçlü bir ilişki belirlenmiştir.  

Yönetim biçiminin alt boyutlarına göre elde edilen sonuçların doğrulayıcı faktör analizi ile 

betimlenmeye çalışıldığı bu araştırmada Model I için yönetim biçimi sırasıyla BYB (0.94), DYB 

(0.92), KYB (0.90) iken Model II için BYB (0.92), DYB(0.90), KYB(0.85) boyutlarının çok önemli 

olduğu belirlenmiştir. Her iki kurumda da yönetim biçimlerinin alt boyutlarının önem sıralarının aynı 

olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde her iki kurum arasında yönetim biçimi alt 

boyutlarının önem sıralarının aynı olması, her iki kurumunda yönetim biçimlerini aynı şekilde 

algıladıklarını söylenebilir. 

Genel müdürlük ve federasyonlar için yönetim algısında YYB alt boyutunda yer alan S3 maddesi 

(yönetici tüm yetkiyi elinde bulundurmalıdır) en önemli unsur olmaktadır. Yine aynı şekilde her iki 

kurumda yönetim algısı alt boyutlarından DYB S27 (yönetici sorunların çözümünde işgörene destek 

olmalıdır), BYB’ de S34 (yönetici kurum içinde takım ruhunu oluşturmak için iletişime önem 

vermelidir), BBYB’de ise en büyük belirleyici S38 (yönetici işgöreni güdülemek için girişimde 

bulunmamalıdır) maddesi olmuştur. Genel müdürlükte yönetim algısı alt boyutu KYB için en önemli 

unsur S19 (yönetici kurum içi iletişimi sağlamalıdır) iken federasyonda S18 yönetici işgörenlerin 

düşüncelerine önem vermelidir) olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak her iki kurum içinde yönetim biçimini açıklayan alt boyutları derecelendirilmesi aynı 

olmakla beraber federasyonlarda yönetim biçimi algısı alt boyutları açıklama katsayıları kısmen 

daha düşüktür. Ayrıca Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde ve federasyonlarda birlikçi, 

destekçi, ve koruyucu yönetim biçimlerinin yönetim algısını açıklamada yüksek öneme sahip olması 

bu kurumlarda yarı demokratik ve demokratik bir yönetim anlayışının olduğunun göstergesi olabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Doğrulayıcı faktör analizi, spor yönetimi, spor genel müdürlüğü ve 

federasyonlar, yönetim biçimleri 
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General Director of Sports 

Spor Genel müdürlüğü 

 
 

 



 

365 

Sport Federations 

Spor Federasyonları 
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Table 1 

Value Goodness 

X²/sd 2.40 Admissible 

RMSEA 0.072 Admissible 

NFI 0.94 Admissible 

NNFI 0.96 Admissible 

CFI 0.96 Admissible 

Goodness of fit for Model I 
 
Tablo 1 

Değer Uyum 

X²/sd 2.40 Kabuledilebilir 

RMSEA 0.072 Kabuledilebilir 

NFI 0.94 Kabuledilebilir 

NNFI 0.96 Kabuledilebilir 

CFI 0.96 Kabuledilebilir 

Model I için uyum ölçütleri 

 

Table 2 

Value Goodness 

x²/sd 2.50 Admissible 

RMSEA 0.095 Admissible 

NFI 0.94 Admissible 

NNFI 0.96 Admissible 

CFI 0.96 Admissible 

Goodness of fit for Model II 
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Tablo 2 

Değer Uyum 

x²/sd 2.50 Kabuledilebilir 

RMSEA 0.095 Kabuledilebilir 

NFI 0.94 Kabuledilebilir 

NNFI 0.96 Kabuledilebilir 

CFI 0.96 Kabuledilebilir 

Model II için uyum ölçütleri 
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Abstract 0480 

 

 
Investigation of rowers’ self-efficacies, goal orientations, sports confidences 

and compatitive anxiety levels 

  

Ezel İlhan 

Hacettepe University, Scool of Sports Sciences and Technology, Ankara 

  

Purpose 

The purpose of this research was to investigate the relationships between self efficacies, goal 

orientations, sports confidences and competitive anxiety levels in rowers. Also, comparison of these 

psychological variables based on gender was aimed.  

 

Subjects 

Participants were rowers (52 women, 112 men) who were competed six different Olympics boats 

classes’ races in 2012.  

 

Methods 

Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2), Sport Competition Anxiety Test- Adult Form 

(SCAT-A), Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Self Efficacy Scale (SES), 

Sports Confidence Inventory-Trait/State tools were used to collect data. Data were analyzed by 

multivariate variance analyses (MANOVA) and correlation analyses. 

 

Results 

As a result of correlation analyses, positive and negative relationships were found. These positive 

relationships were between; task orientation and self confidence (trait) (r=.181, p=.021), task 

orientation and self confidence (state) (r=.209, p=.007), task orientation and self-efficacy (r=.403, 

p=.000); ego orientation and self confidence (trait) (r=.227, p=.003), ego orientation and self 

confidence (state) (r=.251, p=.001), ego orientation and self-efficacy (r=.436, p=.000). Negative 

relationship were found between competitive anxiety and self confidences (component of CSAI-2, 

state/trait self confidence), ego orientation and self confidence (r=-.175, p=.025), state anxiety 

(cognitive and somatic) and self confidences (component of CSAI-2, state/trait self confidence), 

state anxiety (cognitive and somatic) and self efficacy (r=-.323, p=.000).  

MANOVA results revealed that significance differences based on gender [F(9,154)= 2.043; 

p=.038].  
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Conclusion 

Female rowers’ have higher levels of competitive anxiety and ego orientations. In addition to this, 

male rowers’ self confidences (state and trait) were higher than female rowers’. 

  

Keywords: self-efficacies, goal orientations, sports confidences and compatitive anxiety 

 
Kadın ve erkek kürekçilerde öz yeterlik, hedef yönelimi, sporsal güven ve 

yarışma kaygılarının incelenmesi 

  

Ezel İlhan 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu., Ankara 

  

Amaç:  

Bu araştırmanın amacı, kürek yarışlarına katılan kadın ve erkek sporcuların öz yeterlik, sporsal 

güven, hedef yönelimi ve yarışma kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca, cinsiyet açısından 

bu psikolojik değişkenleri karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

 

Katılımcılar: 

Bu araştırmaya 2012 yılında kürek yarışlarına katılan ve altı olimpik tekne sınıfında (tek çifte (1x), 

iki çifte (2x), iki tek (2-), dört tek (4-), dört çifte (4x), ve sekiz tek (8-)) yarışan, 52 kadın ve 112 

erkek (n=164) kürekçi katılmıştır.  

 

Yöntem:  

Verilerin toplanmasında Yarışma Durumluk Kaygısı Envanteri-2/ YDKE-2 (CSAI-2), Sporda Yarışma 

Kaygısı Testi Yetişkin Formu/ SYKT-Y (SCAT-A), Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği/ SGYÖ 

(TEOSQ), Öz Yeterlik İnancı Ölçeği/ ÖYÖ (SES), Sportif Güven Envanteri Sürekli Durumluk/ SGÖ-

SD (SCI-T/S) ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatikler, çok değişkenli 

varyans analizi (MANOVA) ve Kolerasyon analizi kullanılmıştır. 

 

Bulgular:  

Araştırma sonucunda; yarışma kaygısı ile bilişsel kaygı (r=.433, p=.000), yarışma kaygısı ile 

bedensel kaygı (r=.472, p=.000) arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. Yarışma kaygısı ile 

kendine güven (r=-.583, p=.000), yarışma kaygısı ile sürekli kendine güven (r=-.470, p=.000), 

yarışma kaygısı ile durumluk kendine güven (r=-.423, p=.000), yarışma kaygısı ile öz yeterlik (r=-

.382, p=.000) arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Görev yönelimi ile ego yönelimi (r=.578, 

p=.000), görev yönelimi ile sürekli kendine güven (r=.181, p=.021), görev yönelimi ile durumluk 

kendine güven (r=.209, p=.007), görev yönelimi ile öz yeterlik (r=.403, p=.000) arasında anlamlı 

pozitif ilişki bulunmuştur.  
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Ego yönelimi ile kendine güven (r=-.175, p=.025) arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Ego 

yönelimi ile sürekli kendine güven (r=.227, p=.003), ego yönelimi ile durumluk kendine güven 

(r=.251, p=.001), ego yönelimi ile öz yeterlik (r=.436, p=.000) arasında anlamlı pozitif ilişki 

bulunmuştur.  

Bilişsel kaygı ile bedensel kaygı (r=.619, p=.000) arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. 

Bilişsel kaygı ile kendine güven (r=-.389, p=.000), bilişsel kaygı ile sürekli kendine güven (r=-

.382, p=.000), bilişsel kaygı ile durumluk kendine güven (r=-.346, p=.000), bilişsel kaygı ile öz 

yeterlik (r=-.323, p=.000) arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur.  

Bedensel kaygı ile kendine güven (r=-.324, p=.000), bedensel kaygı ile sürekli kendine güven (r=-

.293, p=.000), bedensel kaygı ile durumluk kendine güven (r=-.286, p=.000), bedensel kaygı ile 

öz yeterlik (r=-.257, p=.000) arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur.  

Kendine güven ile sürekli kendine güven (r=.652, p=.000), kendine güven ile durumluk kendine 

güven (r=.566, p=.000), kendine güven ile öz yeterlik (r=.436, p=.000) arasında anlamlı pozitif 

ilişki bulunmuştur.  

Sürekli kendine güven ile durumluk kendine güven (r=.783, p=.000), sürekli kendine güven ile öz 

yeterlik (r=.446, p=.000) arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. Son olarak, durumluk kendine 

güven ile öz yeterlik (r=.493, p=.000) arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur.  

Kürekçilerin sürekli-durumluk yarışma kaygıları, sürekli durumluk kendine güvenleri, hedef 

yönelimleri ve öz yeterliklerinde cinsiyetlerine göre fark olup olmadığını belirlemek amacı ile elde 

edilen verilere MANOVA uygulanmıştır. MANOVA sonuçlarına göre; kürekçilerin cinsiyetlerine göre 

sürekli durumluk yarışma kaygısı, sürekli durumluk kendine güven, hedef yönelimleri ve öz 

yeterliklerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur [F(9,154)= 2.043; p=.038]. Buna 

göre; kürekçilerin cinsiyetlerine göre yarışma kaygılarında [F(1,162)= 5.428; p=.021], ego 

yönelimlerinde [F(1,162)= 5.097; p=.025], kendine güvenlerinde [F(1,162)= 6.064; p=.015], 

sürekli kendi güvenlerinde [F(1,162)= 6.568; p=.011] ve durumluk kendine güvenlerinde 

[F(1,162)= 5.277; p=.023] anlamlı bir fark vardır.  

 

Sonuç:  

Sonuç olarak, öz yeterlik, sporsal güven, hedef yönelimi ve yarışma kaygısı arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. Buna ek olarak, kadınların yarışma kaygıları ve ego yönelimleri erkeklere göre daha 

yüksek bulunurken; erkeklerin kendine güven, sürekli kendine güven ve durumluk kendine güven 

puanları kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, hedef yönelimi, sporsal kendine güven, yarışma kaygısı 
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Abstract 0485 

 

Determination of goal orientation of voleyball players who are playing in Ankara 

  

Burcu Başer1, Perican Bayar1, Behrouz Ghorbanzadeh2 
1Ankara University Physical Education and Sports School, Ankara 
2Azarbaijan University of shahid madani, Tabriz, Iran 

  

The aim of this research is to determine the differences in goal orientation with respect to the age 

categories and sex of the volleyball players who play in Ankara province. Among the players who 

played in Ankara in 2012, 67 star women, 71 young women, 71 older women and 77 star men, 77 

young men, 71 older men and totally 433 sportsmen took place in the research. The goal 

orientation of the volleyball players was assessed by “Task and Ego Orientation in Sports 

Questionnaire”. The result of the project has found considerable differences in the goal orientation 

with regard to the sex of the players [F(2,427)= 14.457; p=.000], and the sex category 

[F(2,854)= 7.956; p=.000]. Moreover, it has been found considerable differences with regard to 

the goal orientation and ego of sportsmen both men and women.  

According to the findings of the research, the goal orientation and ego of women is higher than 

these of men. According to sex x category, while there is a considerable difference in goal 

orientation statistically, there is no considerable difference in ego orientation. According to these 

findings, task orientation of the competing sportsmen in older women category is higher than the 

other groups. Shortly, task orientation and ego of women is superior to men and task orientation of 

women is superior to older category, star and young categories. 

  

Keywords: Goal Orientation, Ego Orientation, Task Orientation, Volleyball, Age Categories 

 
Ankara ilinde oynayan voleybolcularin yaş kategorilerine gore hedef 

yönelimlerinin belirlenmesi 

  

Burcu Başer1, Perican Bayar1, Behrouz Ghorbanzadeh2 
1Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
2Azarbaijan Shahid Madani Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tabriz, Iran 

  

Amaç:  

Başarı ve başarısızlığın sporcu için ne anlama geldiğini, sporcunun farklı ortamlarda neden farklı 
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davranışlar sergilediğini anlamak isteyen spor bilimcileri, sporcuların hedef yönelimlerini belirlemek 

için hedef yönelimi kuramını geliştirmişlerdir(Arıburun ve Aşçı, 2005). 

Hedef yönelimi yaklaşımı kendi içinde iki bağımsız düşünceye ayrılır. Bunlar görev yönelimli 

hedefler ve ego yönelimli hedefler olarak adlandırılmaktadır. Görev ve ego olarak adlandırılan bu iki 

hedef yönelimi, aslında bireylerin, kendi yetenek düzeylerini yargılama şekilleriyle ilgilidir.  

Görev yönelimli birey için başarı, yaptığı işten zevk alarak çok çalışmaktan ve elinden gelenin en 

iyini yapmaktan geçer. Kendi potansiyellerini bir üst seviyeye taşımak onların en önemli 

amacıdır(Akt. Toros, 2009). Bu bireyler, bireysel yeteneklerini daha çok geliştirebilmek için bir 

görevi nasıl daha iyi başaracaklarıyla ilgilenirler(Çetinkalp, 2011). Kısaca görev yöneliminin anahtar 

kelimeleri, sıkı çalışma, yeni beceri öğrenme, beceride ustalaşma ve kendi sınırlarını aşabilmedir. 

Hedef yöneliminin diğer bir boyutu ego yönelimidir. En iyi olma, en iyi olduğunu sergileme en 

önemli karakteristik özelliğidir(Toros, 2001). Ego yönelimli bireyler kendini çevresindeki diğer 

insanlarla karşılaştırarak kendi başarısı adına bir karara varır. Yani ego yönelimli çocuk genelde, 

“kimin daha hızlı olduğunu görmek için yarışmalıyız” gibi cümleler kurar(Çetinkalp, 2011). Bu tip 

sporcular şans ve sosyal karşılaştırmaların önemli bir başarı kriteri olduğuna inanırlar(Toros ve 

Ark., 2010). Sonuç olarak ego yönelimli bireyin anahtar kelimeleri; en iyi olmak, en kısa yoldan 

başarıya ulaşmak ve rakiplerini geçebilmektir. 

Bu araştırmanın amacı Ankara ilinde oynayan voleybolcuların yaş kategorileri ve cinsiyetlerine göre 

hedef yönelimlerindeki farklılıkları saptamaktır. 

 

Yöntem:  

Bu araştırmaya Ankara çalışma evreninde tesadüfi olarak seçilen voleybol takımlarından, büyük 

erkek 71, büyük kadın 71, genç erkek 85, genç kadın 71, yıldız erkek 78, yıldız kadın 67, olmak 

üzere 209 kadın 234 erkek sporcu, toplamda 443 araştırmaya katılmıştır.  

Sporculara uygulanan ölçek Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği Nicolls’un “Gelişimsel Temelli 

Algılanan Yeterlilik Kuramına” dayalı olarak, Nicolls (1989)’un Akademik Sınıf Çevresi ölçeğinin 

modifiye edilmesi ile Duda (1992) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Bu ölçekte sporcuların spor 

ortamındaki hedef yönelimlerini belirlemek amaç edilmiştir. Sporda Görev ve Ego yönelimi ölçeği, 

7’si Görev Yönelimi(2, 5, 7, 8, 10, 12, 13) 6’sı Ego yönelimli (1, 3, 4, 6, 9, 11) olmak üzere 13 

maddeden oluşmuştur. Ölçeğin Yanıtlanması her bir maddeye 5’li likert tipi değerlendirme ile 

yapılmaktadır. Ölçeğin Türk sporculara uyarlama çalışması Toros (2001) tarafından yapılmıştır. 

Toros (2001), yaptığı çalışmada ilgili bulguları Türk sporcular için test etmiştir. Ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik çalışması aşamasında sırasıyla, ilk olarak pilot çalışma yapılmış ve elde edilen bulguların 

yüksek çıkması ölçeğin Türk sporcularına uygulanabileceğini göstermiştir(Bayar, 2010).  

Verilerin analizinde betimsel istatistiksel teknikler ve MANOVA (2x3x2) kullanılmıştır. Fark 

belirlemek için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Hata payı.05 olarak alınmıştır. 

 

Bulgular:  

Araştırmanın sonucunda, sporcuların cinsiyetlerine [F(2,427)= 14.457; p=.000], ve cinsiyet x 
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kategorilerine göre [F(2,854)= 7.956; p=.000], hedef yönelimlerinde anlamlı fark bulunmuştur. 

Ayrıca kadın ve erkek sporcuların ego ve görev yönelimleri açısından da anlamlı fark bulunmuştur. 

Araştırma bulgularına göre kadınların ego ve görev yönelimleri erkeklere göre daha yüksektir. 

Cinsiyet x kategori etkileşimine göre görev yöneliminde istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunurken(P<.05), ego yöneliminde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. (P<.05). 

 

Sonuç:  

Sonuç olarak bu araştırmada, sporcuların cinsiyetlerine [F(2,427)= 14.457; p=.000] ve cinsiyet x 

kategorilerine göre [F(2,854)= 7.956; p=.000], hedef yönelimlerinde anlamlı fark bulunmuştur.  

Sporcuların cinsiyetlerine bakarak karşılaştırdığımızda; kadın ve erkek sporcuların ego ve görev 

yönelimleri açısından anlamlı fark belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre kadınların ego ve görev 

yönelimleri erkeklere göre daha yüksektir. Yani kadın sporcular, erkek sporculara göre daha çok 

görev ve ego yönelimi puanına sahiptir. 

Cinsiyet x kategori etkileşimine göre görev yöneliminde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunurken 

(P<.05), ego yöneliminde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. (P<.05).  

Bu sonuçlara göre; büyük kadınlar kategorisinde yarışan sporcuların görev yönelimleri diğer 

gruplara göre daha yüksektir. Yani yıldız – genç kategorisini bitirip büyük kadınlarda mücadele 

eden kadınlar kendileriyle yarışmakta ve sürekli ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele 

vermektedir. 

Konuyla ilgili olarak literatür incelenmesinde, aynı kategorilerdeki sporcular ile farklı sporlar 

dallarında yer alan sporcuların hedef yöneliminin karşılaştırıldığı bir çalışma bulunamamıştır. Bu 

yüzden farklı spor branşlarının hedef yönelimlerinin saptanması ve diğer spor branşlarıyla 

karşılaştırılması hedef yöneliminin anlaşılması bakımından daha verimli sonuçlar ortaya 

çıkaracaktır.  

Ayrıca buna ek olarak, cinsiyet faktörünü de ekleyerek, farklı spor branşlarına dâhil olan sporcuların 

hedef yönelim profillerinin incelenmesi, önemli sonuçları ortaya koyabilecektir. 

Bu ve buna benzer bilimsel verilerin Türkiye ki antrenörlerin rahatça anlayabileceği ve spor koçluk 

hayatlarında kolaylıklı kullanabilecekleri hale getirilmesi ve bu konunun antrenörlük seminerlerinde 

anlatılmasını Türk sporunun daha da gelişmesi ve ilerlemesi için öneririm. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Hedef yönelimi, ego yönelimi, görev yönelimi, voleybol, yaş kategorisi 
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Abstract 0487 

 

A favor identity analysis on “Championship” perception over facebook groups 

  

Adem Sağır 

Karabuk University, Sociology Department 

  

Each social fact including sport has ever changing in relation to evolution of society, and has 

shaped of multi-factors in respect of time and place. Sport is a social fact as old as human history 

that has shown itself in different ways in a society. 

 

Purpose:  

Two goal is pursued in this study. First, the study identifies how we can read football favor in social 

network. Second, it observes individuals reactions to specific case that is consisted of favor identity 

opposition to each other.  

 

Method:  

Championship match that was played at 12 May 2012 between Fenerbahçe and Galatasaray was 

choosen for this study. Two technics was used which one is “analysis of reception” and the other is 

“external observation”. The application area have been facebook groups which are with members 

of the Galatasaray-6,990,803 and Fenerbahce-5,722,148. The investigation area of study is limited 

May 13 to May 30, 2012 dates. This study was analyized shares of championship match (video, 

news, photo, personal comments) two differents facebook groups during these days.  

 

Results:  

The most important thing during the period that followed in the study is 81% of those who shares 

the formation of male favor. Members of the group created based on perception of the opposing 

team is on the failure or criticism. Education and income level is detected not determinative in 

facebook favor groups, the level of sex and age are an important variables.  

 

Conclusion:  

Results of the study was shown the fact favor that is an important element of identity and have 

found identities emerged as the top individuals that exceptional circumstances in Turkey. 

  

Keywords: Sport, ıdentity, favor, social network 
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Facebook gruplarında “Şampiyonluk” algısı üzerinden bir “Taraftarlık” kimliği 

çözümlemesi 

  

Adem Sağır 

Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

  

Spor, her toplumda farklı şekillerde kendini göstermiş insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Her 

toplumsal olgunun değişen sosyal şartlar karşısında yaşadığı değişmeler kuşkusuz yer ve zaman 

göre sporda da farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüz toplumlarında küreselleşmenin 

ve tüketim endüstrisinin çığır açtığı düşünüldüğünde spor, bir yaşam etkinlik alanı ve profesyonel 

bir meslek alanı olarak varolmaya başlamıştır. Kulüpler, dernekler, taraftarlar, sporla ilişkili kurum 

ve örgütlenmeler başlı başına örgütsel bir alan oluşturmakla birlikte kendini kültürünü de oluşturma 

adına önemli birer sosyal ağlardır. Bu sosyal ağlar aynı zamanda, kimlik oluşumundaki aynılık ve 

karşıtlık olguları yerel ve ulusal takım olma gibi sportif oyunlarla açığa çıkmaktadır.  

Amaç: Taraftarlık olgusu söz konusu olduğunda bunu salt bir takım tutma psikolojisi olarak 

görmekten ziyade bir kitlenin kimliği şeklinde yorumlamak gerekir. Toplumsal yapı içerisinde geniş 

bir etki alanına sahip olan spor, şiddeti ve saldırgan davranışları ortaya çıkardığında toplumlar için 

bir risk unsuru olarak da tartışılmaya başlanmaktadır. Taraftarlık grupları risk unsuru olarak 

algılandığında, “taraftarlık, fanatiklik, holiganizm, sporda şiddet ve devlet müdahalesi” gibi farklı 

alanlar, tartışma başlıkları olarak gündeme gelmektedir. Bu çalışma, böyle bir kaygıdan hareketle 

sosyal medya araştırması olarak “facebook” üzerinden hazırlanmıştır. Araştırmanın odağına, 

Fenerbahçe-Galatasaray süper lig şampiyonluk maçı olmuştur. Bu maçın seçilmesindeki birkaç 

neden etkili olmuştur. 

1. 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike soruşturması gölgesinde geçen Türk futbolunda, 

takımların sezon boyunca yaptıkları maçları bir “gurur” ve “özgüven” mücadelesi olarak 

değerlendirmeleridir. Bu durum, sezonun Türk futbolu için bir kırılma noktası olduğunu 

göstermektedir.  

2. Şike soruşturmasında adı geçen ve yöneticileri tutuklanan Fenerbahçe taraftarları, operasyonu 

kendilerini yapılmış bir haksızlık olarak yorumlamaktadır. Bu durum, taraftarların durumlarını 

değerlendirirken diğer takım taraftarlarını eleştirmelerine kaynaklık etmiştir (Trabzonspor, Beşiktaş, 

Galatasaray).  

3. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları önemli maçlar olmuştur. Maç puanlarının birbirine yakın 

olması ve şampiyonluğun son maça kalması, süper lig şampiyonluk maçı olarak Galatasaray-

Fenerbahçe mücadelesinin önemini artırmıştır.  

4. Maç sonrası yaşanan kupa krizi, Fenerbahçe taraftarlarının çıkarttığı olaylar, federasyonun süreci 

iyi yönetememesi gibi sebepler ise bu mücadelenin medyada uzun süre gündeme kalmasına neden 

olmuştur.  

Yöntem:  

Çalışma için temel odak olarak 12 Mayıs 212 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray süper lig 
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şampiyonluk maçı seçilmiştir. Böylece çalışmanın analizi bir örnek (pattern) üzerinden yapılmıştır. 

Çalışmada “alımlama çözümlemesi” ve “dış gözlem” tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama 

alanı olarak 6.990.803 üyesi olan Galatasaray, 5.722.148 üyesi olan Fenerbahçe facebook grupları 

tercih edilmiştir. Çalışma inceleme alanını, 13 Mayıs – 30 Mayıs 2012 tarihleri arasını kapsayan 

süreyle sınırlamıştır. Bu süre zarfında iki farklı facebook grubunda kullanıcıların “şampiyonluk” 

maçıyla ilgili paylaşımları (video, haber, görsel, kişisel yorum vb.) incelenmiştir. Çalışmada 

facebook grubu ve kullanıcıları üzerinden Türkiye’de taraftarlık algısının sosyal medya kullanıcıları 

arasında nasıl bir etki yarattığı, grupta paylaşılan bilgilerin, videoların, metinlerin, resimlerin ve 

müziklerin semantik yapı analiziyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kendisini, profillerinde 

temel bilgileri (Meslek, yaş, cinsiyet, yaşanılan yer) yer alan facebook kullanıcıları ile sınırlamıştır. 

Bu kullanıcıların, kendilerini gerçek hayattaki kimlikleriyle aynı tanıttığı varsayılmıştır. 

  

Bulgular:  

Çalışmada takip edilen dönem boyunca dikkat çeken en önemli nokta, paylaşımları yapanların 

%81’inin erkek taraftarlardan oluşmasıdır. Grup üyelerinin oluşturdukları temel algılama biçimi, 

karşı takımın başarısızlığı ya da eleştirisi üzerinedir. Paylaşılan video ve fotoğraflar bu karşıtlığı 

güçlendirmektedir. Kişisel yorumlamaların temel içeriği göstermiştir ki; taraftarlık kimliği yeri 

geldiğinde bütün bireysel kimliklerin üstüne çıkabilmektedir. Eğitim ve gelir düzeyinin facebook 

taraftar gruplarında belirleyici olmadığı tespit edilmişken, cinsiyet ve yaş düzeyinin önemli bir 

değişken olduğu görülmüştür. Futbol taraftarlığı, ortalama 12-30 arasındaki yaş aralığında yaklaşık 

%75 oranına yaklaşmaktadır. Basına yansıyan şampiyonluk haberlerinin değerlendiriliş biçimleri, 

takım gruplarına göre değişmektedir. Şampiyonluk tartışmalarında takımların sembolleri, renkleri 

ve marşları özellikle kullanılmaktadır. Dış kimliklerinin önemli bir yansıması olan bu biçimler, her iki 

takım kulübünde de taraftar kimliklerinin değişmez bir parçası olarak yorumlanmaktadır. 

 

Sonuç:  

Bu çalışmada iki amaç güdülmüştür. Birincisi futbol taraftarlığının sosyal ağlardaki yansımasının 

nasıl okunabileceğinin tespit edilmesidir. İkincisi ise taraftar kimliklerinin birbiri karşıtlığı üzerine 

kurulduğu olaylarda, bireylerin verdikleri somut tepkilerin gözlenmesidir. Bu amaçla çalışmada 

“şampiyonluk” olgusu seçilmiştir. Odağa yerleştirilen takımlar ise Fenerbahçe ve Galatasaray’dır. 

Şampiyonluk algısının izlenmeye çalışıldığı sosyal ağ ise facebook grupları olmuştur. Facebook 

gruplarının temel özelliği, anlık tepkilerin kolaylıkla verilebilmesi, kolayca örgütlenmelere açık 

olması ve ortaya atılan bir düşüncenin hızlıca gruba mal olabilmesi gibi özellikleri taşımasındandır. 

Örgütlenmeler kamuya açık olduğundan kolayca gözlemlenebilir. Bu çalışma da iki facebook 

grubunu (Fenerbahçe-Galatasaray) dış gözlem yoluyla incelemiştir. Çalışmanın ortaya koyduğu 

sonuçlar, taraftarlık olgusunun Türkiye’de oldukça önemli bir kimlik öğesi olduğunu ve olağanüstü 

durumlarda bireylerin üst kimlikleri olarak ortaya çıktığını tespit etmiştir. 

  

 Anahtar Kelimeler: Spor, kimlik, taraftarlık, sosyal ağ 
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Abstract 0496 

 

 
Biomechanical simulation of meniscus in human knee joint by using MRI image 

based finite element method 

  

Eiji Nakamachi, Yusuke Morita, Hiroshi Asano 

Dept. of Medical Engineering, Doshisha University, Kyotanabe, Kyoto, Japan 

  

Meniscuses which consist of the cartilage tissue are contained in the human knee joint, and the 

meniscus injury is one of typical diseases of human knee joint. It causes the pain and denaturation 

of knee joint cartilage. In this study, we studied the role of meniscus on the stress relaxation and 

lubrication through finite element (FE) analyses employing the high resolution Magnetic Resonance 

Image (MRI) based FE models of the meniscus injury patient and the normal one. We employed 

the multi-scale finite element method to analyze dynamic stress and strain responses by using the 

macroscopic knee joint model and the microscopic meniscus model. The elastic and nonlinear 

viscoelastic constitutive equations were employed for both the macroscopic and the microscopic FE 

models. 

In this study, we took MRI tomography images of two knee joints, such as the injured and normal 

ones. The resolution size of tomography images was 2 mm, and these are used for the macroscopic 

knee joint models, which consisted with the thighbone, tibial bone, calf bone, patella, cartilage and 

meniscus. The microscopic meniscus FE model was constructed by using high resolution MR 

images, which resolution size was 0.5 mm. The microscopic meniscus model consisted of meniscus 

and a part of cartilage, thighbone and tibial bone. Two microscopic FE models, such as the injured 

and normal ones, were employed to analyze the stress propagation by down-scaling the velocities 

on the boundaries of micro FE model from macro FE analyses results. We compared numerical 

results of injured and normal FE models at macro and micro scales. It revealed how the damaged 

meniscus causes the differences of stress propagation and interaction with the environmental 

tissues. 

  

Keywords: Knee joint, meniscus, magnetic resonance imaging, finite element analysis, stress 

analysis 



 

378 

Abstract 0498 

 

Leisure sports’ markets 

  

Ágnes Szabó 

Budapest Corvinus University 

  

My goal is to deal with leisure sports’ markets. Based on the models of Gratton – Taylor [2000] and 

Parks et al. [2007] and the works of András [2003, 2004], I tried to determine the leisure sports 

markets. 

  

Keywords: leisure sports' markets, sponsorship, consumer 

 
Leisure sports’ markets 

  

Introduction – objective 

Sports are playing an increasingly important role in both society and the economy. Yet when it 

comes to the study of sports economics, most literature focuses on professional athletics; the topic 

of leisure sports receives scant attention on either a theoretical or practical level. My goal is to deal 

with leisure sports, with leisure sports’ markets. 

 

Among stakeholders, consumers, players, sponsors and the media as well as distributors of 

merchandise products are interpreted by András [2003, 2004] as markets for professional sports 

organizations. András [2003, 2004] views football-related markets as all resources that generate 

revenues for companies that operate football teams. Based on the models of Gratton – Taylor 

[2000] and Parks et al. [2007] and the works of András [2003, 2004], I tried to determine the 

leisure sports markets.  

 

Method 

After literature review, this paper will review the results of 31 qualitative in-depth interviews. When 

selecting my interviewees, I employed the criterion, opportunistic and snowball methods. I 

interviewed three representatives from the state, 10 people from civil society, 12 from the 

corporate sphere, and six university experts in Hungary who specialize in sports business or sport 

sociology. In the one and a half hour long in depth interviews I tried to find answer to my research 

question: “What kinds of markets for leisure sports exist and what are their characteristics in 

Hungary?”  
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Findings 

Leisure sports markets are part of the wider business sector, which can be connected to both 

business and civil society and even to the state. In theory, there are five distinct markets for 

leisure sports. In Hungary, there are only four, because the merchandising market does not exist. 

Of course, every market has room for further development. My interviewees mostly talked about 

the consumer and sponsorship markets; I analyzed 164 paragraphs on the consumer market and 

195 paragraphs on the sponsorship market with Nvivo qualitative software, 105 paragraphs 

regarding market of sport professionals, 56 in sports equipment and sports wear market and only 3 

paragraphs in merchandising market. I will introduce the results in details, we will know as much 

as possible about the leisure sports’ markets. 

 

Discussion 

The number of consumers who are involved in leisure needs to be increased sharply, considering 

the goals, motivations, and financial background of the sport consumers. Market increases are 

being held back by the non-dynamic growth of the demand side. As many potential consumers as 

possible should be turned into effective consumers. An increase in the consumer market would 

bring growth in the markets for sports equipment, sportswear, sports professionals, sponsorship 

and merchandising. 
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Abstract 0509 

 

Investigating of perceived service quality in fitness centers 

  

Yavuz Yıldız1, Abidin Ozan Onağ2, Zeynep Onağ1 
1Celal Bayar University School of Physical Education and Sports 
2Celal Bayar University School of Applied Sciences 

  

Purpose of the study: Companies which have a good consumer relationship management, provide 

high consumer satisfaction and offer high quality services; are more profitable and gain advantage 

in competition. Sport services in fitness centers requires health, slimming, condition, body building. 

Acccording to this, services quality that offered to consumers have an important role at companies 

success. Therefore fitness centers which have high service quality, have high efficiency and 

profidability as well. For this reason planning a marketing programme that determines and increase 

consumers perceived service quality is important for fitness centers success. The purpose of this 

study is to determine the level of perceived service quality and analyse perceived service quality’s 

dimensions (staff, program, locker room, physical facility, workout facility) according to sex, age, 

education level, employment level, membership time and frequency of usage dimensions. 

 

Method: Personal information form and Service Quality Assesment Scale (SQAS) were used for 

data gathering. Service Quality Assesment Scale (SQAS) was developed by Lam et al. (2005) and 

adapted to Turkish by Gürbüz et al. (2005). Study group consisted of 118 individuals (84 male, 34 

female). SPSS 16.0 packet program was used for analysing datas.  

 

Findings: Research findings represent especially staff and physical facility dimensions are more 

important on perceived service quality. Besides findings exhibit that consumers have different 

perceptions about quality towards sex, education level, employment level, membership time and 

frequency of usage dimensions.  

 

Conclusions: According to the research findings fitness centers, should give more importance 

personel and physical facility dimensions than the other dimensions of perceived service quality. In 

this case firms that operating in this sector should give more attention to employ well educated 

specialists and should make arrangements to have more modern and more convenient facility. 

Besides results show that females give more importance to program and locker rooms, while males 

give more importance to training facility. These findings will be useful for fitness center’s market 

segmentation and determination of target market implementations. When age, education level and 

membership time increase, perceived service quality decreases. Therefore developing and 
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sustaining innovative marketing activities which attracts customers attention will give competitive 

advantage to fitness centers. 

  

Keywords: Fitness centers, perceived service quality, services marketing 

 
Fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesinin incelenmesi 

  

Yavuz Yıldız1, Abidin Ozan Onağ2, Zeynep Onağ1 
1Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Celal Bayar Üniversitesi Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu 

  

Amaç: Hizmet pazarlaması açısından müşterilerine kaliteli hizmetler sunan, başarılı bir müşteri 

ilişkileri yönetimine sahip olan ve yüksek seviyede müşteri tatminini sağlayan işletmeler daha fazla 

rekabet üstünlüğü ve karlılık elde etmektedir. Spor hizmetleri sağlık, zayıflama, kondisyon, vücut 

geliştirme gibi hizmetleri içermektedir. Bu doğrultuda müşterilere sunulan hizmetin kalitesi, işletme 

başarısında önemli rol oynamaktadır. Hizmet kalitesi yüksek olan fitness merkezlerinin karlılık ve 

verimlilikleri de yüksek olmaktadır. Bu nedenle fitness merkezlerinin başarısında, müşterilerinin 

hizmet kalitesi algılarını tespit edecek ve bunları arttıracak pazarlama programlarını planlamak 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı fitness merkezlerinde müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi 

düzeylerini belirlemek ve algılanan hizmet kalitesinin boyutlarının (personel, program, soyunma 

odası, fiziksel tesis, antrenman tesisi) cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, üyelik süresi 

ve kullanım sıklığı değişkenlerine göre analiz etmektir. 

 

Yöntem: Verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği 

(SQAS) kullanılmıştır. Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği (SQAS), Lam ve diğ.(2005) tarafından 

geliştirilmiş ve Gürbüz ve diğ.(2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Çalışma grubu 118 ( 84 

erkek, 34 kadın ) kişiden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programı 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırma bulguları algılanan hizmet kalitesi için özellikle personel ve fiziksel tesis 

boyutlarının daha önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular, müşterilerin cinsiyet, eğitim 

durumu, çalışma durumu, üyelik süresi ve kullanım sıklığı değişkenlerine göre hizmet kalitesi 

algılarının farklı olduğunu göstermektedir. 

 

Sonuç: Bu araştırmanın bulgularına göre fitness merkezleri, algılanan hizmet kalitesi boyutlarının 

diğer boyutlarına göre personel ve fiziksel tesis boyutlarına daha fazla önem vermelidirler. Bu 

doğrultuda bu sektörde faaliyet gösteren firmaların, iyi eğitimli uzmanlar istihdam etmeye dikkat 

etmeleri ve tesisi daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çeşitli düzenlemeler yapmaları 

gerekmektedir. Ayrıca sonuçlar kadınların çalışma programı ve soyunma odasına daha çok önem 
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verdiğini, erkeklerin ise antrenman tesisine daha çok önem verdiğini göstermektedir. Bu bulgular 

fitness merkezlerinin pazar bölümlendirme ve hedef kitle belirleme uygulamaları için fayda 

sağlayacaktır. Yaş, eğitim durumu ve üyelik süresi arttıkça hizmet kalitesi azalmaktadır. Bu nedenle 

müşterilerin ilgisini çekecek ve beklentilerini karşılayacak inovatif pazarlama etkinlikleri geliştirmek 

ve sürdürmek fitnes merkezlerine rekabette üstünlük sağlayacaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fitness merkezleri, algılanan hizmet kalitesi, hizmet pazarlaması 
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Abstract 0510 

 

Comparison of effects of small sided games and interval running training 

methods on selected physical, physiological and technical capacities of soccer 

players 

  

Cem Sinan Aslan1, Gülfem Ersöz2 
1School of Physical Education and Sports, Cumhuriyet University, Sivas 
2School of Physical Education and Sports, Ankara University, Ankara 

  

Summary 

 

The study was investigated which one more effective method of interval runs or small sided games 

is for gaining on aerobic capacity, anaerobic power, strength, speed, flexibility and tecnical 

characteristics of soccer players at the end of the preparation season. 23 amateur players 

participated voluntarily in this study. They were grouped as “Small Sided Game Group”, “Interval 

Running Group” and “Conrol Group”. Participant’s age, body weight and height, aerobic capacity, 

speed, leg strength, vertical jump and flexibility were measured, also anaerobic power, body fat 

percentage, fat free mass and soccer technique values estimated. Statistical analysis was done by 

SPSS (ver. 16) with the help of ANOVA and Wilcoxon Two-Related-Samples Test. Alpha level was 

set as 0,05 for statistical significance. As a conclusion; Small sided games training for a 6 weeks 

gain VO2max capacity and bouncing ball with the head skill like a interval running training, at the 

same time small sided games gain leg strength, vertical jump and hitting the target with ball skill 

(it means passing skill) differ from interval running. 

  

Keywords: Interval running, small sided games, soccer 

 
Comparison of effects of small sided games and interval running training 

methods on selected physical, physiological and technical capacities of soccer 

players 

  

Purpose 

 

In soccer players, not only technical skill and endurance qualities which have to be gained but also 

anaerobic power, strength, speed, flexibility, etc. have to be gained in a same training period. 

Unfortinately, lots of soccer teams have not enough time for a sufficient preparation period for 
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match season (1, 2, 3). Therefore, they desire different training methods which are more relevant 

and more efficient in a shorter period. 

The aim of this study was investigated which training methods more effective for gaining on 

aerobic capacity, anaerobic power, strength, speed, flexibility and tecnical characteristics of soccer 

players are into shorter period in preparation season. 

 

Methods 

Although 24 amateur soccer players participated voluntarily in this study, the study has been 

completed for the data obtained from 23 players due to one player could not attend to the second 

measurement.  

Firstly, aerobic based training was applied for all players during 3 weeks and “first measurement” 

was realised. For determining of participant’s physical, physiological and technical qualities; age, 

body weight and height, aerobic capacity, speed, leg strength, vertical jump and flexibility were 

measured, also anaerobic power, body fat percentage, fat free mass and soccer technique values 

estimated. According to tests results 3 similar groups had been composed as “Small Sided Game 

Group (SSG)”, “Interval Running Group (IRG)” and “Conrol Group (CG). Then, during 6 weeks; 

SSG and IRG groups were trained regularly for 3 days in a week via 4x4 min. small sided games 

and 4x4 min. interval running training. Other 3 days of a week all groups trained with low density 

exercises for example; tactical training and recovery training. Control group participated only low 

density exercises. 1 day was left to rest for all groups. During 6 weeks period, groups never 

applied any special strength, speed, flexibility or technical training. Finally; end of the 6 weeks, 

second measurement was realised.  

Values, which obtained from pre-test and post-test, were compared statistically by using SPSS 

(ver. 16) with the help of ANOVA and Wilcoxon Two-Related-Samples Test. Alpha level was set as 

0,05 for statistical significance. 

 

Result 

ANOVA result showed that there weren’t any significant differences (p>0,05) among groups at the 

point of physical, physiological and technical values except for leg strength at the end of pre-test. 

There was a significant difference (p<0,05) only between SSG and CG. So, it can claim that groups 

were homogeneous. 

“Wilcoxon Two-Related-Samples Test” results indicated that there weren’t any significant 

differences (p>0.05) in body weight, body mass index, body fat percentage, fat free mass, 

anaerobic power, flexibility, shots and dripling test values between pre-test and post-test for all 

groups. However, there were significant differences (p<0.05) in vertical jump, leg strenght and 

hitting the target with the ball between two measurements for SSG not for others. In addition, 

there were significant differences (p<0,05) for SSG and IRG in the shutle run and VO2max values. 

In 10 m and 30 m sprint tests, there were significant differences (p<0,05) between pre and post-

test for SSG and IRG negatively, not for CG. In bouncing ball with the foot test, SSG and CG have 
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significantly difference (0,05), and bouncing ball with the head test, SSG and IRG have significantly 

difference (0,05). In drippling with a passing test, only IRG has a significant difference between pre 

and post tests. 

 

Conclusion  

Small sided games training for a 6 weeks gain VO2max capacity and bouncing ball with the head 

skill like a interval running training, at the same time small sided games gain leg strength, vertical 

jump and hitting the target with ball skill (it means passing skill) differ from interval running. 
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Abstract 0521 

 

Comparing effectiveness of three types of training environment on learning of a 

perceptual-motor task in students with mild mental retardation 
  

Majid Habibinia, Ahmadareza Movahedi, Mahin Bahrpeima 

Faculty of physical education and sport scince, university of esfahan, isfahan, iran 

  

The purpose of this study was to study the effectiveness of three training environment 

(competitive, noncompetitive and combination of competitive and noncompetitive) on learning a 

perceptual-motor task (Dart). Subjects were 40 male high school students with mild mental 

retardation (mean age 20.25±2.06 years old) which were divided into 4 groups according to their 

pretest score. They were all novitiate in the criterion task. The competitive group exercised the 

task under a competitive atmosphere while the noncompetitive group exercised the task under a 

normal situation and combined group exercised the task under the combination of competitive and 

noncompetitive situation. One group was regarded as control group. The groups exercised the task 

for 15 sessions; 40 trials per session. For data analysis ANOVA and Post–hoc Tukey’s test were 

used. Results showed a significant difference between three experimental groups. According to 

Post–hoc Tukey’s test there were a significant differences between competitive and noncompetitive 

groups (p<0.001); and competitive and combined groups (p<0.002). So, this study showed that a 

competitive situation is the best situation for learning of perceptual-motor task in individuals with 

mild mental retardation. 

  

Keywords: Mental retardation, darts, competitive, training environment, 
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Pilates training effect on quality of Life and balance associated with falling in 

the elderly 
  

Mahyar Mokhtari1, Elham Rezvani Boroujeni2, Maryam Nezakatalhosseini1, Ardavan Mohamadi 

Baghmolaee3 
1Faculty of Physical Education, The University of Isfahan, iran 
2Faculty of Physical Education,Kharazmi University of tehran,iran 
3Faculty of Physical Education,Shiraz University iran 

  

Introduction: Falling is a threatening incidence for the elderly’s health that can bring change in 

their quality of life and increase care expenses among them. Therefore, the present study aimed at 

investigating the effect of Pilates training on quality of Life and the balance related to falling in 

elderly. 

Methods: A quasi-experimental was conducted on two groups of experimental and control each 

containing 30 female elderly (70/23±5/9 ) who had referred to Farhikhtegan Rehabilitation Center 

in Shahrekord-Iran in 2011. To evaluate quality of Life World Health Organization Quality of Life –

BREF and the balance Functional Reach test and Timed Up and Go (TUG) test were used. The 

experimental group received a 12 week Pilates training exercising. The collected data were then 

analyzed through ANCOVA (p<0.05). 

Results: The results of the study revealed that the quality of Life was improved in factors including 

Physical health (F = 17/816, P<=0/000), Environment (F = 6/418, P<=0/017). In addition, the 

time of Functional Reach test(%16/703) and Timed Up and Go (TUG) test (%7/263) reduced as 

result of pilates training. there was no significant difference between the pre-test and post-test 

scores of the control group. 

Conclusion: Accordingly, it can be concluded that attending Pilates training sessions can Increase 

the quality of Life and improve the balance which are in turn among the key elements involved in 

falling in the elderly. It can therefore help them play a more significant role in the society and be 

more interactive in term of social and cultural aspects. 

  

Keywords: Balance, quality of life, elderly, falling, pilates training 
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Abstract 0530 

 

Women’s behaviour in leisure time: perspective of ethnic group 

  

Feyza Meryem Kara 

Baskent University, Faculty of Health Sciences, Department Of Sports Sciences 

  

This research was conducted to determine the differences between the leisure time behaviors of 

ethnic groups that concentrate in the general population in Turkey. For this purpose, the 

similarities and differences of the leisure time behaviors of the women who are being from the 

different culture and ethnic groups are studied and the experience of those women is utilized. 

Interview method, which is a qualitative research technique, is used as the method of this research 

and data were analyzed descriptively. According to the descriptive analysis results that are based 

on the five determined titles; it was found out that the elements like family, friend and social circle 

which complement the individual are significantly similar in women who belong to different ethnic 

groups, the participants never cease to live according to their cultural traditions however they limit 

this with their own environment, they live hegemonic and ideological “relative freedoms” in 

participation to recreative activities in a similar manner. 

  

Keywords: Leisure, Ethnicity, Women 

 
Kadınların Serbest Zaman Davranışları: Etnik Grup Perspektifi 

  

Feyza Meryem Kara 

Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü 

  

GİRİŞ 

Rojek (1989)’ e göre insanlar serbest zaman aktivitelerini seçme özgürlüğüne sahip değildir ve 

bireylerin seçimleri daha çok toplumun nitelikleri tarafından şekillenir. Serbest zaman aktivitelerine 

kültürel gelenekler, uygulamalar ve grup karakteristikleri sebebiyle (dil, din gibi) katılırlar ve tercih 

ederler (Allison, 1979). 

Bu araştırma Türkiye’de genel nüfus içinde yoğunlaşan etnik grupların serbest zaman davranışlarını 

belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla, farklı kültür ve etnik gruplardan gelmiş kadınların 

serbest zaman davranışlarının benzerlikleri ve farklılıkları incelenmiş ve deneyimlerinden 

faydalanılmıştır. Bu amaçla, farklı kültür ve etnik gruplardan gelmiş kadınların serbest zaman 



 

389 

davranışlarını belirleyen tüm rekreatif faaliyetler incelenmiş ve katılımcıların deneyimlerinden 

faydalanılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada “nitel araştırma deseni” tercih edilip, amaçlı örnekleme yöntemlerinden “kartopu 

örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, örneklem, Çerkez, Azeri, Alevi, Nusayri, Rum, 

Laz, Kürt, Abhaz, Gürcü, Boşnak ve Arnavut olarak isimlendirilen etnik gruplardan seçilmiş, her 

etnik gruptan birer katılımcıya ulaşılmıştır. 

Araştırmada yöntem olarak bireysel görüşme (mülakat) tekniğinin etkili olabileceği düşünülmüş, 

veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Verilere betimsel analiz 

uygulanmıştır. Araştırmada kategorilerin belirlenmesinde Tirone & Pedlar (2000) ve Taylor 

(2001)’ın çalışmasında oluşturulan kategoriler “aile ve/veya arkadaş” “sosyal ilişkiler”, “önyargılar” 

ve “farklılık algısı” temel alınmış, “sosyal ilişkiler” başlığına “sosyal medya” sondası yapılmıştır.  

BULGULAR 

Aile Ve/Veya Arkadaş 

K2:“ Bu köken meselesinin sosyal yaşamını etkilemesi en çokta yetiştirildiğin aileye bağlı. Zamanın 

tabiriyle “öteki insanlar” diye yetiştirilirsen işin biraz daha zor, ne olduğum, nerden geldiğim bazı 

geleneklerim öğretildi ama ikiye ayrılmadı” 

K1:”..aile her şeyden önce gelir.. eğer ailevi bir şey varsa (düğün,cenaze,sünnet,ziyaret..vs) her 

şey iptal edilir. Aldığımız terbiye ve ahlak gereği böyledir. Bunların hepsi hayatımızı şekillendirir “  

 

Katılımcıların serbest zaman faaliyetlerinde, etnik köken farklılığına bağlı, aile ve/veya arkadaş 

çevresinin etkisi konusundaki cevapları değerlendirildiğinde, geçmişlerinin izlerini aktarma isteği, 

aile ve arkadaş çevreleri gibi temel ve destekleyici ortamların, kültürel mirasın serbest zaman 

davranışlarında aktarılmasında, “kilit” olduğunu göstermiştir. 

Sosyal İlişkiler ve Sosyal Medya 

K8: “’ötekileştirmek’ çağımızın hastalığı bence, dünyada bu sebeple olmuyor mu savaşlar. Ancak 

spor gibi global bir sektör var, burada sizin diliniz, etnik kökeniniz, dininiz olmuyor. Dünya üstü bir 

şey yani. Ben bir tesise girdiğimde orda sadece spor yapan insanım.”  

K5: “serbest zamanlarımı sömürme derecesinde internette harcıyorum. Düğün, doğa gezintileri ve 

toplantıları takip çok daha kolay. Kültürümüzde bu gelişmelere uyum sağladı.” 

Katılımcıların kamusal alanda yaptıkları rekreatif faaliyetler değerlendirildiğinde, paydaşların 

herhangi olumsuzluk yaşamadığı, sosyal medyanın etkisinin yüksek olduğu, tüm katılımcıların 

söylemlerinde yer almış, sanal ortamda sosyal ayrılıklara ve/veya paylaşımlara sebep olduğu 

görülmüştür. 

 

Kültürel Gelenekleri Yaşatma 

K3: “Yaşadığın yere göre farklılık gösteriyor, burada çok çeşitli insanlar var her kültürden, insanlar 

köken konusunda daha saygılılar Anadolu’daki şehirlere göre. Sosyal aktiviteleri inancım 



 

390 

doğrultusunda seçmem, ortama ayak uydururum, ancak inancımın gereklerini ayrı bir şekilde 

yaparım ” 

Paydaşların kültürel gelenek ve etkinliklerin muhafazasında kendi çevrelerinin dışına çıkmayan bir 

çizgi izledikleri görülmüştür.  

 

Önyargılar/ Kadınların Katılım Fırsatları 

K10: “Bir insana değer var, bir de bizden olan insana değer verme. Kızlarımızı zaten apayrı 

tutuyorlar.”  

K9: “Yaşadığımız şehirden kaynaklanıyor, kökenimizle pek alakası yok. Mesela yaşadığımız şehir 

küçük önyargı çok kadına, herkes sizi ya da ailenizi tanıyor, yaptıklarınız farklı algılanıp 

abartılabiliyor. Dedikodu çok oluyor, daha dikkatli davranmak zorunda kalıyorsunuz kadın olarak, 

sosyal hayat sınırlaması var.”  

 

Paydaşlar, genel çerçevede etnik olarak sınırlanmamış bir katılım olduğunı belirtse de, kadınların 

katılım fırsatları ile ilgili başlık altında negatif yönlü söylemler olduğu görülmüştür. Bu çerçevede 

“toplumsal cinsiyet temalı serbest zaman davranış kalıpları” dikkat çekmektedir.  

 

Farklılık Algısı 

K4: “Hem dil hem de inanç farklılığı sebebiyle yüzlerce yıl farklılığı yaşadık. Serbest zamanlarımızda 

işimizden ve günlük kimliğimizden uzak bir yerde kültürümüzü, inancımızı yaşıyoruz.”  

K3: ”Yüzyıllardır toplumsal dışlanmışlık ve hor görülmüşlük üzerine bir geçmişi yaşadık. Diğerlerinin 

önyargıları, günümüzde hala beğenmeyiş ve hor görülme içinde.” 

 

Katılımcıların rekreatif faaliyetlerde hissettiği farklılık algısı kategorisinde, paydaşların sosyal ilişkiler 

kategorisinde gördükleri olumlu gelişmeleri, kendi algıları içinde yaşayamadıkları, kültürel bir miras 

olarak da adlandırılabilecek “kültürel hafıza”nın hala bireylerin rekreatif katılımlarını etkilediği 

gözlemlenmiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırma, sosyo-kültürel olarak geniş bir yelpazeyi kapsayan farklı etnik gruplardan kadınların 

serbest zaman davranışlarının durum analizini yapma amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma, Tirone & Pedlar (2000) ve Taylor (2001) tarafından yapılan “kadın- etnisite ve serbest 

zaman” çalışmalarının paralelinde yürütülmüş, yapılan çalışmalarda oluşturulan kategoriler 

dâhilinde düzenlemeler yapılmış, uyarlanmıştır. 

 

Yapılan betimsel analize göre; aile, arkadaş ve sosyal çevre gibi bireyi tamamlayıcı unsurların etnik 

grupları farklı kadınlarda belirgin şekilde benzerlik gösterdiği, katılımcıların kültürel gelenekleri 

yaşamaktan vazgeçmedikleri ancak bunu kendi çevreleriyle sınırlandırdıkları, rekreatif faaliyetlere 
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katılımda yine benzer şekilde hegemonik ve ideolojik olarak “göreceli özgürlük”ler yaşadıkları 

saptanmıştır.  
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Abstract 0532 

 

The effect of a selected aerobic training program on serotonin and dopamine of 

heroin addicted 

  

Alireza Aminazadeh, Mehdi Kargarfard, Mohammad Marandi 

Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 

  

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of a selected 8 weeks aerobic exercise 

program on the hematological factors (such as serotonin and dopamine) in the heroin addicted of 

Isfahan province. 

Method: In semi-experimental study, 27 male heroin addicted of the Isfahan province, aged 25 to 

40 years, volunteered to participate in the study. Then, the subjects were randomized either to 

experimental group (N: 14 subjects), participating in a 8- week exercise training program (with the 

intensity of 60- 85 percent of maximum heart rate, five times a week and each session lasting 60 

minutes), or to control group (N: 13 subjects). A physical assessment which included (age, weight, 

height, BMI, waist-hip ratio, percentage of body fat and fat mass), and hematological factors (such 

as serotonin and dopamine), was performed at the beginning and the end of the study. The 

obtained data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: Significant improvements were found in the hematological measures (such as serotonin) 

after participating in the exercise program in the patients (p<=0.05). 

Conclusion: The results showed that a selected exercise training program in heroin addicts is useful 

for improving their hematological factors. However, improvements in hematological parameters 

seem to be independent of the aerobic gains. 

Key word: exercise training, heroin addict patient, serotonin, dopamine 

  

Keywords: Exercise training, heroin addict patient, serotonin, dopamine 
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Abstract 0534 

 

Effect of six weeks continuous aerobic training on tumor tissue VEGF and 

Endostatin in mice with breast cancer 
  

Mahdi Ghasemi Beyrami1, Maryam Nourshahi1, Zoheyr Mohamad Hasan2, Fateme Shabkhiz3, Ayyub 

Babaei1 
1Department of Sport Physiology, Faculty of physical Education and sport sciences, Shahid Beheshti 

University,Tehran,Iran 
2Department of immunology, Faculty of Medicine Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, 

Iran 
3Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Tehran 

University, Iran 

  

Tumor growth is dependent to Angiogenesis. Angiogenesis occurs when amounts of angiogenesis 

factors overcome to anti-angiogenesis factors. Therefore, the purpose of this study was to evaluate 

the effectiveness of six weeks continuous aerobic training on tumor tissue VEGF and endostatin in 

mice with breast cancer.Twenty female Balb/c mice (n=20, 5 to 7 weeks old, 18±2 gr weight) were 

acclimatized with lab condition and treadmill for two weeks. Mouse adenocarcinoma tumor was 

transplanted subcutaneously and after a week of rest, mice were divided into two groups: training 

and control. Training group did endurance training for six weeks (five bouts per week, 15-20 min, 

%50-%68 VO2max). Tumor was segregated 48h after the last training bout and western blot 

analysis used for detection of endostatin and VEGF levels. Two-tailed student's t-test for unrelated 

samples was used to compare all variables.Results showed that VEGF increased significantly in 

training group (p<0/05), but increase of endostatin was not significant (p>=0/05). Increase in 

tumor volume in the training group was much lower than control.Presumably exercise training 

cannot lead to reduction of angiogenesis in tumor tissue. More researches in this field can make 

clear the uncertainty about other cellular-molecular mechanism in reduction of tumor volume. 

  

Keywords: Endurance training, Endostatin, VEGF 

 
Effect of six weeks continuous aerobic training on tumor tissue VEGF and 

Endostatin in mice with breast cancer 
  

Objective: Tumor growth is dependent on Angiogenesis. In fact, tumors cannot grow by more than 

1 to 2 mm3 without having the blood supply because cancer cells do not have sufficient access to 
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oxygen and nutrients. So in this condition, angiogenesis occurs with the release of angiogenesis 

factors. Angiogenesis is controlled by a series of angiogenic and angiostatic factors that stimulate 

and inhibit of angiogenesis process respectively so that incidence of angiogenesis is dependent on 

balance between these factors. Angiogenesis occurs when this balance alters in favor of angiogenic 

factors. Conversely, angiogenesis suppresses when antiangiogenic factors increase. Therefore, 

anything that shifts the balance between angiogenic and angiostatic factors in favor of angiostatic 

factors can inhibit tumor growth and metastases. Today, tens of angiogenic and angiostatic factors 

have been identified so that VEGF (vascular endothelial growth factor), as an angiogenic factor and 

endostatin, as an antiangiogenic factor, are topmost of them. VEGF is a powerful mitogen for 

endothelial cells that can induce proliferation, migration and differentiation of cells. On the other 

hand, endostatin is an important angiostatic factor that inhibits angiogenesis in tumor and 

metastases through different mechanisms. Therefore, the aim of this study was to evaluate the 

Effect of six weeks continuous aerobic training on tumor tissue VEGF and endostatin in mice with 

breast cancer. 

Methods: in order to study, female Balb/c mice (n=20, 5 to 7 weeks old, 18±2 gr weight) were 

acclimatized with lab condition and treadmill for two weeks. Mouse adenocarcinoma tumor was 

transplanted subcutaneously and after a week of rest, mice were divided into two groups: training 

and control. Training group did endurance training for six weeks (five bouts per week, 15-20 min, 

%50-%68 VO2max) but the control did not do so. Tumor was segregated 48h after the last 

training bout and western blot analysis used for detection of endostatin and VEGF levels. Two-

tailed student's t-test for unrelated samples was used to compare all variables. For all tests, 

P<0/05 was considered significant.  

Findings: western blot analysis demonstrated VEGF increased significantly in training group 

(p<0/05), but increase of endostatin was not significant (p>=0/05). Tumor volume reduced %29 

in the training group, but this reduction was not significant (p>=0/05).  

Conclusions: the main findings of this study were 1) six weeks continuous aerobic training 

increased VEGF and endostatin content in mouse adenocarsinoma tumor so that increase of VEGF 

was more than endostatin levels; 2) six weeks continuous aerobic training decreased tumor volume 

in mice. No earlier study has, to our knowledge, explored the training-induced expression of VEGF 

and endostatin in tumor, but regardless of tissue genus, the results of this study are in agreement 

with the finding of Jian and et al (2006), but they are in conflict with Lee jons and colleagues 

(2010) and zhou and colleagues (2008) findings. Confliction of our study with previous researches 

findings seems to be related to the differences in tumor type, mice strain and training intensity or 

training volume. Several factors such as hypoxia and metabolites accumulation is involved in 

training induced VEGF expression in tissue, but findings showed that increased VEGF levels is 

probably due to hypoxia and increase in VEGF production from tumor surrounding especially 

muscle tissue. Another way, probably training led to increasing of endostatin through increased 

proteolytic activity in tumor. This research indicates that presumably exercise training cannot lead 

to reduction of angiogenesis in tumor tissue. However, because involvement of several factors in 
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tumor angiogenesis and tumor volume changes, this conclusion is not definitive and more research 

seems necessary in this field. More researches can make clear the uncertainty about other cellular-

molecular mechanism in reduction of tumor volume. 

Probably, moderate intensity endurance training, as with other complementary therapies, may 

have had pivotal role in treatment of tumors by reduction of tumor volume. 
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Abstract 0535 

 

Effect of PNF stretching on knee joint position sense in novice karatekas 

  

Mohammad Hasan Modares, Mehrdad Anbarian, Seyed Ehsan Naghibi, Mostafa Sepehryan, Hamed 

Esmaeli 

Department of Physical Education and Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran 

  

Objective 

to determine the effect of PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) stretching on knee joint 

position sense in novice karatekas. 

 

Subjects 

Twelve healthy novice karateka boys (age: 12.42 ± 1.44 years, height: 152 ± 12.31 cm, weight: 

42.43 ± 11.14 kg) participated in the present study 

 

Methods 

Knee angles were determined by an electrogoniometer (Biometric Ltd). Knee joint position sense 

(JPS) of the dominant limb was assessed before and immediately after performing PNF stretching 

protocol using ipsilateral active limb matching responses without visual input under both opened 

kinetic chain (OKC) and closed kinetic chain (CKC). Subjects performed general warming-up 

including 5 minutes of jogging on treadmill with approximately 7 km/h before undergoing PNF 

program. Paired t-tests were employed to compare the mean differences between JPS acuity prior 

to and after the PNF stretching program in both OKC and CKC conditions (p<0.05). 

 

Results 

As Fig 1 shows, there was a decrease in absolute angular error was observed in OKC, but it was 

not significant (p= 0.63). Whereas, we interestingly observed an increasing absolute angular error 

in CKC condition after performing PNF program, though it was not statistically significant (p=0.87). 

 

Conclusions 

We did not find a similar study, which performed PNF method among karatekas. Our findings 

revealed that performance of PNF stretching technique leads to improvement of knee joint position 

sense in OKC condition in novice karatekas, regardless it was not significant. 

  

Keywords: PNF stretching, knee joint position sense, karateka 
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Effect of PNF stretching on knee joint position sense in novice karatekas 

  

Background 

Numerous studies have been examined the effect of warm-up on proprioception so far. It is 

assumed that proprioception plays an important role in the conscious and unconscious sensations, 

motor learning and postural control (Vences Brito et al, 2011; Dadgar et al, 2011). Consequently 

improving proprioception through warm-up exercises may reduce the risk of sport injuries (Thacker 

et al, 2003). So, evaluation of effectiveness of warm-up on reducing sport injuries is important for 

athletes, mainly for competitive combat sports such as karate. According to our knowledge, only 

one study has evaluated the effect of a warm-up program on knee joint position sense in karatekas 

(Magalhaes et al, 2010).  

 

Objective 

As stretching is main part of warm-up protocols in order to improve joint position sense, this study 

aimed to determine the effect of PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) stretching on knee 

joint position sense in novice karatekas. 

 

Subjects 

Twelve healthy novice karateka boys (age: 12.42 ± 1.44 years, height: 152 ± 12.31 cm, weight: 

42.43 ± 11.14 kg) participated in the present study. All subjects were without symptoms of known 

pathology of the central or peripheral nervous system, neuromuscular deficits or any biomechanical 

abnormalities that affected their ability to practice karate. 

 

Methods  

Knee angles were determined by an electrogoniometer (Biometric Ltd). Knee joint position sense 

(JPS) of the dominant limb was assessed before and immediately after performing PNF stretching 

protocol using ipsilateral active limb matching responses without visual input under both opened 

kinetic chain (OKC) and closed kinetic chain (CKC) conditions according to Magalhaes and co-

workers’ method [4]. Subjects performed general warming-up including 5 minutes of jogging on 

treadmill with approximately 7 km/h before undergoing PNF program. The PNF program consists of 

two set with 3 repetition stretching the quadriceps muscle group, hamstrings and calf muscle group 

of the dominant leg with 15 s relaxation between each set. Paired t-tests were employed to 

compare the mean differences between JPS acuity prior to and after the PNF stretching program in 

both OKC and CKC conditions (p<0.05). 

 

Results 

As Fig 1 shows, there was a decrease in absolute angular error was observed in OKC, but it was 

not significant (p= 0.63). Whereas, we interestingly observed an increasing absolute angular error 

in CKC condition after performing PNF program, though it was not statistically significant (p=0.87). 
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Fig 1.Absolute angular error before and after the PNF stretching program in open kinetic chain 

(OCK) and closed kinetic chain (CKC) conditions. 

 

Conclusions  

The present study aimed to determine the effect of PNF stretching program on knee joint position 

sense in novice karateka boys. Our findings revealed that performance of PNF stretching technique 

leads to improvement of knee joint position sense in OKC condition in novice karatekas, regardless 

it was not significant. The improvement JPS in OKC condition may be due to PNF procedures lead 

to increased tension on the Golgi tendon organ through the isometric contraction [5]. These results 

are consistent with previous studies [4, 6]. We did not find a similar study, which performed PNF 

method among karatekas, but the possible reason for knee JPS findings in CKC test could be 

related to fatigue and weight-bearing position that caused overloading and consequently disturb 

knee joint position sense. 
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fig 1. 

 
Fig 1. Absolute angular error before and after the PNF stretching program in open kinetic chain (OCK) and 

closed kinetic chain (CKC) conditions. 
 

 

 



 

400 

Abstract 0541 

 

 
Talented athletes, coaches perceptions of behavior patterns 

  

Hojjatollah Amini1, Zahra Salman1, Mahyar Mokhtari2 
1Faculty of Physical Education,Allameh Tabatabai University of tehran,iran 
2Faculty of Physical Education, University of esfahan,iran 

  

Educational environment so that it is necessary to always be able to make the desired changes, 

needs and personality to bring harmony to create the desired behavior and motivation in their 

athletes to increase performance and provide the most favorable. This is evidence that mental 

skills and physical skills necessary for the implementation and performance ideal. And what is most 

important patterns of behavior for coaches and talented athletes take their sport is in progress.  

This retrospective and comparative study of a way to help and using the questionnaire, "the 

coach's behavior Danylsvn", the two groups of 30 subjects (talented athletes and ordinary) of the 

behavior patterns of teachers have been investigated. Talented athletes from the volleyball players 

working in teams in class adolescents were randomly selected. The data obtained were analyzed 

using one-way analysis of variance and test for homogeneity of variance was used Leuven. 

According to the results, in their parents' disciplinary methods of operating as normal subjects "of 

anger and violence" and "exclusion" and less "love" and "participation in the affairs of life," he 

noted. Groups with a score of less aggressive normal group on the subscale "emotional support" 

and most of the groups mentioned in the subscale of "child neglect" to their parents. 

  

Keywords: Aggression, adolescent, behavior patterns, coaches 

 
Talented athletes, coaches perceptions of behavior patterns 

  

Introduction: Educational environment so that it is necessary to always be able to make the 

desired changes, needs and personality to bring harmony to create the desired behavior and 

motivation in their athletes to increase performance and provide the most favorable. This is 

evidence that mental skills and physical skills necessary for the implementation and performance 

ideal. And what is most important patterns of behavior for coaches and talented athletes take their 

sport is in progress. Coaches should try to be so sensitive to the psychological characteristics of 

players, coaches and try to benefit from the principles of sports psychology Psychological 

characteristics and needs and to get players through the most appropriate to adopt a coaching 

style to stimulate their motivation and make the best impression to inspire athletes to. This study 

compared the perceptions of gifted athletes, coaches with normal behavior patterns has been done. 
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Methodology: This retrospective and comparative study of a way to help and using the 

questionnaire, "the coach's behavior Danylsvn", the two groups of 30 subjects (talented athletes 

and ordinary) of the behavior patterns of teachers have been investigated. Talented athletes from 

the volleyball players working in teams in class adolescents were randomly selected. The data 

obtained were analyzed using one-way analysis of variance and test for homogeneity of variance 

was used Leuven. 

 

Results: According to the results, in their parents' disciplinary methods of operating as normal 

subjects "of anger and violence" and "exclusion" and less "love" and "participation in the affairs of 

life," he noted. Groups with a score of less aggressive normal group on the subscale "emotional 

support" and most of the groups mentioned in the subscale of "child neglect" to their parents. Also, 

the findings indicate that the pattern of aggressive disciplinary ruling families of adolescents is 

limited. 

 

Conclusion: Results indicate a relationship between parental discipline and aggression in children is 

juvenile. 
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Abstract 0554 

 

The effect of whole body vibration training on spinal reflex excitability threshold 

in acute and chronic processes 
  

Gözde Koç1, Merve Gültekinler1, Alparslan Kemal Erman2, Asuman Şahan2, Duygu Aksoy2 
1Akdeniz University, Institute of Health Science, Antalya 
2Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Antalya 

  

Whole body vibration (WBV), the person’s entire body on a platform, creates a vibration that may 

affect muscle and bones. Vibration applied to skeletal muscle constitutes an involuntary contraction 

of muscle. Tonic vibration reflex activation brings about increase motor unit synchronization and 

also increases voluntary muscle contraction. WBV training is thought to have beneficial effects on 

neuromuscular adaptation. The purpose of this study was to examine the effects of WBV training 

on the threshold of spinal reflex excitability in acute and chronic processes. 48 healthy and 

voluntarily male subjects participated in the study. Participants randomly divided equally into two 

groups: experimental group of 24 subjects, 24 subjects have been involved in the control group. 

The experimental group participated in a 12 week WBV training session. Acute and chronic 

adaptation of process to determine the H reflex was measured in four different times. According to 

the findings of the study it has been seen that acute WBV training significantly reduced spinal 

reflex excitability threshold. There is no statistically difference in the chronic process of WBV 

training in spinal reflex excitability threshold. As a result, WBV training provides adaptation on 

spinal reflex excitability threshold in acute process. 

  

Keywords: Whole body vibration, spinal reflex, chronic adaptation 

 
Tüm beden vibrasyon antrenmanının spinal refleks uyarılabilirlik eşiği üzerine 

olan akut ve kronik etkilerinin incelenmesi 

  

Gözde Koç1, Merve Gültekinler1, Alparslan Kemal Erman2, Asuman Şahan2, Duygu Aksoy2 
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

  

Amaç 

Tüm beden vibrasyonu (TBV), bir platform üzerine çıkan kişinin kaslarını ve kemiklerini 

etkileyebilen bir titreşim oluşturur. Titreşim, tonik vibrasyon refleksi aracılığı ile kasta istemsiz bir 
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kasılma meydana getirir ve titreşim uygulaması boyunca tonik kasılmalar devam eder (Cochrane, 

2011). Tonik vibrasyon refleksinin aktivasyonu, istemli kas kasılmasını artırmakla birlikte motor 

ünite senkronizasyonunda artış meydana getirir (Martin, 1997). Motor ünite senkronizasyonunun 

artışı ise ya kas kuvvetinin artışından ya da daha önceden kullanılmayan motor üniteleri 

aktifleştirerek devreye dahil etmesinden kaynaklanır (Jordan, 2005). TBV’nin nöromuskuler 

performansı geliştirdiği bir çok çalışmada görülürken, bu gelişmenin nöral mekanizması hala açık 

değildir (Kipp ve ark., 2012; Rehn ve ark., 2007). Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Tüm beden 

vibrasyon antrenmanlarının spinal refleks uyarılabilirlik eşiği üzerine olan akut ve kronik 

süreçlerdeki etkisini incelemektir. 

 

Yöntem 

Araştırmaya, gönüllü olarak, son 3 yıldır düzenli olarak antrenman yapmayan, sağlıklı 48 erkek 

birey katılmıştır. Katılımcıların yaşları 21,66±2,61 yıl, boyları 177,44±7,65 cm., ağırlıkları 

73,75±10,35 kg.‘dır. Katılımcılar eşit sayıda iki gruba randomize bir şekilde ayrılmıştır. Bu şekilde 

deney grubunda 24, kontrol grubunda ise 24 kişi yer almıştır. Deney grubu 12 haftalık TBV 

antrenmanlarına katılmıştır, kontrol grubu ise antrenman yapmamıştır. Spinal Refleks uyarılabilirlik 

eşiğini belirlemek için Hoffmann Refleks (H Refleks) metodu kullanılmıştır. 60 sn. akut TBV (40 Hz, 

4mm) antrenmanına başlamadan önce 5 kez(A) ve antrenmandan sonra 5 kez(B) H refleks ölçümü 

yapılmıştır. Daha sonra katılımcılar 12 hafta boyunca haftada 3 gün TBV antrenmanına katılmıştır. 

12 haftalık antrenman süreci sonrasında tekrar 60 sn. akut TBV antrenmanına başlamadan önce 5 

kez (C) ve antrenmandan sonra 5kez (D) H refleks ölçümü yapılmıştır. Her bir periyotta yapılan 

eşik değer ölçümlerinin ortalamaları dikkate alınmıştır. Her bir grubun kendi gelişimini belirlemek 

için Paired Sample T Test, bağımsız gruplar arasındaki farkın anlam düzeyini belirlemek için ise 

Independent Sample T test uygulanmıştır.  

 

Bulgular  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 12 haftalık antrenmandan önce akut TBV uygulamasının 

spinal refleks uyarılabilirlik eşiğini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttığı görülmüştür 

(p=0.04). Elde edilen bu bulgu literatürdeki sonuçlar ile paralellik göstermektedir (Nishihira et.al., 

2002). 12 Haftalık TBV antrenmanından sonra yapılan akut TBV antrenmanda, spinal refleks 

uyarılabilirlik eşiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür (p=0.0) Kronik süreçteki TBV 

antrenmanının spinal refleks uyarılabilirlik eşiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmemiştir (p=0.27). Bu bulgulara dayanarak TBV antrenmanının spinal refleks uyarılabilirlik 

eşiğinde akut olarak anlamlı bir adaptasyon sağladığı kronik süreçte ise uyarılabilirlik eşiğinde artış 

olduğu fakat bu artışın anlamlı olmadığı görülmektedir(p>,05). Verilerden elde edilen, kontrol 

grubu ile deney grubu arasında hem akut hem de kronik süreçte TBV’nin spinal refleks 

uyarılabilirlik eşiğinde istatistiksel olarak bir farklılık belirlenmemiştir (p>0.05).  
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Sonuç 

Sonuç olarak TBV antrenmanının spinal refleks uyarılabilirlik eşiği üzerine akut süreçte adaptasyon 

sağladığı, kronik süreçte ise spinal refleks uyarılabilirlik eşiğinde adaptasyon farklılığı ortaya 

çıkarmadığı söylenebilir.  
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Abstract 0555 

 

Adolescent football players' efficacy beliefs, goal orientations, competitive 

anxiety and coping strategies 

  

Seren Akıncı, Ziya Koruç, Nihan Arsan 

Hacettepe University, School of Sport Sciences and Technology 

  

Purpose 

This study aims to evaluate and examine the efficacy beliefs, goal orientations, competitive anxiety 

and coping strategies of the adolescent football players.  

 

Methods 

Twenty adolescent players birth of 1995 ve 1996 were participated in this study. Athletes 

completed the Self-Efficacy Scale (SES), Collective Efficacy Scale (CES), Task Ego Orientation in 

Sport Questionnaire (TEOSQ), CSAI-2C, SCAT-C, and Coping Inventory for Competitive Sports –

CICS for four times-pre and post season. The data were analyzed by applying in multivariate 

analysis of variance 

 

Results 

Results show that self efficacy and collective efficacy beliefs didn’t reveal significant change over 

time (F(3,57)=2.295, p=0.87). Ego orientation’s change revealed significant difference 

(F(3,57)=3.748, p=0.16), but goal orientation didn’t (p>.05). Trait and state anxiety measurement 

were analyzed by applying in multivariate analysis of variance. Results revealed any significant 

difference over time (p>.05). 

 

Conclusion 

This study designed in Bucaspor Football Academy which gives football training for talented players 

were chosen all around Turkey. Psychological skills training on a regular basis for three seasons 

were applied to this groups and these goups’ efficacy, goal orientation, anxiety levels and coping 

strategies were investigated. According to the results, other variables are taken out of ego 

orientation does not show a significant change over time. Changes in ego orientation can be 

interpereted by league successes and the difficulty of the season. To be a part of talent and also 

National Team players’ teams and be succesfull in both domestic and overseas tournaments are 

thought to be effective. for efficacy beliefs. 

  

Keywords: Adolescent, eficacy, anxiety, goal orientation, coping 



 

406 

 
Ergen futbolcuların yeterlik inançları, hedef yönelimleri, yarışma kaygıları ve 

başa çıkma stratejileri 

  

Seren Akıncı, Ziya Koruç, Nihan Arsan 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, futbol altyapı gelişim grubunda düzenli olarak antrenman ve resmi maç 

yapan ergen oyuncuların, özyeterlik, hedef yönelimi, yarışma kaygısı düzeyleri ve stresle başa 

çıkma stratejilerinin sezon öncesi ve sonrasında incelenmesidir.  

 

Yöntem 

Bucaspor Futbol Akademisi’nde futbol oynayan 1995 ve 1996 doğumlu 20 oyuncudan, iki sezonda 

sezon öncesi ve sonrasında ölçüm alınmıştır. Sporculardan Özyeterlik Ölçeği, Kolektif Yeterlik 

Ölçeği, Sporda Ego Görev Yönelimi Ölçeği (SGEYÖ), CSAI-2C, SCAT-C ve Sporda Stresle Başa 

Çıkma Ölçeği (SSBÇSE)’ni doldurmaları istenmiştir. Şubat 2010, Eylül 2010, Nisan 2011 ve Aralık 

2011’de alınan dört ayrı ölçüme tekrarlı ölçümlerde varyans analizi uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Analiz sonuçlarına bakıldığında, özyeterlik ve kollektif yeterliğin zaman içinde değişim göstermediği 

(F(3,57)=2.295, p=0.87) bulunmuştur. Ego yöneliminin zaman içerisindeki değişimi anlamlı fark 

gösterirken (F(3,57)=3.748, p=0.16), görev yönelimi zaman içerisinde anlamlı fark 

göstermemektedir (p>.05). Ego yönelimi için yapılan post-hoc analizi sonucunda, 1. ve 2. Ölçüm 

arasındaki fark ile 2. ve 4. Ölçüm arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Sürekli ve durumluk kaygının zaman içerisindeki değişikliklerin anlamlılığını istatistiksel olarak test 

etmek amacı ile tekrarlı verilerde varyans analizi uygulanmıştır. Sonuca göre, durumluk yarışma 

kaygısının bileşenleri ile sürekli yarışma kaygısının bileşenleri zaman içerisinde anlamlı bir değişiklik 

göstermemektedir (p>.05).  

 

Sonuç 

Bu araştırma, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yetenekli oyuncuların seçilerek futbol eğitimi gördüğü 

Bucaspor Futbol Akademisi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan oyuncular, katıldıkları liglerde 

her sene Türkiye dereceleri elde etmişler, Avrupa’da çeşitli turnuvalara katılarak başarı 

göstermişlerdir. Üç sezondur düzenli olarak psikolojik beceri eğitimi alan bu grubun yeterlik, hedef 

yönelimi, kaygı düzeyleri ve başa çıkma stratejilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, ego yönelimi dışında ele alınan diğer değişkenler zaman içerisinde anlamlı bir 

değişiklik göstermemektedir. Ego yönelimindeki değişim, futbolcuların oynadıkları ligin zorluğuna ve 

sezon sonunda elde ettikleri başarılar göz önünde bulundurularak yorumlanabilir. Türkiye Derecesi 
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elde ettikleri sezonun hemen ertesinde, bir yaş büyüklerin liginde mücadele etmeleri ve aldıkları 

farklı mağlubiyetlerin ego yönelim puanlarına etki etmiş olabileceği düşünülmektedir. Buna ek 

olarak, bilişsel kaygı ve bedensel kaygı ortalamalarına bakıldığında, oyuncuların kaygı düzeylerinin 

düşük olduğu söylenebilir. Düzenli olarak bireysel ve takım halinde psikolojik destek alıyor 

olmalarının, kaygılarını kontrol altına almada etkili olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde, 

kendine güven, özyeterlik ve kolektif yeterlik değerleri de yüksektir. Milli Takım oyuncularının 

bulunduğu, yurt içi ve yurt dışı başarılara imza atan takımlarda yer almalarının da yeterlik inançları 

üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Ergen, yeterlik, kaygı, hedef yönelimi, başa çıkma 
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Abstract 0560 

 

Estimation of some parameters which affect volleyball match results by Logistic 

Regression 

  

Gürol Zırhlıoğlu 

Yuzuncu Yil University Education Faculty, Measurement and Evaluation Department, Van 

  

In today's volleyball, the most important way to success is taking offense and defense as a whole 

and developing technical and tactical strategies in this context. In high-level volleyball, match 

results depend on different volleyball skills performed by teams and players. Evaluations made 

during or after games usually focus on serve rate, return strokes, touches on the block and 

attacking strokes. Teams and players' performance evaluations are made on these factors. 

In this study, logistic regression analysis method was used in order to estimate some parameters 

which affect volleyball teams match results. These teams (women teams and men teams) were 

participated 2012 London Olympic Games. Data of the study were obtained from the London 

Olympic Games Internet Site and International Volleyball Federation Internet site. The main 

purpose of the logistic regression models which established in order to determine of the team 

performances is choice the best variables which describe the change on the dependent variable. 

For this purpose, some variables that may influence match results were included in the statistical 

model. In this study, the macth results of the teams (won or lost) are dependent variable. Spikes, 

spike faults, spike shots, kill blocks, block faults, rebounds, aces, service faults, serve hits, digs, 

dig faults, dig receptions, running sets, set faults, still sets, excellent receptions, reception faults, 

serve receptions are independent variables. These variables were included in the model to be 

stepwise. As a results, the efects of the some variables were determined to be statistically 

significant on the match results. 

  

Keywords: Performance, logistic regression, volleyball skills 
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Voleybol maçlarının sonuçlarına etki eden bazı parametrelerin Lojistik 

Regresyon yöntemi ile tahmini 

  

Gürol Zırhlıoğlu 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Van 

  

Amaç: Günümüz voleybolunda başarıya ulaşmanın en önemli yolu hücum ve savunmayı bir bütün 

olarak ele almak ve bu bağlamda teknik ve taktik stratejiler geliştirmektir. Üst düzey voleybolda 

karşılaşmalarında maçların sonucu özellikle takımların ve oyuncuların ortaya koymuş oldukları farklı 

voleybol becerilerine bağlıdır. Karşılaşmalar esnasında ve sonrasında yapılan değerlendirmeler 

genellikle servis atışları, servis karşılama vuruşları, blok dokunuşları ve hücum vuruşları üzerinedir. 

Takımların ve oyuncuların performans değerlendirmeleri bu etkenler üzerinden yapılmaktadır. Bu 

çalışmada 2012 Londra Olimpiyat oyunlarına katılan voleybol erkek ve bayan takımlarının maç 

performanslarına ve sonuçlarına etki eden parametrelerin tahmin edilebilmesi için lojistik regresyon 

analizi kullanılmıştır. Maç kazanma durumunun belirlenmesi amacıyla kurulan istatistiksel 

modellerde temel amaç, bağımlı değişkendeki değişimi en iyi açıklayan değişkenlerin seçimidir. Bu 

amaçla maç sonuçlarını etkileyebileceği düşünülen değişkenler modele alınarak bu değişkenlere ait 

çeşitli parametreler belirlenmiştir. 

 

Yöntem: Veriler Londra Olimpiyat Oyunlarının ve Uluslararası Voleybol Federasyonunun resmi 

internet sitelerinden elde edilmiştir. Erkek ve bayan voleybol takımlarının yapmış oldukları maçların 

tamamına (152 maç) ait sonuç çizelgelerinin incelendiği çalışmada, takımların maç kazanma 

durumları (kazandı-kazanamadı) bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Sayı ile sonuçlanan smaç, 

hatalı smaç, etkisiz smaç, sayı ile sonuçlanan blok, blok hatası, file üstü mücadele, doğrudan sayı, 

servis hatası, oyuna giren servis, oyunda kalan hücum karşılama, hatalı karşılama, manşetle 

karşılama, sayı ile sonuçlanan pas, hatalı pas, oyunda kalan pas, mükemmel top karşılama, hatalı 

top karşılama ve servis karşılama değişkenleri ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Bu 

değişkenler modele alınarak bağımlı değişken olan maç kazanma durumu üzerindeki etkileri 

belirlenmiştir. Maç kazanmada etkili olan faktörler belirlenirken voleybol becerileri ayrı ayrı 

değerlendirilerek farklı modeller oluşturulmuştur. 

 

Bulgular: SPSS paket programı kullanılarak yapılan analizler sonucunda, ileriye doğru değişken 

seçme yöntemiyle, lojistik regresyon sonucunda elde edilen en büyük olabilirlik katsayı kestirimleri 

incelenmiştir. Buna göre smaç vuruşu için maç kazanmadaki en önemli değişkenin hatalı smaç 

vuruşu olduğu tespit edilmiştir. Smaç vuruşundaki diğer değişkenler sabit kalmak koşulu ile hatalı 

smaç vuruşundaki bir birimlik artışın maç kazanma ihtimalini 1.430 kat azalttığı belirlenmiştir. Blok 

vuruşları için maç kazanmadaki en önemli değişken sayı ile sonuçlanan bloktur. Diğer değişkenler 

sabit tutulduğunda sayı ile sonuçlanan blok değişkenindeki bir birimlik artış maç kazanma ihtimalini 

1.357 kat arttırmıştır. Servis değişkeni için maç kazanmadaki en önemli değişken ace değişkenidir. 
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Bu değişken maç kazanma ihtimalini 1.494 kat arttırmıştır. Hatalı hücum karşılama değişkeni maç 

kazanma ihtimalini 1.131 kat azaltırken, sayı ile sonuçlanan servis değişkeni 1.165 kat arttırmış ve 

top karşılamada yapılan hata ise maç kazanma ihtimalini1.323 kat azaltmıştır. 

Sayı ile sonuçlanan voleybol becerileri birlikte modele alındığında en önemli değişkenin smaç 

vuruşu olduğu belirlenmiştir. Modeldeki diğer değişkenler sabit tutulduğu zaman bu değişkenin 

değerinin bir birim artması maç kazanma ihtimalini 1.505 kat arttırdığı gözlenmiştir. Hatalı tüm 

vuruşlar birlikte modele girdiğinde ise hatalı top karşılama değişkenin önemli olduğu belirlenmiştir. 

Bu değişkenin değerindeki bir birimlik artış maç kazanma ihtimalini 1.484 kat azaltmıştır.  

Smaç ile elde edilen sayı voleybolda maç kazanmayı etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Mevcut 

veriler dikkate alındığında bu değişken tek başına modele girdiği zaman değişkende meydana gelen 

bir birimlik artış maç kazanma ihtimalini sadece 1.022 kat arttırabilmektedir. Ancak, mükemmel top 

karşılama ve servis karşılama değişkenleri ile birlikte modele girdiği zaman maç kazanma ihtimali 

de 1.500 kat artmaktadır.  

 

Sonuç: Voleybol da hücum ve savunma bir bütünlük teşkil etmektedir. Bileşenlerden birinin eksik 

kalması maçı kazanabilme ihtimalini oldukça düşürmektedir. Yapılan çalışma sonucunda özellikle 

smaç ve blok becerilerinde oyuncuların performanslarının maç sonuçlarını önemli düzeyde 

etkileyebildiği belirlenmiştir. Aynı şekilde ace değişkeninin de maç kazanma ihtimali üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür. Buna karşılık özellikle hatalı smaç vuruşunun maçı kaybetme riskini arttırdığı 

sonucu elde edilmiştir. Ayrıca top karşılamada yapılan hata, hatalı hücum karşılama değişkenleri de 

maç kaybetme riskini arttıran diğer faktörler olarak ön plana çıkmışlardır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Performans, lojistik regresyon, voleybol becerileri 
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Abstract 0561 

 

A modified elliptical trainer may Wingate test more anaerobic 

  

Ozgur Ozkaya1, Muzaffer Colakoglu1, Erinc Kuzucu2, Anne Delextrat3 
1Ege University, School of Physical Education and Sport, Coaching Education Department, 35050 

Izmir, Turkey 
2Ondokuz Mayis University, School of Physical Education and Sport, Coaching Education 

Department, 55139 Samsun, Turkey 
3Oxford Brookes University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Sport and Health 

Science, OX3 OBP Oxford, United Kingdom 

  

Purpose: The main purpose of the present study was to evaluate the relative contribution of the 

oxidative, phospholytic and glycolytic energy pathways during a 30-s elliptical Wingate all-out test 

(EWT) compared to traditional cycling Wingate test (CWT). Methods: Participants were twelve male 

team sport players (age: 20.3±1.8 years; body mass: 74.8±12.4 kg; height: 176±99 cm; fat%: 

12.1%±1) competing at regional level. The two test modalities were performed a week apart in a 

random order. Net energy outputs from the oxidative, phospholytic and glycolytic energy systems 

were respectively calculated from oxygen uptake data recorded during 30-s all-out tests, the fast 

components of post-exercise oxygen uptake kinetics and peak blood lactate concentrations. In 

addition, mechanical power indices were calculated. Results: The main results showed that 

compared to CWT, EWT was characterized by significantly less relative and absolute oxidative 

energy contribution (16.9±2.5 kJ vs. 19.8±4.9 kJ; p<0.05, and 11.2±1.5% vs. 15.7±3.3%; 

p<0.001), greater relative and absolute phospholytic (66.1±15.8 kJ vs. 50.7±15.9 kJ; p<0.01, and 

43.8±6.6% vs. 39.1±6.9%; p<0.05) and absolute glycolytic energy contribution (68.6±18.4 vs. 

57.4±13.7 kJ; p<0.01). Additionally, there was a greater total energy turnover (151.5±26.9 vs. 

127.8±24.1 kJ; p<0.001) in EWT. Finally, all mechanical power parameters, except fatigue index, 

were significantly greater in EWT than CWT (p<0.05). Conclusion: Because of the significantly less 

aerobic contribution rate in EWT compared to CWT (11% vs. 16%), elliptical trainers may be a 

good alternative to cycle ergometers to assess anaerobic performance in athletes involved in whole 

body activities. 

  

Keywords: Energy contribution, glycolytic, oxidative, phospholytic, validity 
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A modified elliptical trainer may Wingate test more anaerobic 

  

Introduction  

Although there is no fully acceptable method as a gold standard for the assessment of anaerobic 

characteristics, it seems that the cycling Wingate test (CWT) has been widely accepted (1). 

Recently, Ozkaya et al. (2012) showed that the Wingate test performed on a modified elliptical 

trainer (EWT) may be a good alternative to the cycle ergometer to evaluate power in sports where 

the entire body is involved in the production of performance (3). This test modality seems 

characterized good reliability correlations (0.80-0.98); however, data on the validity of this test, in 

particular regarding the anaerobic nature of energy production, is lacking. Therefore, the aim of the 

present study was to evaluate the relative contribution of the oxidative, phospholytic and glycolytic 

energy pathways during the EWT compared to the traditional CWT. 

 

Methods 

Participants 

Twelve male athletes specialists of football, hockey and rugby volunteered to take part in the study 

(age: 20.3±1.8 years; body mass: 74.8±12.4 kg; height: 176±9 cm; body fat: 12.1±1.0%). 

 

Procedures 

A mechanically braked Monark cycle ergometer was used for the CWT (Monark 894, Varberg, 

Sweden), while a modified mechanically braked elliptical trainer was used for the EWT (Precor EFX 

576i, Woodinville, USA). After termination of the tests, volunteers were supervised during a 1-hr 

rest in a sitting position for post test analyses. Oxygen uptake (VO2) and carbon dioxide production 

(VCO2) were measured and recorded breath-by-breath using a laboratory gas analyzer (Cosmed, 

Quark b2, Rome, Italy) at rest, throughout the 30-s tests and during the recovery. Capillary blood 

samples were drawn from the fingertip at rest, and at the first, third, fifth, seventh and tenth 

minutes post-exercise for both test modalities (Lactate Pro, KDK Corp, Kyoto, Japan). 

 

The net energy contribution of the oxidative energy pathway (WAER) was calculated from the VO2 

area integrated over time during the 30-s test (t0 to t30) above rest (VO2R), using the trapezoidal 

method (Fig 1). 

 

WAER = [((ƒ(VO2 t0) + ƒ(VO2 t30)) ÷ 2) • 1/2] - VO2R • 21.1  

 

The net energy contribution of the phospholytic energy pathway (WPC) was calculated from the 

fast component of the kinetics of post-exercise oxygen consumption. Therefore, the time course of 

VO2 was interpolated by using bi-exponential analysis, where a is the amplitude of the fast 

recovery VO2 consumption, τa is the time constant of the fast component VO2 (Fig 2). Integration 
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of the exponential part was calculated from a and τa, then WPC estimated by using the caloric 

equivalent of O2. 

 

ƒ = a. e-t/τa + b • e-t/τb + c 

WPC = ∫a • e-t/τa • 21.1 

The net energy contribution of the glycolytic energy pathway (WLA) was predicted from body mass 

(BM), peak delta La (∆Lap), O2-lactate equivalent and the caloric equivalent of O2.  

 

WLA = BM • ∆Lap • 3 • 10-3 • 21.1 

 

The total metabolic work (WTOT) was calculated as the sum of the all energy systems. Relative 

contributions of the oxidative (WAER%), phospholytic (WPC%) and glycolytic (WLA%) energy 

systems were then estimated in relation of WTOT (2). 

 

Statistical analysis 

Results were evaluated using Sigma Plot-11.0 and SPSS-19.0 statistical software. Multiple non-

linear regression analyses and double-5-parameter models were used to analyzed VO2 over time. 

Differences between the variables obtained from EWT and CWT were assessed by Student t-test for 

paired samples. Finally, the relationship between mechanical and metabolic parameters was 

assessed by Pearson correlation analysis. Effect size (θ) was analyzed based on Cohen’s d.  

 

Results 

Statistical analyses showed that significantly less absolute (p<0.05) and relative (p<0.001) energy 

was derived from the oxidative energy pathway in EWT compared to CWT(Table 1). In addition, 

mechanical power indices were greater in EWT than CWT (p<0.001), except FI% (p>0.05). 

 

Conclusion 

In conclusion, results of the present study indicate that there is less aerobic (11% vs. 16%) and 

more anaerobic (89% vs. 84%) energy contribution in EWT when compare with traditional CWT. 

Moreover, it is more useful to athletes and coaches, because power indices obtained from elliptical 

testing represent whole body locomotor tasks. It seems that it is an available alternate research 

tool to traditional cycle ergometers. 
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Fig. 1. 

 
Oxygen uptake during a 30-s all-out test. Net energy contribution of oxidative energy pathway was calculated 

from VO2 area integrated over time during 30-s all-out test (t0 to t30) above rest (VO2r). Area was calculated 

by using trapezoidal method as follow: VO2(t) = [((ƒ (VO2 t0) + ƒ (VO2 t30)) ÷ 2) • 1/2] - VO2r. 
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Fig. 2. 

 
Oxygen uptake pre-test, during a 30-s all-out test and 1-hr recovery period. Time course of VO2 was 

interpolated by using bi-exponential analysis, where a is the amplitude of fast recovery VO2 consumption, τa is 

the time constant of the fast component VO2, b is the amplitude of the slow component of VO2 consumption, 

τb time constant of the slow component VO2, c is the asymptotic post-test VO2 at time → ∞, t is the time in 

seconds. Integration of the exponential part was calculated from a and τa to estimate anaerobic phospholytic 

energy pathway by using the formula of ∫a∙exp-t/τa. 
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Table 1. Paired samples t-test and Cohen’s effect size analyses of mechanical indices and 

energy contributions of a 30-s elliptical Wingate all-out test (EWT) and a traditional 

cycling Wingate all-out test (CWT). Results are presented as mean ± stand 

 
PP: relative peak power; AP: relative average power; PD: relative power drop; FI%: fatigue index. WAER: 

absolute contribution of aerobic energy system; %WAER: relative contribution of aerobic energy system; WPC: 

absolute contribution of anaerobic alactic energy system; %WPC: relative contribution of alactic anaerobic 

energy system; WLA: absolute contribution of anaerobic lactic energy system; %WLA: relative contribution of 

alactic anaerobic energy system; WTot: total energy contribution of all energy systems. θ was calculated by 

using mean and SD values. Results with a p<0.05 were considered statistically significant. 
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Abstract 0563 

 

 
Evaluating mountaineers’ attitudes towards environment by using the new 

environmental paradigm scale 

  

Fatih Bektaş1, Erkan Faruk Şirin2 
1Karadeniz Teknik University, School of Physical Education and Sports, Department of Recreation, 

Trabzon. 
2Selcuk University, School of Physical Education and Sports, Department of Sport Management, 

Konya. 

  

Purpose: The purpose of this study was to test the reliability and validity of the “New Ecological 

Paradigm Scale” (Dunlap, Van Liere, Mertig and Jones, 2000) and compare the effects of the 

mountaineers on individuals’ environmental attitudes. 112 male (Mage= 29.44± 8.91) and 46 

female (Mage= 25.86± 7.47) totally 158 in the people doing mountaineering sports to this study.  

Method: Principle Component factor analysis was performed with 15 items in order to identify the 

underlying dimensions of the “New Ecological Paradigm Scale” (NEP). The loading matrix supported 

4 factor (possibility of eco-crisis, anti-anthropocentrism, fragility of nature’s balance, technological 

precedence) structure and 13 items explains 60 % of variance. The Cronbach alfa reliability 

coefficients of the scale is α=.65.  

Results and Conclusion: It can be concluded that the NEP is a reliable and valid instrument to 

assess the environmental attitudes of mountaineers. 

  

Keywords: Mountaineers, environment, attitudes, reliability, validity 

 
Yeni çevresel paradigma ölçeği ile dağcıların çevreye yönelik tutumlarının 

değerlendirilmesi 

  

Fatih Bektaş1, Erkan Faruk Şirin2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, Trabzon. 
2Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Konya. 

  

Amacı: Çalışmanın amacı, dağcıların çevreye karşı tutumlarını yeni çevresel paradigma ölçeği 

kullanarak belirlemektir. Dağcıların çevresel tutumunu belirleyen temel faktörleri ortaya koymak 

amacıyla, Dunlop, Van Liere, Mertig ve Jones (2000) tarafından geliştirilen “Yeni Çevresel 

Paradigma” (NEP) kullanılmıştır. Çalışmaya Türkiye’de 31 farklı ilden 112 erkek ( X yaş = 
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29.44±8.91) ve 46 kadın ( X yaş = 25.86±7.47) toplam 158 dağcı gönüllü katılmıştır. Çalışma 

grubunu, 10-16 Mayıs 2008 (1. Kamp/Erzincan) ve 03-09 Temmuz 2010 (7. Kamp/Rize) tarihleri 

arasında gerçekleştirilen dağcılık eğitim faaliyetlerine katılan dağcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların 

28’i (%18) orta öğretim, 113’ü (%72) üniversite ve 17’si (%10) lisans üstü eğitime sahiptir. 

Dağcılık eğitimine katılan dağcıların 92’si ilk kez tecrübe edinirken, 66’sı 2 ve daha fazla dağcılık 

tecrübesine sahiptir. 

 

Materyal ve Metodu: Toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) örneklem uygunluğu testi yapılmış ve KMO ölçütünün kabul edilebilir (0.643) düzeyde 

olduğu görülmüştür. Değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı ve 0’dan farklı olup olmadığı Bartlett 

testiyle bakılmış ve anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Bu aşamalardan sonra faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulgular: Yapılan analizde temel bileşenler analizi ve faktörlerin dönüştürülmesinde de varimax 

dönüştürme işlemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda ortaya dört faktörlü yapı belirlenmiştir. 

7. ve 11. maddelerin geçerli faktör yüküne sahip olmaması nedeniyle 13 madde ile analiz 

gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda 1 numaralı faktöre yüklenen bileşenler doğal 

kaynakların sınırlılığı ve ekolojik kriz ile ilgili yargılardır. Toplam varyansın %21.7’sini açıklayan bu 

faktöre genel olarak “Ekolojik Kriz” (Possibility of eco-crisis) adı verilmiştir. İkinci faktöre yüklenen 

bileşenler insanın bilimsel ve teknolojik üstünlüğü ve insanı üstün gören görüşüne ait dört bileşen 

yüklenmiştir. Toplam varyansın %18.3’ünü açıklayan bu faktöre “İnsan üstünlüğü” (Anti-

anthropocentrism) adı verilmiştir. Üçüncü faktör doğanın kanunu ve dengesi ile ilgili ifadeleri 

içermektedir. Toplam varyansın %10.6’sını açıklayan bu faktöre “Doğanın Dengesi” (Fragility of 

nature’s balance) adı verilmiştir. Dördüncü ve son faktöre de insanın teknolojik ve bilimsel 

üstünlüğü sayesinde çevre sorunlarının da üstesinden geleceği ile ilgili yargılardır. Toplam 

varyansın %9.6’sını açıklayan bu faktöre “Teknolojik Üstünlük” adı verilmiştir. 

  
Sonuç: Araştırma dağcıların çevre tutumunu belirlemeye yönelik olarak “ekolojik tehlike” 
(possibility of eco-crisis), “insan üstünlüğü” (anti-anthropocentrism), “doğanın dengesi” (fragility of 
nature’s balance) ve “teknolojik üstünlük” olmak üzere dört faktör grubu saptanmıştır. Ölçek 158 
dağcı için %60’ını açıklamaktadır. Ölçeğe ilişkin elde edilen Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 
α=.65’dir. Ayrıca R-NEP ölçeğine verilen cevapların ortalamaları ve standart sapmaları 
değerlendirildiğinde; Doğa merkezli görüşün aleyhine olan yargıların ortalamalarının daha düşük 
olduğu görülmektedir. Ancak insanın teknolojik ve bilimsel üstünlüğü sayesinde çevre sorunlarının 
da üstesinden geleceğini savunan 6 numaralı yargı ortalamanın üzerinde puan almıştır. Doğaya 
yönelik yargılar değerlendirildiğinde (1,3,5,9,13,15 nolu yargılar) genel ortalamanın üzerinde 
olduğu ve dağcıların doğa yönelik tutumlarının oldukça olumlu olduğu söylenilebilir. Sonuç olarak, 
Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği’nin (YEPÖ) dağcıların çevreye yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli 
ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dağcılar, çevre, tutum, geçerlik, güvenirlik 
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Abstract 0564 

 

Research on the organizational commitment of the ınstructors in terms of job 

satisfaction, and organizational alienation: school of physical education and 

sports sample 

  

Hatice Şirin1, Erkan Faruk Şirin2 
1Selcuk University,Vocational School of Health, Department of Child Development, Konya, Turkey. 
2Selcuk University, School of Physical Education and Sports, Department of Sport Management, 

Konya, Turkey. 

  

Purpose of Study: In this context, the aim of this research is developing a theoretic model that will 

reveal the correlations between affective, continuance and normative commitment to the 

organization and job satisfaction and organizational alienation.  

 

Methods: A total of 193 instructors working in the school of physical education and sports of 

various universities in Turkey in 2010-2011 academic year, chosen with random cluster sampling 

method, form the data collection group of the research. Organizational Commitment Scale, Job 

Satisfaction Scale and Organizational Alienation Scale were used in order to collect data in the 

research process. 

 

Findings and Results: Research findings reveal that, there is a significant correlation between the 

organizational commitment and job satisfaction and organizational alienation of the instructors. The 

changeability of the organizational commitment of the instructors in affective, continuance and 

normative commitment dimensions is disclosed by both job satisfaction and organizational 

alienation at a significant level.  

 

Conclusions and Recommendations: According to the results of the research, there is a significant 

correlation between affective commitment dimension of organizational commitment and both 

instructors' job satisfaction and their organizational alienation. This correlation is positive with job 

satisfaction and negative with organizational alienation. Moreover, instructors' job satisfaction and 

organizational alienation explain the 47.1% of the change in affective commitment dimension, 

12.7% of the change in continuance commitment dimension and 35.3% of the change in the 

normative commitment dimension of organizational commitment.  

In order to have further information on the instructors' organizational commitment, it's better 

future researches focus on the correlations between individual and organizational variables. 

Moreover, future researches may be carried on structural features of organization dealing with the 
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role of individual within the organization and its effects about work experience. Various models can 

be tried using organizational commitment and intention of quitting the job and performance. 

  

Keywords: Organizational commitment, job satisfaction, organizational alienation 

 

 

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılıklarının, İş Tatmini Ve Örgütsel 

Yabancılaşma Açısından İncelenmesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 

Örneği 

  

Hatice Şirin1, Erkan Faruk Şirin2 
1Selçık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya, Türkiye. 
2Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Konya, Türkiye. 

  

Problem Durumu 

Bilgi toplumunda üniversitelere yüklenen sorumluluk ve performans beklentileri her zamankinden 

daha farklı ve daha yoğun yaşanmaktadır. Rekabete, yenilikçiliğe ve değişime önem veren bilgi 

toplumlarında kamu ve özel sektöre istihdam edilmek üzere girdi yaratan eğitim kurumları olan 

yükseköğretim kurumlarında istenen nitelikte bireylerin yetişebilmesi, akademisyenlerin performans 

ve nitelikleri ile yakından ilgilidir. Eğitim-öğretim kurumlarında rekabet üstünlüğü için gerekli insan 

faktörü, akademik personel olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan faktöründen etkin olarak 

faydalanabilmenin ve örgütte tutabilmenin yolu da iş tatmini ve moral düzeyleri yüksek, 

yabancılaşma duygusuna yakalanmamış ve örgüte bağlı akademisyenlerle gerçekleşecektir.  

Çalışanın çalıştığı kurum ile özdeşleşerek, kurumun ilke, amaç ve değerlerini benimsemesinin, 

kurumsal kazançlar için çaba göstermesinin ve kurumda çalışmayı sürdürme isteğinin ölçüsü olarak 

tanımlanan örgütsel bağlılığın kişisel ve örgütsel değişkenler ile belirlendiği ifade edilebilir. Bunun 

dışında iş güvenliğinin, işte sorumluluk, örgüt iklimi ve kararlara katılım derecesinin örgütsel 

bağlılık üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda artan rekabet koşullarıyla başa 

çıkabilmek için daha nitelikli çalışanlarla beraber olma gerekliliği tüm kurumlar açısından büyük 

önem taşımaktadır. Ancak girdisi ve çıktısı insan olan eğitim kurumlarında konunun taşıdığı değer 

açıktır. Bünyesinde profesyonelleri istihdam eden bu kurumların işe yabancılaşma, iş tatmini ve 

özellikle örgütsel bağlılık kavramlarına yaklaşımları daha önemlidir.  

Örgütsel bağlılık son yıllarda birçok disiplinde ele alınan önemli bir araştırma konusu olmuştur. 

Buna paralel olarak, üniversitelerde öğretim elemanlarının örgütsel bağlılığına ilişkin yapılan 

çalışmalardaki artış da dikkat çekicidir. Öğretim elemanlarına ilişkin yapılan araştırmalar 

akademisyenlerin örgütsel bağlılığının eğitimin uygulama alanı olan üniversiteler açısından önemini 

ortaya koymaktadır. Öğretim elemanlarının okul ortamının niteliğine ilişkin algıları, onların örgütsel 

bağlılığını ve dolayısıyla iş performansını ve okulda sunulan eğitimin niteliğini etkilemektedir. 
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Öğretim elemanlarının okula, işlerine ve öğrencilerin başarısına olan bağlılığı arttıkça, 

üniversitelerin etkililiğinin artacağı belirtilebilir. 

Çalışma bu anlayışla eğitim kurumunu araştırma alanı olarak seçmiş ve konunun sadece iş tatmini 

ve örgütsel yabancılaşma açısından değil, örgütsel bağlılık ile ilişkisini dikkate alarak tartışmaya 

çalışmıştır. Ayrıca Meyer ve Allen (1991), gelecekteki çalışmalarda üç örgütsel bağlılık unsurunun 

işgörenlerin davranışları üzerindeki etkisinin birlikte dikkate alınarak incelenmesinin önemli 

olacağını ifade etmişlerdir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın amacı örgüte duygusal, devam ve normatif bağlılık, iş tatmini 

ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkileri ortaya koyacak teorik bir model geliştirmektir. Ayrıca 

öğretim elemanları üzerinde yapılacak bir alan araştırması ile geliştirilecek model çerçevesinde söz 

konusu değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyerek bugüne kadar yapılmış olan genellemelere 

katkıda bulunmaktır. 

 

Araştırmanın yöntemi 

Araştırmanın veri toplama grubunu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki çeşitli 

üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan tesadüfü küme örnekleme 

yoluyla seçilen toplam 193 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde veri toplamak 

için, Örgütsel Bağlılık Ölçeği, İş tatmini ölçeği ve örgütsel yabancılaşma ölçeği kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulgularına göre, öğretim elemanlarının örgütsel bağlılıkları ile iş tatminleri ve 

örgütsel yabancılaşmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılığın 

duygusal, devam ve normatif bağlılık boyutundaki değişkenliği hem iş tatmini hem de örgütsel 

yabancılaşma ile anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. 

 

Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler 

Araştırmanın sonucuna göre örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutunun hem öğretim 

elemanlarının iş tatminleriyle hem de örgütsel yabancılaşmalarıyla anlamlı bir ilişkisi vardır. Bu ilişki 

iş tatminiyle pozitif, örgütsel yabancılaşmayla negatiftir. Aynı zamanda öğretim elemanlarının iş 

tatminleri ve örgütsel yabancılaşmaları öğretim elemanlarının örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık 

boyutundaki değişikliğin %47,1’ini, örgütsel bağlılığın devam bağlılık boyutundaki değişikliğin 

%12,7’sini ve örgütsel bağlılığın normatif bağlılık boyutundaki değişikliğin %35,3’ünü 

açıklamaktadır. Bulgular değerlendirildiğinde her bir örgütsel bağlılık alt boyutunu etkileyen 

bağımsız değişkenler (iş tatmini ve örgütsel yabancılaşma)’in açıklama oranları birbirlerinden farklı 

olduğu gibi, her bir alt boyutun örgüt ve çalışanlar için doğuracağı sonuçlar birbirlerinden farklı 

olacağı söylenilebilir.  
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Üniversitelerde öğretim elemanlarının örgüte bağlılığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, 

gelecek çalışmaların bireysel ve örgütsel değişkenler arasındaki ilişkilere yönelmesi faydalı olabilir. 

Aynı zamanda yapılacak çalışmalar, örgütün yapısal özelliklerini, bireyin örgüt içindeki rolünü 

bireyin ve iş deneyimiyle ilgili etkileri ele alarak gerçekleştirilebilir. Örgütsel bağlılık ile işten ayrılma 

niyeti ve performans değişkenleriyle farklı modeller denenebilir. Böylece konunun farklı boyutlarıyla 

ele alınması söz konusu olabilecektir. 

   

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel yabancılaşma 
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The effects of exercise program on patients’ life qualıty and depression levels 

who have stroke and live in special care and rehabilitation center 
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1Kocaeli University,School of physical education and sport 
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The purpose of this study was to investigate the effect of simple exercises on patients’ life quality 

and depression levels who have stroke and live in a special care and rehabilitation center.  

The research group was generated from Bayindirlik Special Care and Rehabilitation Center, Kocaeli, 

by 7 men who have some physical disability in different part of their bodies caused by stroke. 

Research group was applied simple exercise program in 8 weeks (2 days a week and 1 hour per 

day). Beck Depression Questionare and SF 36 Life Quality Test were applied before and after the 

exercise program. In statistical analysis, it was calculated the mean values, standart deviations and 

also Wilcoxon test was used for differences between two tests.  

According to the comparison of SF 36 Life Quality first and last test results, there were significant 

differences in expressions of “Did you have more energy?”; “Were you upset and mournful?”; and 

expressions of “I think that i can get sick more easy than the others”; “ I am quite healty as much 

as the others” (p<0,05). However, it was no significant differences between first test and last test 

in Beck Depression Questionare (p>0,05). 

In conclusion, simple exercise programs on patients with stroke were effective in improving the life 

quality, but it might be said that there was no changings in levels of depression due to limitations 

of movement of patients or 8 week study might be insufficient. 

  

Keywords: Rehabilitasyon, inme, egzersiz, depresyon, yaşam kalitesi 
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Özel bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan inmeli hastalara yapılan 

egzersiz programının yaşam kalitelerine ve depresyon düzeylerine etkisinin 

incelenmesi 

  

Menşure Aydın1, Elif Dede1, Derya Özal1, Bergün Meriç Bingül1, Yıldız Ulusoy2, Çiğdem Bulgan3 
1Kocaeli Üniversitesi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Bölümü 
3Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

1.GİRİŞ 

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezleri kimsesiz engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin devlet 

koruması altında hizmet verilen kurumlar olup barınanların bir kısmını da inmeli hastalar 

oluşturmaktadır. İnme beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla 

birlikte, beyne giden kan akımının gidişinin yavaşlaması ya da durması sonucunda meydana geldiği 

gibi beyin damarlarından birinin ani şekilde yırtılarak, kanın beyin dokusu içine akması sonucu 

beynin fonksiyonunu yerine getirememesine bağlı gelişen vücudun bir bölümünde oluşan hareket 

kaybıdır. 

İnme geçiren hastalarda rehabilitasyonun temel hedefi, kişinin uzun süreli, bağımsız, güvenli, 

mutlu, üretken ve yüksek kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktır (Şenocak ve ark, 2008). İnmesi 

olan kişinin motor yeteneklerinin arttırılması, var olan fiziksel potansiyellerini etkin bir şekilde 

kullanmaları için kişiye özgü egzersiz programları yaptırılması hastaların yaşam kalitelerini 

arttırmaktadır.  

Ayrıca inme sonrası depresyon (İSD); hastanın iyileşmesini yavaşlatan, fonksiyonel durumunu 

kötüleştiren ve yaşam kalitesini bozan bir durumdur. İnme sonrası depresyon, inme hastalarının 

%1.5-68’inde görülür (Öncel ve ark, 2009). 

Bu çalışmanın amacı da; özel bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan inme hastalığı olan 

bireylere yapılan basit egzersizlerin yaşam kalitelerine ve depresyon düzeylerine etkisini 

araştırmaktır. 

 

2. YÖNTEM 

Araştırma grubunu, Kocaeli ilinde, Bayındırlık Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan 

vücutlarının farklı kısımlarında inmeye bağlı bedensel engeli olan 7erkek kişiden oluşan gruba 

haftada 2 gün 1’er saat olmak üzere 8 haftadan oluşan basit egzersiz programı uygulanmıştır.  

Egzersiz basit sağa, sola, öne, geri adımlar yaptırılmıştır. Hareketler yavaştan başlayıp hızlı 

tempoya gidilmiştir. Kol çalışmaları; yana, öne,yukarı,aşağı hareket ettirilmiş daha sonra sol kol 

yana,öne,yukarı,aşağı hareket ettirilmiştir.İki kol aynı anda yana,öne,yukarı,aşağı hareket 

ettirilmiştir. En son ayaklarla kollar uyumlu şekilde hareket ettirilmeye çalışılmıştır. Hareketler 

engelli bireylerin seviyelerine uygun yapılmasına özen gösterilmiştir. 
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Yapılan egzersizlerin yaşam kalitelerine etkisinin incelenmesinde program öncesi ve 8 haftalık 

çalışma bitiminde Türkçe geçerlilik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları tarafından yapılmış SF 36 

Yaşam Kalitesi ölçeği kullanılmıştır (Başaran ve ark, 2005). 

Depresyon düzeylerinin ölçümünde; Beck ve arkadaşları tarafından hazırlanmış (Beck ve ark. 1961, 

Beck ve ark. 1988) Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Hastadan uygulama günü de dahil son 

bir hafta içinde kişinin kendini nasıl hissettiğini en iyi ifade eden cümleyi seçerek işaretlemesi 

istenir. Her madde 0 ile 3 arasında puan alır. Alınabilecek en yüksek puan 63 olup toplam puanın 

yüksek oluşu depresyon düzeyinin ya da şiddetinin yüksek oluşunu gösterir.  

Egzersiz programı başlangıç ve bitiminde Beck Depresyon envanteri testi ile SF 36 tesinden elde 

edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; aritmetik ortalama standart sapma ve farklılığın 

değerlendirilmesinde wilcoxon testi uygulanmıştır. 

SF 36 Yaşam kalitesi ölçeğinde elde edilen verilerin ön test son test sonuçları karşılaştırılmasında; 

“çok enerjiniz oldu mu?”, “mutsuz ve kederli oldunuz mu” ifadesinde, “başkalarından biraz daha 

kolay hastalandığımı düşünüyorum” ifadesinde, “ben de tanıdığım herkes kadar sağlıklıyım” 

ifadesindeleri parametrelerinde anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).  

Back depresyon envanteri ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05). 

 

4. SONUÇ 

Çalışmanın sonucuna göre; inmeli hastalar yapılan basit egzersiz programları hastaların yaşam 

kalitelerini arttırma yönünde etkili olduğu ancak hareket kısıtlılıklarına bağlı veya 8 haftalık 

çalışmanın yetersiz olabileceğinden depresyon düzeylerinde bir değişim olmadığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, inme, egzersiz, depresyon, yaşam kalitesi 
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Quality of Life Scale Pre-Test and Post Test Data Results Table 

N pre-tets last tets P 

X ± S.D X ± S.D 

Multi-energy has been? 7 2,57±1,51 3,42±1,39 *0,02

Have you been unhappy and depressed 7 5,14±0,89 3,85±0,69 *0,02

Do you think others sick a little easier 7 4,28±1,11 3,71±0,75 *0,04

As healthy as anybody I know 7 2,0±1,15 2,71±1,11 *0,02
Quality of life scale SF-36 pre-test post-test results comparing the data obtained, "Did a very energy?", "Have 
you been unhappy and depressed" testimony, "others think it was sick a little easier," testimony, "as healthy as 
anybody I know" ifadesindeleri parameters showed significant difference (p <0.05). 
 
Yaşam Kalitesi Ölçeği Ön Test ve Son Test Veri Sonuç Tablosu 

N Ön tets son test p 

X ± S.D X ± S.D 

Çok enerjiniz oldu mu? 7 2,57±1,51 3,42±1,39 *0,01

Mutsuz ve kederli oldunuz mu? 7 5,14±0,89 3,85±0,69 *0,02

Başkalarından biraz daha kolay hastalandığımı düşünüyormu 7 4,28±1,11 3,71±0,75 *0,04

Ben de tanıdığım herkes kadar sağlıklıyım 7 2,0±1,15 2,71±1,11 *0,02
SF 36 Yaşam kalitesi ölçeğinde elde edilen verilerin ön test son test sonuçları karşılaştırılmasında; “çok enerjiniz 

oldu mu?”, “mutsuz ve kederli oldunuz mu” ifadesinde, “başkalarından biraz daha kolay hastalandığımı 

düşünüyorum” ifadesinde, “ben de tanıdığım herkes kadar sağlıklıyım” ifadesindeleri parametrelerinde anlamlı 

fark bulunmuştur (p<0,05). 
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Abstract 0575 

 

 
The investigated the relationship between acceleration vales and step frequency 

with touche point for fencers 

  

Kübra Özer1, Gazanfer Kemal Gül1, Mehmet Kale2, Mine Gökkaya1, Zeki Tümlü2 
1Kocaeli University Physical Education and Sports, Kocaeli TURKEY 
2Anadolu University Department of Coach Training in Sports, Eskişehir TURKEY 

  

Purpose: The aim of the research was to investigate the effect of accelerate values and stepping 

frequency conducted in the forwardstepping and backstepping on the touche point in fencers. 

Method: 16 female fencers of epe branche whose mean age 19,00±1,67(year)participated in the 

study. Fencers carried out two different measurements on non-consecutive days. First 

measurement was consisted of forwardstepping and backstepping acceleration values were 

measured separetely with ±0.01 s sensitivity with 5 photocell SE-TS chronometer system which 

were placed in 3. m, 6. m, 9. m, 12. m and 16. m of the fencing field. İn the same measurement 

stepping frequency was observed with a sensitivity upon half step value. Second measurement was 

recorded which is the meters touche by the researcher. İn order to find the relationship between 

the acceleration values, stepping frequency and total touche point Spearman Correlation test was 

applied with SPSS 19 package program. 

Results: If we look at the acceleration value of the forwardstepping and won attack number values, 

we can see that there is a medium and significant correlation between them (r=,729; p<0,05). If 

we look at the acceleration value of the backstepping and lost attack number values, we can see 

that there is a correlation which is not medium or significant between them (r=,548; p<0,05).  

Conclusion: It was determined that acceleration value of the forwardstepping and stepping 

frequency were positive effect on touche point for the fencers. 

  

Keywords: Forward-back stepping, acceleration, step frequency, touche, fencing 
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Eskrimcilerde ivmelenme değerleri ve adım frekansının tuş sayısı ile ilişkisinin 

incelenmesi 

  

Kübra Özer1, Gazanfer Kemal Gül1, Mehmet Kale2, Mine Gökkaya1, Zeki Tümlü2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli TÜRKİYE 
2Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eskişehir TURKEY 

  

Amaç: Eskrimcilerde ileri adımlama ve geri adımlamalardaki ivmelenme değerlerinin ve adım 

frekansının tuş sayısına olan etkisini incelemektir. 

 

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya epe branşındaki yaş ortalamaları 19,00±1,67(yıl) olan 16 kadın 

eskrimci katılmıştır. Deneklere farklı günlerde iki farklı ölçüm uygulanmıştır. İlk ölçümde 16 

metrelik eskrim pisti üzerinde eskrimcilerin ileri ve geri adımlamada ivmelenme değerleri ayrı ayrı 

ölçülerek, 3.m, 6.m, 9.m, 12.m ve 16.m’ye yerleştirilmiş 5 fotoselli SE-TS kronometre sistemi ile ± 

0,01 sn hassasiyetinde kaydedilmiştir. Aynı ölçüm içinde, adım frekansı ölçümü yarım adım değeri 

üzerinden alınarak kaydedilmiştir. İkinci ölçümde müsabaka içinde tuşların kaçıncı metrelerde 

gerçekleştiği, araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. SPSS 19 paket programı yardımıyla; 

ivmelenme değerleri ile adım frekansı ve toplam tuş sayısı( alınan ve yenilen ) arasındaki ilişkiyi 

bulmak için Spearman Correlation testi uygulanmıştır. 

 

Bulgular: İleri adımlamadaki ivmelenme değeri ve aldığı tuş sayısı değerlerine bakıldığında, ileri 

adımlamadaki ivmelenme ile aldığı tuş sayısı arasında orta yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

(r=,729; p<0,05) Geri adımlamadaki ivmelenme değeri ve yediği tuş sayısı değerlerine 

bakıldığında, geri adımlamadaki ivmelenme değerleri ile yediği tuş sayısı arasında orta yönlü ve 

anlamlı olmayan bir ilişki vardır.(r=,548; p<0,05) İleri adımlamadaki ivmelenme değeri ve ileri 

adımlamadaki adım frekansı değerlerine bakıldığında, ivmelenme değerleri ile adım frekansı 

arasında orta yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.(r=,616; p<0,05) Geri adımlamadaki ivmelenme 

değeri ve geri adımlama adım frekansı değerlerine bakıldığında, ivmelenme değerleri ile adım 

frekansı arasında orta yönlü ve anlamlı olmayan bir ilişki vardır. (r=,620; p<0,05) 

 

Sonuçlar: Eskrimcilerdeki ileri adımlama hareketindeki ivmelenme değerlerinin ve adım frekansının, 

tuş sayısına etkili olduğu saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İleri-geri adımlama, ivmelenme, adım frekansı, tuş, eskrim 
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Attacs moment at forward stepping 

İleri adımlamada tuş anı 

 
 
Photocell setup area 

Fotosel kurulum alanı 
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Descriptive statistics of forwardstepping and backstepping acceleration time on 

3m,6m,9m,12m,16m 

N Minimum Maksimum Mean Std.Deviation 

iasn3m 

iasn6m 

iasn9m 

iasn12m 

iasn16m 

gasn3m 

nisn6m 

gasn9m 

gan12m 

gasn16m 

Valid N (listwise) 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1.13 

2.11 

3.10 

4.10 

5.12 

1.27 

2.34 

3.69 

4.88 

6.18 

1.53 

2.68 

3.68 

4.94 

6.09 

1.80 

3.16 

4.42 

5.69 

6.98 

1.3287 

2.3581 

3.3569 

4.4162 

5.6194 

1.5725 

2.8525 

4.1425 

5.4081 

6.7062 

.12143 

.18247 

.19172 

.22952 

.32130 

.16365 

.25215 

.24250 

.26483 

.26900 

 

 
3,6,9,12,16 metrelerdeki ileri ve geri adımlama ivmelenme zamanları 

N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma

iasn3m 

iasn6m 

iasn9m 

iasn12m 

iasn16m 

gasn3m 

nisn6m 

gasn9m 

gan12m 

gasn16m 

Valid N (listwise) 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1.53 

2.68 

3.68 

4.94 

6.09 

1.80 

3.16 

4.42 

5.69 

6.98 

1.3287 

2.3581 

3.3569 

4.4162 

5.6194 

1.5725 

2.8525 

4.1425 

5.4081 

6.7062 

.12143 

.18247 

.19172 

.22952 

.32130 

.16365 

.25215 

.24250 

.26483 

.26900 

 



 

431 

Descriptive statistics of step frequencies on 3m,6m,9m,12m,16m 

N Minimum Maksimum Mean Std.Deviation

iaaf 

iaaf3m 

iaaf6m 

iaaf9m 

iaaf12m 

iaaf16m 

gaaf 

gaaf3m 

gaaf6m 

gaaf9m 

gaaf12m 

gaaf16m 

Valid N (listwise) 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

13.00 

2.00 

3.00 

2.50 

2.50 

3.00 

13.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.00 

17.50 

3.00 

3.50 

3.50 

3.50 

4.00 

19.50 

3.50 

3.50 

4.00 

4.00 

4.50 

15.7500

2.7812

3.0312

3.0938

3.1875

3.6562

17.1562

3.1250

3.2812

3.3750

3.4375

3.9375 

1.15470 

.36372 

.12500 

.27195 

.30957 

.30104 

1.56758 

.34157 

.31458 

.34157 

.40311 

.35940 

 
 

3,6,9,12,16 metrelerdeki adım frekansı istatistiği 

N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma

iaaf 

iaaf3m 

iaaf6m 

iaaf9m 

iaaf12m 

iaaf16m 

gaaf 

gaaf3m 

gaaf6m 

gaaf9m 

gaaf12m 

gaaf16m 

Valid N (listwise) 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

13.00 

2.00 

3.00 

2.50 

2.50 

3.00 

13.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.00 

17.50 

3.00 

3.50 

3.50 

3.50 

4.00 

19.50 

3.50 

3.50 

4.00 

4.00 

4.50 

15.7500

2.7812 

3.0312 

3.0938 

3.1875 

3.6562 

17.1562

3.1250 

3.2812 

3.3750 

3.4375 

3.9375 

1.15470 

.36372 

.12500 

.27195 

.30957 

.30104 

1.56758 

.34157 

.31458 

.34157 

.40311 

.35940 
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Abstract 0577 

 

 
The comparison of responsibility levels in athlete and non-athlete students 

based on TPSR model 

  

Samaneh Nazari, Rahim Ramzaninezhad, Mina Mallaei 

Guilan University Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Rasht, Iran 

  

Abstract  

Objectives: The aim of this research was to compare of personal and social responsibility levels in 

athlete and non-athlete male and female students of 3rd grade middle schools of Rasht city from 

physical education teachers` view points in physical education class based on TPSR(teaching 

personal and social responsibility through physical activity) model.  

 

Methods: 400 students of 3rd grade middle schools as statistical sample were selected.Used 

instrument was responsibility questionnaire.Validity of this questionnaire will review and then 

approve. Also, The overall reliability coefficient was calculated through Cronbach's alpha Method (α 

= 0/92). The data were statistically analyzed by U-Mann Whitney test and Spearman correlation 

(P<=0.05).  

 

Findings: The results indicated that there is significant difference between athlete and non-athlete 

students about level of their responsibility (z= -11.984, sig= 0/001) personal responsibility(z= -

15.269, sig= 0/001) and social responsibility(z= -11.435, sig= 0/001) from physical education 

teachers` view points. Also, The correlation analysis indicated that there is positive and significant 

relationship between level of personal and social responsibility (r=0/80, sig=0/001). Additionally, 

irresponsibility level was negatively and significantly related to social responsibility level (r=-0/83, 

sig=0/001) and personal responsibility level (r=-0/77, sig=0/001). 

 

Conclusions: The comparison of these levels from teachers` view points indicated that level of 

athlete students' personal and social responsibility is higher than non-athlete students and level of 

irresponsibility is lower in them. Also, results indicated that students who have higher level of 

personal responsibility are in high level of social responsibility, too and vice a versa. 

  

Keywords: Responsibility levels, students, non- athlete and athlete, TPSR model 
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The comparison of responsibility levels in athlete and non-athlete students 

based on TPSR model 

  

Abstract  

Objectives: The aim of this research was to compare of personal and social responsibility levels in 

athlete and non-athlete male and female students of 3rd grade middle schools of Rasht city from 

physical education teachers` view points in PE (physical education) class. To determine the level of 

responsibility of the students in PE class has been used from TPSR model (teaching personal and 

social responsibility through physical activity). the TPSR model (or Hellison`s responsibility model) 

is a holistic and well-established approach for teaching and assessing social- emotional goals in PE 

class that focuses on developmental levels of responsibility to the students. This model is 

composed of 3 level: irresponsibility, personal responsibility, social responsibility. With regard to 

importance of social-emotional goals in PE class and importance of responsibility as one of the 

important components, the purpose of present study is comparison of levels of responsibility in 

students.  

 

Methods: Statistical population of this study were 6912 female and male students in 3rd grade 

middle schools in 2012 in Rasht. With using random cluster sampling method were selected 400 

students as statistical sample (200 males and 200 females that for each group equally 100 athlete 

and 100 non-athlete). Used instrument was responsibility questionnaire that included 17 questions 

with the 6-point Likert scale for measuring the levels of irresponsibility, personal responsibility and 

social responsibility in the students in physical education classes. This questionnaire was adapted 

from Wright and et al's (2008) PSRQ questionnaire (personal and social responsibility 

questionnaire). Questionnaire PSRQ based on TPSR model that is composed of two levels of 

personal responsibility (with internal consistency α =80/0), social responsibility (with internal 

consistency α =0/79) that in questionnaire of present research the level of responsibility as a new 

level was added to the PSRQ questionnaire. Validity of this questionnaire by 15 prominent science, 

psychology, sports management and a number of prominent educators and education experts will 

review and then approve. Also, The overall reliability coefficient was calculated through Cronbach's 

alpha Method (α = 0/92) and internal consistency for the irresponsibility (α = 0/83), personal 

responsibility (α = 0/94) and social responsibility (α = 0/84). From this number of sample, 382 

questionnaire (%95) were reliability for analyzing data. According to being non-normal distribution 

of data, it was used U-Mann Whitney test and Spearman correlation (insignificant level of 

P<=0/05).  

 

Findings: The results indicated that there is significant difference between athlete and non-athlete 

students about level of their responsibility in level of irresponsibility(z= -11.984, sig= 0/001) 

personal responsibility(z= -15.269, sig= 0/001) and social responsibility from physical education 

(z= -11.435, sig= 0/001) teachers` view points. But there is no significant difference between 
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level of responsibility in male and female students. Also, results indicated that there is positive and 

significant relationship between level of personal and social responsibility in physical education 

class (r=0/80, sig=0/001). Additionally, there is negative and significant relationship between level 

of social responsibility and irresponsibility (r=-0/83, sig=0/001) and also between level of personal 

responsibility and irresponsibility (r=-0/77, sig=0/001). 

 

Conclusions: The comparison of these levels from physical education teachers` view points 

indicated that level of athlete students' personal and social responsibility is higher than non-athlete 

students and level of irresponsibility is lower in them. This matter states that participation in 

physical activities especially in physical education class has important role in creating and growing 

students' social skills such as responsibility that these findings has justification with Singer and 

Signer research(1980), Li and et al (2007). Also, results indicated that students who have higher 

level of personal responsibility are in high level of social responsibility, too and vice a versa. Also, 

students who have high level of irresponsibility, level of their personal and social responsibility was 

low significantly. The high relationship of personal and social responsibility and negative and 

significant relationship of these two factors with level of irresponsibility is indicator of this topic that 

individuals who are responsible towards themselves and personal well-being show high 

responsibility towards others' rights and feelings. 
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Abstract 0584 

 

The relationship between superstitious behavior ın sport and trait anxiety levels 

among college students engaged ın active sports 
  

Utku Isık1, Bulent Agbuga2, Gurkan Elci2 
1Dumlupınar University, School of Physical Education and Sport,Kütahya,Turkey 
2Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli 

  

The purpose of this study is to examine the relationship between superstitious behavior in sport 

and trait anxiety levels among college students engaged in active sports. Participants included 166 

(61 females and 105 males) voluntarily students in School of Physical Education and Sports. Two 

questionnaires methods were used to gather the data: “Superstitiuos Ritual Questionnaire” 

(Buhramn and Zaugg., 1981) and Trait Anxiety Inventory (Spielberger et al.,1970). To examine 

the relationship between superstitious behavior in sport and trait anxiety level the Pearson 

product-moment coefficients of correlation and a simple regression was computed. The results 

indicated that the relationship between superstitious behavior in sport and trait anxiety level is 

positive and statistically significant (r=.208; p=.007). To explain whether there are any meaningful 

differences between their gender the Independent Sample T-test was used. Result of this analysis 

revealed no statistically significant difference (t=1.15; p=.251) between male and female students 

frequency of superstitious behaviors. In conclusion, the result showed that anxiety is a factor that 

increase people’s supersitition behavior. For this reason; coaches and educators should their 

athletes in order to reduce anxiety and must provide necessary support not to cause superstitious 

behavior. 

  

Keywords: Supersitition behavior in sport, Trait anxiety, Anxiety 

 
Aktif spor yapan üniversite öğrencilerinde sporda batıl inanç kullanımı ile 

sürekli kaygı seviyeleri arasındaki ilişki 

  

Utku Isık1, Bulent Agbuga2, Gurkan Elci2 
1Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye 
2Pamukkale Universitesi, Sport Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

  

Bu araştırmanın amacı aktif spor yapan (elit) üniversite öğrencilerinde, sporda batıl davranış 

kullanım eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Beden 
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Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 166 (61 kadın,105 erkek) öğrenci gönüllü olarak 

katılmıştır. Bilgi toplamak amacıyla iki anket kullanılmıştır bunlar; “Sporda Batıl İnanç ve Davranış 

Envanteri” (Buhramn ve Zaugg., 1981) ve “Sürekli Kaygı Envanteri” (Spielberger ve diğ.,1970)’dir. 

Sporda batıl davranış kullanım eğilimi ile sürekli kaygı arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon 

ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler, aktif spor yapan üniversite 

öğrencileri arasında sporda batıl davranış kullanım eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı bulunduğunu göstermiştir (r=.208; p=.007). Katılımcıların 

cinsiyetleri arasında batıl inanç kullanım sıklığı bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

Bağımsız Gruplarda T-testi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu, kadın ve erkek 

katılımcılar arasında batıl davranış kullanım sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (t=1.15; p=.251). Yani kaygı kişilerin batıl davranışlarını arttıran bir öğe olarak 

gözükmektedir. Sonuç olarak antrenör ve eğitimciler sporcularında kaygılarını azaltacak yönde 

onları eğitmeli ve spor ortamındaki kaygının batıl davranışlara neden olmaması için gerekli desteği 

sporcularına sağlamalıdırlar. 

 

Batıl davranışların en kolay gözlenebilir olduğu alanlardan biri de spordur. Tarihten günümüze elit 

sporcudan amatör sporculara kadar uzanan bir yelpazede batıl davranışların kullanıldığı 

görülmektedir. Sürekli olarak aynı bilekliği takan bir tenisçi başarılı oldukça başarısını bilekliğe 

bağlamaya başlayabilir veya çorabının ucunu kesince gol atan bir futbolcu diğer maçlara hep 

çorabının ucunu keserek çıkmaya başlayabilir. 

 

Ayrıca bir çok farklı branşlardaki bir çok elit sporcunun kendine has batıl davranış örnekleri vardır. 

Örneğin; Sahaya çıkarken belli bir sayıda ayaklarının üzerinde zıplamaları, takımın en sonunda 

sahaya çıkmaları veya çoraplarının uçlarını kesmeleri daha çok futbolcuların kullandığı batıl 

davranışlardır. Bunun yanında basketbolcuların, özellikle serbest atışlarda potaya öpücük 

yollamaları, ayaklarına ve ayakkabılarına dokunmaları bilinen bazı batıl davranışlardır. 

Tenisçilerinde bu benzer davranışların yanı sıra servis atmadan önce topu hep belirli sayıda 

sektirdikleri veya topu hep aynı elleriyle aldıkları gözlenmiştir. Görüldüğü gibi farklı branşlar farklı 

batıl davranışlar sergilemişlerdir. Bu elbette beklenen bir süreçtir; fakat sporda bu davranışları tek 

bir payda da toplamak gerekirse bu payda kaybetme korkusu ve kazanma hırsıdır.  

 

Sporda batıl davranış kullanımını ve sürekli kaygı arasında ki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı 

yabancı literatürde yok denecek kadar azdır. Yerli literatürde ise yapılan aramalar sonucunda bu 

yönde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Eğer sporda batıl davranış ile kaygı arasında bir ilişki 

kurulabilirse, gelecekte sporda bu batıl davranış kullanımının kaygı seviyesinde nasıl bir etki 

yaratacağını, kullanan sporcuların performans düzeylerinde olumlu yada olumsuz nasıl bir rol 

oynadığını ortaya koymada antrenör ve sporculara yol gösterici olabilir. 

 

Bütün bu nedenlerden dolayı, bu çalışmanın amacı; aktif spor yapan üniversite öğrencilerinde 
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sporda batıl davranış kullanımları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Özellikle çalışma içerisinde şu sorulara cevap aranmıştır; (a) Aktif spor yapan üniversite 

öğrencilerinde; sporda batıl davranış kullanım düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında bir ilişki 

var mı? (b) Sporda batıl davranış kullanım ve sürekli kaygı düzeyleri cinsiyetler arasında önemli 

farklılıklar gösteriyor mu? ve (c) kişilerin kullanmış oldukları batıl davranışlar cinsiyetlere göre 

farklılıklar gösteriyor mu?  

 

Araştırma Grubu: Araştırmaya, 2010-2011 öğretim yılında, Denizli ve İzmir illeri Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören ve aktif olarak spor yapan 61 kadın ve 105 erkek olmak 

üzere 166 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamaları 21.93±2.59 yıldır.  

 

Veri Toplama Aracı: Araştırmada Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri, Sürekli Kaygı Envanteri 

olmak üzere iki ölçek ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  

 

Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri: Orijinal ismi “Superstitiuos Ritual Questionnaire” olan ve 

Buhramn ve diğ. (1982) tarafından geliştirilen sporda batıl inanç ve davranış envanterinin Türkiye 

uyarlamasını Barut (2008) yapmıştır. Barut(2008)’un yaptığı çalışma sonucunda test-tekrar 

korelasyon katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur.  

 

Sürekli Kaygı Envanteri: Bunun yanında 20 sorudan oluşan Spielberger ve diğ.(1970) tarafından 

geliştirilen “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Bu envanterin Türkçeye adaptasyonu, geçerlilik 

ve güvenirlilik çalışması Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucu ölçeğin güvenilirlik katsayılarının 0.83 ile 0.87 arasında değiştiği bildirilmektedir. 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların batıl davranış kullanım ortalamaları ile kaygı düzeyleri arasında ki 

ilişki incelenmiş. 0.01 anlamlılık düzeyinde pozitif ve anlamlı seviyede bir ilişki bulunmuştur 

(r=.208; p<.01). Basit doğrusal regresyon analizi de bu neticeyi destekler niteliktedir (β=.208; 

p=.007). 

 

Katılımcılar arasında batıl davranış kullanım ortalamaları cinsiyetler bakımından karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t:1.15; p>0,05). Ancak ortalamalar 

incelendiğinde kadın katılımcıların (Xbatıl-kadın:1.74±.63), erkek katılımcılara oranla (Xbatıl-

erkek=1.63±.58) daha fazla batıl davranışa başvurdukları anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç olarak spor ortamında kaygı kişilerin batıl davranış kullanım seviyelerini etkilenmektedir. 

Bireylerin cinsiyet gibi biyolojik faktörlerinden ise batıl davranış anlamlı bir şekilde etkilenmezken, 

kaygı düzeyleri anlamlı olarak etkilenmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Sporda batıl inanç, sürekli kaygı, kaygı 
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Abstract 0599 

 

 
Athletic performance and GNB3 C825T mutation 

  

Nurten Dinç1, Selda Bereket Yücel1, Metin Vehpi Sayın1, Fatma Taneli2, Esin Ergin1 
1Celal Bayar University, The School of Physical Education and Sports, Training Education 

Department, Manisa 
2Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Manisa 

  

In the present study, we aimed to demonstrate the relationship between GNB3 C825T mutation 

which is reported to be associated with cardiovascular disease, diabetes, obesity, hypertension and 

physical, anthropometric and biochemical parameters. Super league and First League soccer’s 

(=48) with control subjects that are not sporting actively (n=48) were recruited as the participants 

of the study. Following morning blood sampling of participants, anthropometric measurements and 

aerobic and anaerobic threshold tests were performed. In biochemical tests, blood total cholesterol, 

HDL, LDL cholesterol, triglyceride, Hcy, folate, vitamin B12, hemoglobin, HsCRP, IGF-I GFBP-3, 

MTHFR C677T mutation and GNB3 C825T mutation analyses were studied. 

Statistical analyses showed that weight, body fat percentage and BMI values are found to be lower 

in soccer’s than in the sedentary group. Between the two groups, statistical significant differences 

have been detected in aerobic threshold heart beat (ATHB), aerobic threshold speed (ATS) and 

anaerobic threshold speed (ANTS) parameters. In soccer’ s, triglyceride, total cholesterol, LDL 

cholesterol values have been found to be lower, whereas folate and IGF-I levels established to be 

higher than sedentary participants. If we evaluate the biochemical differences in accordance with 

the alleles of GNB3 C825T polymorphism, hemoglobin values were found lower in the participants 

carrying TT alleles than in the participants carrying CC and CT alleles. While there was a 

statistically significant relation of hemoglobin and anaerobic threshold heart beat (ANTHB) with 

GNB3 C825T, there was no significant relation of this polymorphism with the other parameters. 

  

Keywords: Athletic performans, cardiovascular risk, gnb3 c825t mutation 
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Atletik performans ve GNB3 C825T mutasyonu 
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2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa 

  

GİRİŞ 

İnsanlarda genetik allel varyasyonları, polimorfizmler hastalıkların ortaya çıkmasında önemli rol 

oynamaktadır (Andreassi, 2003). Kardiyovasküler hastalıklarla (KVH) ilişkili olan genetik 

varyasyonlardan biri guanin nükleotit bağlayıcı protein beta polipeptit 3 (GNB3) geninin C825T 

polimorfizmidir (Eynon ve ark., 2009). Hipertansiyon, felç ve miyokardiyal infarktüs gibi olaylarda 

major bir risk faktörüdür. Aerobik egzersiz G proteinleri üzerine önemli bir etkiye sahiptir. Vücut 

proteinlerinin %40’ını iskelet kasları içerir ve iskelet kaslarının metabolik yolları üzerine dayanıklılık 

egzersizleri etkilidir. 825C allelinden ziyade 825T alleli artan G potein aktivasyonuyla ilişkilidir. 

Eynon ve arkadaşlarının (2009) yapmış oldukları çalışmada elit dayanıklılık sporcularında GNB3 TT 

genotipi, sprinterler ve kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Faruque ve arkadaşları 

(2009), 18–30 yaşlarında 95 sağlıklı üniversite öğrencisinde peak oksijen tüketimini ölçerek 825T 

polimorfizminin kardiyovasküler fitness ve aerobik kapasiteyle ilişkili olduğunu test etmişlerdir. Elit 

seviyede performans ve GNB3 C825T polimorfizmi arasındaki ilişki ile ilgili raporlar sınırlıdır (Eynon 

ve ark., 2009). Elit seviyede atletik performansın belirlenmesinde bu fonksiyonel polimorfizmin 

önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. 

 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı KVH, diyabet, obezite ve hipertansiyonla ilişkili olduğu rapor edilen GNB3 C825T 

mutasyonunun düzenli spor yapan ve yapmayan kişiler arasında biyokimyasal, antropometrik ve 

fizyolojik farklılıklarla ilişkisinin ortaya konmasıdır. Bu genotipin hangi polimorfizmlerinde 

kardiyovasküler risk faktörlerinin baskılanıp baskılanmadığı ve spor yapan kişilerde bu polimorfizme 

sahip kişilerin aktif spor yapmayan kişilerle kıyaslandığında total kolesterol, yüksek dansiteli 

lipoprotein (HDL) kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserit, homosistein 

(Hcy), folat, vitamin B12, Hemogram, insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF–I), insülin benzeri 

büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) ve yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (HsCRP) 

bağımsız değişkenleri üzerine ne gibi etkilerinin olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmaya; rastgele seçilmiş, Türkiye Türkcell Süper Lig A2 takımı ve Bank Asya Birinci Ligde 

futbol oynayan n=48, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 

okuyan ve aktif olarak spor yapmayan n=48, çalışmanın amacını ve risklerini anlatan izin 

bildirgesini imzalamış, sağlık geçmişi envanterini doldurmuş, 18–27 yaşları arasında 96 gönüllü kişi 
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katılmıştır. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulunun yazılı onayı alındıktan sonra tüm 

katılımcıların ölçümleri yapılmıştır. 

Bu çalışmaya katılan katılımcılarda; antropometrik ölçümler, aerobik ve anaerobik eşik testleri ve 

kanda biyokimyasal tetikler incelenmiştir. Biyokimyasal tetkikler 12 saatlik açlık sonrası sabah saat 

08:00-10:00 saatleri arasında alınan venöz kan örneklerinde yapılmıştır. Biyokimyasal tetkiklerde 

kanda total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserit, Hcy, folat, vitamin B12, 

hemogram, HsCRP, IGF-1, IGFBP-3 ve GNB3 C825T mutasyon analizleri çalışılmıştır. 

 

Çalışmanın İstatistiksel Analizi 

Bu çalışmanın istatistiksel analizlerini yapmak için Windows XP altında çalışan SPSS 15 paket 

programı kullanılmıştır. GNB3 C825T polimorfizmi dağılım değerleri incelenerek, Chi Square ile bu 

dağılımlar arası istatistiksel bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. İki farklı katılımcı profilinin 

bağımsız değişkenleri arasındaki olası farklılığın değerlendirmesi için student’s t test kullanılmıştır. 

Daha sonra GNB3 C825T mutasyonu ile istatistiksel olarak ilişkileri olan fizyolojik parametrelerin 

araştırılması için iki doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Tüm çalışma süresince kullanılan 

anlamlılık sınırı 0,05 tir.  

 

SONUÇ 

İki grup karşılaştırıldığında, futbolcu ve sedanter katılımcıların yaş, kilo, vücut yağ yüzdesi, BMI 

değerleri istatistiksel olarak birbirinden farklı iken, p<0.05. İki grubun boy uzunlukları arasında 

istatistiksel bir farklılık gözlenmemiştir. p>0.05. 

Student’s t test analizleri ile fizyolojik farklılıklar incelendiğinde ise anaerobik eşik kalp atım hızı 

(ANEKA) sonucunda iki grup arasında istatistiksel bir fark bulunmazken, aerobik eşik kalp atım hızı 

(AEKA), aerobik eşik hızı (AEH) ve anaerobik eşik hızı (ANEH) parametreleri arasında istatistiksel 

farklılıklara rastlanmıştır, p<0.05. 

Student’s t test analizleri ile biyokimyasal farklılıklar incelendiğinde HDL kolesterol, vitamin B12, 

Hcy, IGFBP-3, HsCRP, hemoglobin sonuçlarında iki grup arasında istatistiksel bir fark bulunmazken, 

(p>0.05) diğer biyokimyasal parametreler arasında istatistiksel farklılıklara rastlanmıştır, p<0.05. 

GNB3 C825T polimorfizmi, futbolcular ve sedanter katılımcılar arasında istatistiksel bir farkın 

varlığının araştırması Chi-Square test ile yapılmıştır. GNB3 C825T polimorfizmleri arasında 

istatistiksel bir farka rastlanamamıştır, p>0.05. 

Kruskall walli analizleri ile fiziksel ve antropometrik farklılıklar incelendiğinde yaş, boy, kilo, %yağ, 

BMI ve FFM’de sonuçlarında GNB3 C825T polimorfizmi allelleri arasında istatistiksel farka 

rastlanmamıştır (p>0.05) 

Kruskall wallis analizleri ile fizyolojik farklılıklar incelendiğinde AEKA ve ANEKA sonuçlarında GNB3 

C825T polimorfizmi allelleri arasında istatistiksel farka rastlanırken (p<0.05), AEH ve ANEH 

parametreleri arasında istatistiksel farka rastlanmamıştır (p>0.05). 

İkinci doğrusal regresyon analizinde sonuçlarına göre hemoglobin ve ANEKA ile GNB3 C825T 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi varken, F(2,92)=6.71, MSe= 0,48 (p<0.05), diğer 
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parametreler ve GNB3 C825T arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. GNB3 C825T değişikliklerin 

%13 ü hemoglobin ve ANEKA ile açıklanmaktadır. 

Literatürde bu polimorfizle ilgili çok kısıtlı çalışma bulunmakta ve yapılan çalışmalarda farklı 

sonuçlar çıktığı görülmektedir. Genetik ve spor alanındaki çalışma sonuçlarındaki farklılıklar çalışma 

popülasyonunun etnik kökenindeki farklılıklarla kısmen nitelendirilebilmektedir. Farklı coğrafik ve 

etnik geçmişe sahip popülasyonlar arasında GNB3 C825T polimorfizminin frekans dağılımları 

çalışmanın yorumlanmasını ve hipotezleri güçlendirmede zorluklar göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Atletik performans, GNB3 C825T mutasyon, Kardiyovasküler risk 
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The evaluation of athletics degrees of London 2012 Olimpic games and Turkey 

athletics super league final competitions of 2012 year according to critical 
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The purpose of this investigation was to evaluate degrees of Turkey athletics super league final 

competitions of 2012 year (2012-ATSLF) and athletics competitions of 2012 London olimpic games 

(2012-LOGA) according to critical velocity (CV) values. The degrees of 800, 1500 and 5000 meters 

competitions of male athletes was evaluated for either organization. Because Di Prampero (1999) 

reported that elite athletes attained their maximum oxygen uptake values at competitions within 1-

15 minutes duration, these competitions was selected for determining CV values of male athletes. 

Because 5000 meters competition wasn't available for female athletes category at 2012-ATSLF, 

400, 800 and 1500 meters competitions' degrees were selected for determining of CV values. The 

CV and anaerobic distance capacity (ADC) values of athletes was determined with linear regression 

analyze at SPSS (Statistical Package for Social Sciences 14.0) statistic package programme. The 

linear regression formula (Distance=ADC+CV.run time) was used for CV and ADC identification. 

The CV values of 2012-LOGA were higher than CV values of 2012-ATSLF (male athletes: 

21,74±0,02 km/h. and 18,93±0,86 km/h., respectively; female athletes:19,58±0,01 km/h. and 

18,46±1,36 km/h., respectively). It was determined that ADC values of 2012-LOGA for male 

athletes were lower than ADC values of 2012-ATSLF (189,51±4,65 m., 238,05±2,66 m., 

respectively) and ADC values of 2012-ATSLF for female athletes were lower than ADC values of 

2012-LOGA (118,04±1,10 m., 139,20±1,34 m., respectively). This contradiction of ADC values 

between male and female athletes could be resulted from individual differences. Consequently, 

athletes who would prepare to Olimpic Games could develope their performances using CV values. 

  

Keywords: Critical velocity, critical power, athletics 
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Londra 2012 Olimpiyatları atletizm dereceleri ile 2012 yılı Türkiye atletizm 

süper lig final yarışmaları derecelerinin kritik hız değeri açısından 

değerlendirilmesi 

  

Erdal Arı1, Hasan Sözen1, Hamit Cihan2, Gökhan Deliceoğlu3, İbrahim Can4, Serkan Tevabil Aka5 
1Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ordu 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon 
3Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 
4Physical Education and Sport High School, Gumushane University, Gumushane, Turkey 
5İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ağrı 

  

Amaç: Kritik hız, hareket ve antrenman biliminde kulllanılan kavramlardan biridir. Monod ve 

Scherer (1965) tarafından devamlı yükleme testi sırasında uygulanan iş yükü ile egzersize devam 

edilebilen süre (tükenme süresi) arasında linear ilişki kritik güç olarak ifade edilmiştir ve daha sonra 

kritik güç Moritani ve ark. (1981) tarafından bisiklet ergometresinde uygulanmıştır (Housh ve ark., 

1989). Hughson ve ark. (1984) kritik güç kavramını koşu bandında koşu egzersizine uyarlamasıyla 

kritik hız kavramı ortaya çıkmıştır. Fizyolojik anlamda kritik hız, steady state ve non-steady state 

egzersiz şiddetleri arasındaki bir sınırı teşkil etmekte olup, aerobik yeterliliği ifade eden iyi bir 

performans göstergesidir (Vanhatalo ve ark., 2011). Pratikte ise kritik hız, aynı gün içerisinde ya da 

farklı günlerde uygulanan farklı şiddetlerdeki testlerin tükenme süresi ile testlerde total kat edilen 

mesafe miktarı arasındaki hiperbolik ilişkiye dayanır ve regresyon analizi ile tespit edilir. Testlerin 

tükenme süresi ile testlerde kat edilen mesafe değerleri arasındaki linear regresyon analizi 

sonucunda, ADC=anaerobik mesafe kapasitesi (anaerobic distance capacity), CV=kritik hız (critical 

velocity), t= tükenme süresi ve D=total kat edilen mesafe miktarı (total distance) olmak üzere 

D=ADC+CV.t linear regresyon formülüyle kritik hız belirlenir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, 

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 2012 atletizm süper lig final yarışmaları 

(2012-ATSLF) ile Londra 2012 Olimpiyatları atletizm yarışmalarını (2012-LOOA) bayanlar ve 

erkekler kategorisinde kritik hız değerlerine göre değerlendirmektir. 

 

Yöntem: 2012 ATSLF ve 2012-LOOA erkekler kategorisinde 800 m., 1500 m., 5000 m. yarışlarını; 

bayanlar kategorisinde de 400m., 800 m., 1500 m. yarışlarını ilk 6 sırada bitiren sporcuların 

dereceleri Türkiye Atletizm Federasyonu (www.taf.org.tr) ve Londra 2012 Olimpiyat oyunları 

(www.london2012.com) resmi internet sitelerinden alınmış ve SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences 14.0) istatistik paket programında regresyon analizi kullanılarak 'Mesafe=ADC+CV.koşu 

süresi' linear regresyon formülüyle sıralamada ilk 6'da yer alan sporculara ait CV ve ADC değerleri 

belirlenmiştir. Elit seviyedeki atletler 1-15 dk. arasında maksimum oksijen tüketimine ulaşabildikleri 

için erkekler kategorisinde 800 m., 1500 m., ve 5000 m. yarışma dereceleri seçilmiştir (Di 

Prampero, 1999). Bayanlar kategorisinde 2012-ATSLF'da 5000 m. yarışı olmadığından iki 

organizasyonu eşleştirmek için 400 m., 800 m., 1500 m. yarışları seçilmiştir. Veriler ortalama ve 
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standart sapma olarak ifade edilmiştir. 2012-ATSLF dereceleri 2012-LOOA derecelerinin yüzdeliği 

olarak ifade edilmiştir. 

 

Bulgular-Sonuç: Erkek sporcular kategorisinde 2012-LOOA-CV değerinin 2012-ATSLF-CV 

değerinden daha yüksek olduğu görülmektedir (2012-LOOA-CV=21,74±0,02 km/s., 2012-ATSLF-

CV=18,93±0,86 km/s. sırasıyla). Ayrıca 2012-ATSLF-CV değerinin 2012-LOOA-CV değerinin % 

87,17±3,95'ine tekabül ettiği görülmektedir. Buna karşın erkekler kategorisinde 2012-LOOA-ADC 

değeri ise 2012-ATSLF-ADC değerinden daha düşük bulunmuştur (189,51±4,65 m., 238,05±2,66 

m. sırasıyla) ve 2012-ATSLF-ADC değeri, 2012-LOOA-ADC değerinin % 125,89±1,64 'una tekabül 

etmektedir. Bayan sporcularda ise TSL-CV ve TSL-ADC değerlerinin (18,46±1,36 km/s., 

118,04±1,10 m. sırasıyla) 2012-LOOA-CV ve 2012-LOOA-ADC değerlerinden (19,58±0,01 km/s., 

139,20±1,34 m. sırasıyla) daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca 2012-ATSLF-CV değeri 2012-

LOOA-CV değerinin % 94,34±6,92'sine; 2012-ATSLF-ADC değeri de 2012-LOOA-ADC değerinin 

84,81±8,17'ne tekabül ettiği tespit edilmiştir. Tüm değerlerin regresyon katsayısının yüksek olduğu 

görülmüştür (r=1,00). Hem erkek hem bayan sporcular kategorisinde 2012-ATSLF-CV değerlerinin 

2012-LOOA-CV değerlerine göre daha düşük yüzdelik değerlere sahip olması, dereceler de göz 

önüne alındığında CV değerinin performans kriterlerinden biri olduğunu ortaya koyar niteliktedir. 

ADC değerleri göz önüne alındığında, erkek sporcularda 2012-LOOA-ADC değerlerinin 2012-ATSLF-

ADC değerlerinden düşük, bayan sporcularda bunun tam aksine 2012-LOOA-ADC değerlerinin 

2012-ATSL-ADC değerlerinden yüksek tespit edilmesi bireysel farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. 

Dekerle ve ark.(2006)'nın yapmış oldukları araştırmada, 1920 yılından 2004 yılına kadar olimpiyat 

oyunlarındaki ortalama CV (20,9±0,9 km/s.) ve ADC (194,2±18,3 m.) değerlerinin 2012-LOOA-CV 

(21,74±0,02 km/s.) ve 2012-LOOA-ADC (189,51±4,65 m.) değerlerine yakın olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak, 2012-ATSLF-CV değerleri 2012-LOOA-CV değerlerinin yüzdeliği olarak 

ifade edildiğinde, CV değerlerinin değişim gösterdiği görülmektedir. Olimpiyat oyunlarında başarı 

kazanmak için hazırlık yapacak sporcularımızın performans artışları, CV değerlerindeki gelişim 

izlenerek değerlendirilebilir. 2012-ATSLF-CV değeri 2012-LOOA-CV ile kıyaslandığında başarı için 

CV değerlerinin geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. CV değerinin Olimpiyat oyunlarında başarıyı 

hedefleyen antrenör ve sporcularımıza performans göstergesi olarak yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. 
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CV and ADC Values of female athletes who have first six degrees at athletics 

competitions of London Olimpic games of 2012 year and Turkey athletics super league 

final competitions of 2012 year 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları ve 2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmaları'nın 

ilk 6 sırasındaki bayan sporcuların CV Değerleri 

 
CV and ADC Values of female athletes who have first six degrees at athletics competitions of London Olimpic 

games of 2012 year and Turkey athletics super league final competitions of 2012 year 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları ve 2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmaları'nın ilk 6 sırasındaki bayan 

sporcuların CV Değerleri 
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CV and ADC Values of male athletes who have first six degrees at athletics competitions 

of London Olimpic games of 2012 year and Turkey athletics super league final 

competitions of 2012 year 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları ve 2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmaları'nın 

ilk 6 sırasındaki erkek sporcuların CV Değerleri 

 
CV and ADC Values of male athletes who have first six degrees at athletics competitions of London Olimpic 

games of 2012 year and Turkey athletics super league final competitions of 2012 year 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları ve 2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmaları'nın ilk 6 sırasındaki erkek 

sporcuların CV Değerleri 
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CV and ADC Values of athletics competitions of London Olimpic games of 2012 year and 

Turkey athletics super league final competitions of 2012 year 

2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Erkekler CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 5,52 19,87 212,21 1,00 

2 5,49 19,76 210,91 1,00 

3 5,34 19,22 230,24 1,00 

4 5,30 19,08 234,56 1,00 

5 5,02 18,07 270,07 1,00 

6 4,94 17,78 270,30 1,00 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları Erkekler CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 6,04 21,74 197,82 1,00 

2 6,04 21,74 192,04 1,00 

3 6,05 21,78 187,97 1,00 

4 6,05 21,78 186,68 1,00 

5 6,05 21,78 185,33 1,00 

6 6,03 21,70 187,22 1,00 

2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Bayanlar CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 5,43 19,54 124,36 1,00 

2 5,42 19,51 109,83 1,00 

3 5,43 19,54 104,99 1,00 

4 5,09 18,32 122,91 1,00 

5 4,98 17,92 111,60 1,00 

6 4,47 16,09 134,53 1,00 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları Bayanlar CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 5,45 19,62 141,08 1,00 

2 5,45 19,62 139,47 1,00 

3 5,44 19,58 139,79 1,00 

4 5,44 19,58 139,57 1,00 

5 5,44 19,58 137,65 1,00 

6 5,44 19,58 137,61 1,00 
CV and ADC Values of athletics competitions of London Olimpic games of 2012 year and Turkey athletics super 

league final competitions of 2012 year 
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2012 Londra Olimpiyat Oyunları Atletizm Yarışmaları ve 2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi 

Final Yarışmalarının CV ve ADC Değerleri 

2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Erkekler CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 5,52 19,87 212,21 1,00 

2 5,49 19,76 210,91 1,00 

3 5,34 19,22 230,24 1,00 

4 5,30 19,08 234,56 1,00 

5 5,02 18,07 270,07 1,00 

6 4,94 17,78 270,30 1,00 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları Erkekler CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 6,04 21,74 197,82 1,00 

2 6,04 21,74 192,04 1,00 

3 6,05 21,78 187,97 1,00 

4 6,05 21,78 186,68 1,00 

5 6,05 21,78 185,33 1,00 

6 6,03 21,70 187,22 1,00 

2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Bayanlar CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 5,43 19,54 124,36 1,00 

2 5,42 19,51 109,83 1,00 

3 5,43 19,54 104,99 1,00 

4 5,09 18,32 122,91 1,00 

5 4,98 17,92 111,60 1,00 

6 4,47 16,09 134,53 1,00 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları Bayanlar CV (m/sn) CV (km/s) ADC (m.) r 

1 5,45 19,62 141,08 1,00 

2 5,45 19,62 139,47 1,00 

3 5,44 19,58 139,79 1,00 

4 5,44 19,58 139,57 1,00 

5 5,44 19,58 137,65 1,00 

6 5,44 19,58 137,61 1,00 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları Atletizm Yarışmaları ve 2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmalarının 

CV ve ADC Değerleri 
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Percents of CV and ADC values of athletics competitions of London Olimpic games of 

2012 year and Turkey athletics super league final competitions of 2012 year according to 

CV and ADC values of athletics competitions of London Olimpic games of 2012 year 

2012 Atletizm Türkiye 

Süper Ligi Final 

Erkekler 

CV (km/s.) Değerinin 2012 Londra 

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

ADC (m.) Değerinin 2012 Londra

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

1 91,40 107,27 

2 90,89 109,83 

3 88,25 122,49 

4 87,60 125,65 

5 82,97 145,72 

6 81,94 144,38 

2012 Atletizm Türkiye 

Süper Ligi Final 

Bayanlar 

CV (km/s.) Değerinin 2012 Londra 

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

ADC (m.) Değerinin 2012 Londra 

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

1 99,59 88,15 

2 99,44 78,75 

3 99,80 75,11 

4 93,56 88,06 

5 91,52 81,08 

6 82,18 97,76 

Percents of CV and ADC values of athletics competitions of London Olimpic games of 2012 year and Turkey 

athletics super league final competitions of 2012 year according to CV and ADC values of athletics competitions 

of London Olimpic games of 2012 year 
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2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmalarının CV ve ADC Değerlerinin 2012 

Londra Olimpiyat Oyunları Atletizm Yarışmalarının CV ve ADC Değerlerine Göre 

Yüzdelikleri 
2012 Atletizm Türkiye 

Süper Ligi Final 

Erkekler 

CV (km/s.) Değerinin 2012 Londra 

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

ADC (m.) Değerinin 2012 Londra

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

1 91,40 107,27 

2 90,89 109,83 

3 88,25 122,49 

4 87,60 125,65 

5 82,97 145,72 

6 81,94 144,38 

2012 Atletizm Türkiye 

Süper Ligi Final 

Bayanlar 

CV (km/s.) Değerinin 2012 Londra 

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

ADC (m.) Değerinin 2012 Londra 

Olimpiyat Oyunlarına Göre Yüzdelik 

Değeri (%) 

1 99,59 88,15 

2 99,44 78,75 

3 99,80 75,11 

4 93,56 88,06 

5 91,52 81,08 

6 82,18 97,76 

2012 Atletizm Türkiye Süper Ligi Final Yarışmalarının CV ve ADC Değerlerinin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 

Atletizm Yarışmalarının CV ve ADC Değerlerine Göre Yüzdelikleri 
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Abstract 0602 

 

 
Determination of scoliosis facts and evaluation of physical exercises therapy’s 

efficiency on the kastamonu primary school students 

  

Defne Öcal1, İbrahim Yıldıran2 
1Kastamonu University School Of Physical Education And Sports, Kastamonu 
2Gazi University School Of Physical Education And Sports, Ankara 

  

Subject: In this study early diagnosis of scoliosis, to slow down the progress of scoliosis and/or the 

determination of the treatment via physical exercises without surgical intervention or corset on 

infants at the primary school period are aimed. 

Method: In the study, school screening on 7998 infants (3879 girls and 4119 boys at an average 

age of 10,28) in 21 primary schools, at the terms of 2009-2010 Fall and 2010-2011 Spring 

Academic Year is carried out. During the school screening scoliosis diagnosed on 37 infants and 

experiment and control groups (each of them are containing 12 students) are selected between 

these infants. A special exercise program was applied to the experimental group for 14 weeks. 

Result: In the scope of this study, the frequency of scoliosis occurrence in primary school students 

are 0.412% in girls and 0.509% in boys. Average cobb angle of exercises group is measured as 

9.25° before the physical exercises and measured as 7.25° after the physical exercises. Average 

cobb angle of control group is increased from 11.58° to 12.50° in two measurements. In the 

research group, the average cobb angles are measured as 10.830° in girls and 10.390° in boys.  

Coclusion: As the research of study shows that physical exercises are effective method in the 

treatment of scoliosis patients at the age of primary school. 

  

Keywords: cobb angle, exercise therapy, primary school students, scoliosis 

 
Kastamonu ili ilköğretim öğrencilerinde skolyoz sıklığının belirlenmesi ve 

egzersiz tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi 

  

Defne Öcal1, İbrahim Yıldıran2 
1Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Giriş-Amaç: İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren görülen omurga deformiteleri, bireylerin 

günlük yaşamlarını sürdürmelerini güçleştiren sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Genel 

olarak, “omurganın frontal düzlemde laterale doğru eğriliği” olarak tanımlanan skolyoz, büyüklük, 
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yer, yön ve eğrilik nedenine bağlı olarak sınıflandırılır ve tedavi edilmediği takdirde bireyin ciddi 

sağlık sorunları yaşamasına yol açabilir. Skolyoz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 

adölesan yaş grubunda daha sıklıkla görülen, çoğu zaman bel ağrısı gibi semptomlarla sinsi 

seyreden ve fark edilmediği zamanlarda kişiye ağır sistemik, psiko-sosyal, ve kozmetik 

rahatsızlıkları beraberinde getiren bir omurga hastalığıdır. 

Skolyozda açının derecesinin büyük olması, göğüs kafesinin şeklini ve boyutlarını etkilemekte; bu 

durum kardiopulmoner fonksiyonları olumsuz yönde etkilerken, psiko-sosyal sıkıntılara da neden 

olmaktadır. Skolyozun erken tespit edilmesi ve skolyoz takibi yapılacak bir fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezine yönlendirilmesi şarttır. Birçok skolyoz ilerlemeden tespit edilirse cerrahi 

girişim yapılmadan tedavi edilebilir. Bu yüzden skolyoz için okul taramaları çok önemlidir.  

Yapılan bu çalışma, ailelerin ve öğretmenlerin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş ve hem skolyoz 

konusunda toplumsal bilinçlenmenin artması hem de erken teşhis ile skolyozun ilerlemesinin 

önlenmesi amacı doğrultusunda sosyal hizmetler ile sağlık uygulamalarının bütünleştirildiği bir 

yapıda tasarlanmıştır. 

Bu çalışma ile ilköğretim çağındaki çocuklarda skolyozun erken teşhis edilmesi, skolyozun 

ilerlemesinin durdurulması ve/veya cerrahi müdahale ya da korseye gerek kalmaksızın egzersiz 

yoluyla tedavi edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmada, Kastamonu ili merkezinde bulunan 21 ilköğretim okulunda 2009-2010 Eğitim-

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim gören, yaş 

ortalamaları 10.28 yıl olan 3879 kız ve 4119 erkek olmak üzere toplam 7998 çocuk üzerinde okul 

taraması gerçekleştirilmiştir. Tarama sonrasında 37 çocuğa skolyoz teşhisi konulmuş ve 12 kişi 

deney, 12 kişi de kontrol grubu olmak üzere çalışmaya dahil edilmişlerdir. Deney grubuna 14 hafta 

süreyle özel bir egzersiz programı uygulanmıştır.Araştırma kapsamında incelenen deney grubunun 

egzersiz öncesi ve sonrası ölçümleri ile merkezi yönelimlerinin karşılaştırıldığı t Testi (Paired Sample 

t Test), kontrol grubunun deney grubundan farklılaşmasını ortaya koyan t Testi ve yürütülen 

egzersizlerin neden olduğu deney grubu ile kontrol grubu arasındaki farklılığın anlamlılığını ve 

derecesini istatistiki olarak ölçen Pearson Correlation Testi, Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon 

Eşlenik Çift İşaretli Sıralar Testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiki ölçümler ile grup içi ve gruplar 

arasındaki cobb açısı değişimi analiz edilmiştir. 

Bulgular: Çalışma kapsamında incelenen Kastamonu ili ilköğretim öğrencilerinde skolyoz görülme 

sıklığı; kızlarda %0.412, erkeklerde %0.509 ve toplamda %0.463 olarak tespit edilmiştir. Deney 

grubunun egzersiz öncesi 9.25° olan cobb açısı ortalaması egzersiz sonrasında 7.25°’ye gerilemiş, 

kontrol grubunun ise cobb açısı ortalamasındaki değişik açısından değerlendirilmesi sonucunda ilk 

ölçüm cobb açısı ortalamasının 11.58°’den 12.50°’ye yükseldiği bulgulanmıştır. Araştırma grubuna 

dahil edilen kız çocuklarının cobb açıları ortalamaları 10.83°, erkek çocuklarının cobb açıları 

ortalamaları ise 10.39° şeklinde hesaplanmış ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir. Skolyozun bulunduğu bölgelerin dağılımına bakıldığında araştırma grubunda, 13 

kişide torakal, 3 kişide servikotorakal, 5 kişide torakolumbal ve 3 kişide lumbal şeklindedir. 
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Çalışma kapsamında deney grubunun egzersiz öncesi ve sonrası istatistiki bulguları 

karşılaştırıldığında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, dirsek genişliği, üst kol çevresi, göğüs derinliği, 

göğüs genişliği, biacromial çap, göğüs çevresi, sırt kuvveti ve cobb açıları ortalaması açısından 

anlamlı düzeyde bir farklılık tespit edilmiştir. 

 

Sonuç: Yürütülen çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, ilköğretim çağındaki skolyoz hastalarının 

tedavilerinde egzersiz etkin bir yöntemdir. Ayrıca çalışma ailelerin ve öğretmenlerin de işbirliğiyle 

gerçekleştiğinde, hem skolyoz konusunda toplumsal bilinçlenmenin artması hem de erken teşhis ve 

skolyozun ilerlemesi durumunun önlenmesi sağlanabileceği kanıtlanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Cobb açısı, egzersiz tedavisi, ilköğretim öğrencileri, skolyoz 

  
 

Statistics of Anthropometric data of Before and After Exercise on Experimental Group 

 
Frequency 
(N) 

Before 
Exercise 
Mean 

Before 
Exercise
Standard 
Deviation

After 
Exercise 
Mean 

After 
Exercise 
Standard 
Deviation

t Test 
Degree 
of 
Freedom 

Level of 
Significance 
(Sig 2 
tailed) 

Height 12 148,292 17,981 150,400 17,8772 -4,422 11 0,001* 

Weight 12 41,458 10,857 43,617 10,426 -7,893 11 0,000* 

Depth of 
chest 12 15,675 1,461 16,250 1,412 -4,227 11 0,001* 

Chest Width 12 21,742 1,961 22,475 1,751 -3,892 11 0,003* 

Biacromial 
diameter 12 31,867 3,901 32,492 4,023 -6,021 11 0,000* 

Chest 
circumference 12 71,392 7,232 72,842 6,847 -4,123 11 0,002* 

Waist 
circumference 12 61,375 5,381 62,408 5,385 -1,981 11 0,073 

Back power 12 47,875 22,702 50,667 23,203 -
12,851 11 0,000* 

Cobb angle 12 9,250 2,005 7,250 1,815 7,266 11 0,000* 

Endomorph 12 3,325 0,965 3,247 1,008 0,628 11 0,543 

Mezomorph 12 3,305 1,747 3,635 1,453 -2,109 11 0,059 

Ectomorph 12 3,011 1,469 2,893 1,492 1,332 11 0,210 
*p<=0.005 level of significance 
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Deney Grubu Egzersiz Öncesi ve Sonrası Antropometrik Verilerin İstatistikleri 

 

Frekans 

(N) 

Egzersiz 

Öncesi 

Ortalama 

Egzersiz 

Öncesi 

Standart 

Sapma 

Egzersiz 

Sonrası 

Ortalama 

Egzersiz 

Sonrası 

Standart 

Sapma 

t 

Değeri

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Düzeyi 

(Sig 2 

tailed) 

Boy 

uzunluğu 
12 148,292 17,981 150,400 17,8772 -4,422 11 0,001* 

Ağırlık 12 41,458 10,857 43,617 10,426 -7,893 11 0,000* 

Göğüs 

Derinliği 
12 15,675 1,461 16,250 1,412 -4,227 11 0,001* 

Göğüs 

Genişliği 
12 21,742 1,961 22,475 1,751 -3,892 11 0,003* 

Biacromial 

çap 
12 31,867 3,901 32,492 4,023 -6,021 11 0,000* 

Göğüs 

çevresi 
12 71,392 7,232 72,842 6,847 -4,123 11 0,002* 

Bel çevresi 12 61,375 5,381 62,408 5,385 -1,981 11 0,073 

Sırt 

kuvveti 
12 47,875 22,702 50,667 23,203 

-

12,851
11 0,000* 

Cobb açısı 12 9,250 2,005 7,250 1,815 7,266 11 0,000* 

Endeomorf 12 3,325 0,965 3,247 1,008 0,628 11 0,543 

Mezomorf 12 3,305 1,747 3,635 1,453 -2,109 11 0,059 

Ektomorf 12 3,011 1,469 2,893 1,492 1,332 11 0,210 

*p<=0.005 anlamlılık düzeyi 
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Statistics of Anthropometric Data of the First and Second Measurement on Control Group 

 

Frequen
cy 
(N) 

First 
Measureme
nt Mean 

First 
Measureme
nt 
Standard 
Deviation 

Second 
Measureme
nt Mean 

Second 
Measureme
nt 
Standard 
Deviation 

t 
Test 

Degree
s of 
Freedo
m (df) 

level of 
significan
ce (Sig 2 
tailed) 

Height 12 155,733 15,589 157,025 15,851 
-
8,41
6 

11 0,000* 

Weight 12 47,008 9,840 48,517 10,517 
-
5,56
2 

11 0,000* 

Chest of 
depth 

12 15,950 1,542 16,283 1,501 
-
3,67
4 

11 0,004* 

Chest of 
width 

12 21,933 1,913 22,158 1,958 
-
3,12
9 

11 0,010 

Biacromial 
diameter 

12 33,183 2,907 33,358 2,968 
-
2,73
0 

11 0,020 

Chest 
circumferen
ce 

12 72,775 5,305 72,917 5,219 
-
2,28
1 

11 0,043 

Waist 
circumferen
ce 

12 63,892 4,554 64,092 4,578 
-
2,32
1 

11 0,040 

Back power 12 64,542 25,039 64,733 24,966 
-
2,00
3 

11 0,070 

Cobb angle 12 11,583 4,279 12,500 4,567 
-
4,33
0 

11 0,001* 

Endomorph 12 2,697 1,046 2,736 1,018 
-
2,26
7 

11 0,045 

Mezomorph 12 2,802 1,072 3,098 1,111 
-
2,91
0 

11 0,014 

Ectomorph 12 3,158 0,882 3,104 0,787 
0,73
5 

11 0,478 

* p<=0.005 level of significance 
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Kontrol Grubu Birinci ve İkinci Ölçüm Antropometrik Verilerinin İstatistikleri 

 

 

Frekans 

(N) 

Birinci 

Ölçüm 

Ortalama 

Birinci 

Ölçüm 

Standart 

Sapma 

İkinci 

Ölçüm 

Ortalama 

İkinci 

Ölçüm 

Standart 

Sapma 

t 

Değeri

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

düzeyi (Sig 

2 tailed) 

Boy 

Uzunluğu 
12 155,733 15,589 157,025 15,851 

-

8,416 
11 0,000* 

Ağırlık 12 47,008 9,840 48,517 10,517 
-

5,562 
11 0,000* 

Göğüs 

Derinliği 
12 15,950 1,542 16,283 1,501 

-

3,674 
11 0,004* 

Göğüs 

Genişliği 
12 21,933 1,913 22,158 1,958 

-

3,129 
11 0,010 

Biacromial 

Çap 
12 33,183 2,907 33,358 2,968 

-

2,730 
11 0,020 

Göğüs 

Çevresi 
12 72,775 5,305 72,917 5,219 

-

2,281 
11 0,043 

Bel Çevresi 12 63,892 4,554 64,092 4,578 
-

2,321 
11 0,040 

Sırt 

Kuvveti 
12 64,542 25,039 64,733 24,966 

-

2,003 
11 0,070 

Cobb Açısı 

Ortalaması 
12 11,583 4,279 12,500 4,567 

-

4,330 
11 0,001* 

Endomorf 12 2,697 1,046 2,736 1,018 
-

2,267 
11 0,045 

Mezomorf 12 2,802 1,072 3,098 1,111 
-

2,910 
11 0,014 

Ektomorf 12 3,158 0,882 3,104 0,787 0,735 11 0,478 

* p<=0.005 anlamlılık düzeyinde 
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Abstract 0605 

 

 
Classroom management in teaching practice: a case study in physical education 

teaching practice 

  

Işıl Aktağ1, Müberra Çelebi2 
1Abant Izzet Baysal University, Physical Education Teaching, Bolu 
2Abant Izzet Baysal University, Sports Management, Bolu 

  

In this study, classroom management behaviors (gaining confidence and establishing control) of 

student teachers were described and evaluated in the light of observation of their teaching in 

schools during “teaching practice” course. The research used a qualitative approach to data 

collection and analysis. The participants of this study were 20 forth year students from Abant İzzet 

Baysal University (AİBU) PE who had taken “practice teaching” course during spring semester in 

2009-2010 academic year. Through 12 weeks period, participants attended teaching practice 

course. The data were collected with questionnaire and via observation by the two observers. 

Partially-structured field work, were used as observation techniques. The questionnaire and 

observation form has been developed by the researcher. The form included classroom management 

and different discipline approaches. After video recording of students teaching, records were 

analyzed by two researchers. By means of triangulation, several perspectives and methods are 

combined. Content analysis were used to analyze data. Findings were designed under the three 

theme; 1)Establishing control; a) classic discipline approach b)lack of plan 2)Course/class control; 

a)lack of feedback, b) insufficient time management, c)lack of communication 3)Teaching 

Profession; a)lack of feedback, b) insufficient content knowledge c) insufficient teaching leadership 

skills. In conclusion it can be said that student teacher need to develop teaching and leadership 

skills to control discipline and to increase students’ participation level during teaching events. 

  

Keywords: Classroom management, physical education, teaching practice 
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Öğretmenlikte sınıf yönetimi: beden eğitimi öğretmenlik uygulamasına ilişkin 

durum çalışması 

  

Işıl Aktağ1, Müberra Çelebi2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ABD, Bolu 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Spor Yöneticiliği ABD, Bolu 

  

Giriş ve Amaç 

Eğitim toplumsal bir sistem olarak ele alındığında, bu sistemin öğelerini; öğrenciler, öğretmenler, 

eğitim programı, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziksel ve maddi kaynaklar vb. 

oluşturmaktadır. Bunların içinde öğretmenler temel öğedir ve bir orkestra şefi gibi veya bir lider gibi 

öğrencilere hitap eden kişidir. Bu nedenle öğretmenlerin, hizmet öncesinde ve hizmet içinde iyi 

yetiştirilmeleri gerekmektedir. Lemlech’e (1995) göre, öğretmen adayların mesleki anlamda, 

yardıma gereksinim duydukları konularda; öğretimin planlanması, sınıf içi disiplin sağlanması ve 

sınıf yönetimi, öğretim materyallerinin seçimi ve öğretim teknikleri gibi konular ön plana 

çıkmaktadır. Tüm bunlara göre öğrencilerin ve öğretmenin başarısında sınıf yönetimi, önemli 

unsurlardan biridir. Geleneksel olarak düşünüldüğünde sınıf yönetimi, sınıfın kontrol edilmesi ve 

disiplinin sağlanması olarak anlaşılmaktadır. Oysa yeni çağdaş yaklaşımda, her öğrencinin kendine 

özgüven biricik oluşuna dikkat çekilmiş ve sınıf yaşamı bir orkestraya benzetilerek, sınıfın bir 

orkestra gibi yönetilmesi gerektiği savunulmuştur. Başka bir ifade ile sınıf yönetimi, sınıfta pozitif 

bir atmosfer oluşturma ve düzenin sağlanmasının ötesinde, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade 

edebilmelerini ve potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını da içermektedir (Başar, 2001; Küçükahmet, 

2003; Gündüz ve ark.,2004; Çiçek ve ark.,2004; Şişman ve Turan,2005; Güven ve 

Demirhan,2006). Ayrıca sınıf yönetimi, günlük sınıf aktivitelerinden ayrı bir süreç olmamakla 

birlikte, etkili bir öğretme-öğrenme sürecinin gerçekleşebilmesi için, öğrenmenin oluştuğu ortamı 

desteklemektedir. Sınıfta iyi bir iletişim ağı kurma ve geliştirme, sınıfta olumlu bir psiko-sosyal 

iletişim yaratma, etkili ve verimli bir organizasyon oluşturma ve zamanı etkili kullanma 

etkinliklerinin toplamı olarak tanımlanan sınıf yönetimi, sınıfta iletişimin ve ilişkilerin düzenlenmesi, 

öğrencilerin motive edilmesi olarak da tanımlanabilmektedir (Synder,1998; Emmer ve Stough, 

2001; Turan 2004; Özçakır,2007). Bu nedenle sınıf yönetiminde özellikle ruhsal, zihinsel ve 

bedensel olarak bireyleri geliştiren, rekreasyon, oyun ve sportif gibi faaliyetleri içeren beden eğitimi 

derslerinde, öğretmen ders için ayrılan zamanı, daha çok öğretim etkinliklerine ayırmaya çalışmalı 

ve öğrencilerin etkinlikleri çok tekrar ederek sportif becerilerini geliştirmelerini sağlayacak, sınıf 

organizasyonlarını ahenkli bir şekilde gerçekleştirmelidir (Çiçek ve ark.2004).  

Bu açıklamalara bağlı olarak, bu çalışmada beden eğitimi öğretmen adaylarının, öğretmenlik 

uygulamalarında (staj eğitimi) sınıf yönetimi algılarının önemli olduğundan yola çıkılarak, yaptıkları 

sınıf yönetimi ile ilgili “öğretmenlik uygulaması” ders içi uygulamalar incelenmiştir. Bu araştırmada 

amaç olarak; öğretmen adaylarının, ders anlatırken sınıf yönetimi ile ilgili sınıf içi yaklaşımlarının ve 

uygulamalarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 
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Yöntem 

Bu araştırma, nitel bir sürecin izlendiği durum çalışması desenine dayalı bir araştırmadır. 

Araştırmada üniversite öğrencilerinden oluşan 20 kişilik katılımcı yer almıştır. Katılımcıların tümü, 

2009–2010 öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan ve öğretmenlik 

uygulaması dersini alan 4.sınıf öğrencileridir. Öğretmenlik uygulaması dersleri, 12 haftalık eğitim 

süresince ortaöğretim okullarında haftada 4-6 saat olarak düzenli olarak yapılmıştır. Veri toplama 

yöntemi olarak, görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Gözlem türü olarak “yarı 

yapılandırılmış alan çalışması” kullanılmıştır. Gözlem, ders sorumlusu olarak, araştırmacının ortama 

katıldığı “katılımcı gözlem” denilen yöntemle gerçekleştirilmiştir. Gözlemle ilgili veriler; alan notu, 

gözlem formu ve kamera ile kayıt altına alınmıştır. Veriler betimsel ve içerik analiz yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada geçerliğin ve güvenirliğin sağlanması için “çeşitleme” 

ölçütü kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve Sonuç 

Araştırmada elde edilen veriler görüşme ve gözlem sonucunda dört ana tema altında toplanmış ve 

Şekil 1’de sunulmuştur. Araştırma; 1.Ana tema olan “disiplin sağlamak”; a) klasik disiplin yöntemi 

(ödül-ceza vb.) tercih edilmesi, b) disiplin planı oluşturmada eksiklikler(derse az katılım, isteksizlik, 

kurallara uymama) gibi alt temalar bulunmuştur. 2.Ana tema olan “sınıf kontrolünde” ise, 

a)yönergelerin kullanılmaması (derse ilginin çekilmemesi, amaç ve beklentilerin söylenmemesi 

vb.,), b) zaman kullanımında yetersizlik, c)iletişim eksikliği (empati kurmamak, danışman öğr. 

yardım almamak) gibi üç alt tema ortaya çıkarılmıştır. 3.Ana tema olan “Uzmanlık alanı’nda ise 

a)dönüt vermede yetersizlik, b)alan bilgi eksikliği c)öğretmen liderlik becerilerinde eksiklik gibi üç 

alt tema bulunmuştur.  

Bir sınıfta kontrol ve disiplini sağlamanın önemli yönlerinden birisi de, öğretimi iyi planlamak ve 

zamanı iyi kullanmaktır. İyi planlanmış ve iyi yürütülmüş derslerde öğrencilerin daha başarılı 

oldukları tespit edilmiştir (Collette ve Chiapetta, 1989; Çiçek ve ark.,2004). Ancak çalışmada 

katılımcıların disiplin planı yapmada ve planın önemini vurgulamada eksiklikleri görülmüştür. Uygun 

kullanıldığı zaman davranış değiştirme yaklaşımının çok verimli olduğu iddia edilmektedir (Çiçek ve 

Bizati,2001). Ancak öğretmen öğrencilerin karakterine hangi ödülün veya cezanın daha etkili 

olacağını iyi etüt etmelidir. Araştırmada ortaya çıkan sonuçların tersine, öğrencilerin aktif olarak 

derse katılmalarının, istekli olmalarının öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. (Hilgard ve 

Bowers, 1974). Derse aktif olarak katılmanın bir yolu da farklı ve ilgi çekici etkinliklere katılmaktır. 

Derse aktif olarak katılmanın ve öğrenmede başarılı olmanın önemli şekillerinden biri olarak 

“derslerde öğretilenlere ek çalışmalar yapma” da öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen bir 

faktör olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmada ortaya çıkan temalar düşünüldüğünde, derse ilgisizlik 

için, özellikle beden eğitimi ders konularına ek etkinlik ve oyunlar vb. uzmanlık alan bilgisine giren 

çalışmalar yapılarak, sınıf yönetiminin etkililiği sağlanmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, beden eğitimi, öğretmenlik uygulaması 
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Figure 1 

Şekil 1 

 
Görüşme ve Gözlem Kayıt sonucunda ortaya çıkan ana temalar 
 

 



 

462 

Abstract 0618 

 

 
Sports museums in sports legacy creating of the process 

  

Sevda Korkmaz 

Istanbul Major Municipality Youth and Sport Directorie 

  

Summary 

Purpose 

The purpose of this study is to analyze “Sports Museums in Sports Legacy Creating of the Process” 

located within the sports industry. 

 

Method 

In this research, Sports Museums, culture, interpreted by examining aspects of creating records, 

research findings were analyzed by the literature review of model. 

 

21st century is the age in which, as in many other areas, the concept/field of “sport” experiences 

major changes and breakthroughs. Sports is not only activity performed for leisure and health 

purposes, but at the same time it plays an important role in our daily lives as a tool to generate 

collective enthusiasm in society. 

 

Each branch of sport has its own history and heritage which it may protect and display. In order to 

create sport legacy, some stories/myths/spaces are created. Sports museums fills an important 

gap in this sense.  

 

The reasons for establishment of a Sports Museum are as follows;  

• To provide access to and promote attractiveness of Sports legacy especially for children and 

youth, 

• To contribute to collective identity, by promoting self-confidence and honor of the citizens about 

their past successes in the world sport,  

• To play a crucial role to develop a healthy and sports fan society etc. 

 

A few big sport clubs have some display areas. In 2012 European Capital of Sport, Istanbul, there 

are some efforts to establish a Sport museum, there is no flat-footed plan that deserves to be 

called as a Sport museum. Therefor, there is an important need in this issue. 

  

Keywords: Sport tourism, sport legacy, sport museum 
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Spor mirası oluşturma sürecinde spor müzeleri 

  

Sevda Korkmaz 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, spor endüstrisi içerisinde yer alan “Spor Mirası Oluşturma Sürecinde Spor 

Müzelerinin Yeri”ni analiz etmektir.  

 

Yöntem 

Bu araştırmada; Spor Müzeleri kültür, kayıt oluşturma boyutlarıyla incelenerek yorumlanmış, 

literatür taraması modeli ile de araştırma bulguları değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

21.yüzyıl diğer birçok alanda olduğu gibi “spor” kavramı/alanı üzerinde de önemli değişikliklerin ve 

atılımların yaşandığı bir çağ. Spor, sadece boş zamanları değerlendirme ve sağlık amacıyla 

gerçekleştirilen bir aktivite değil aynı zamanda topluluklarda kolektif heyecan yaratan bir araç 

olarak hayatımızda önemli bir yer tutuyor.  

 

Her spor dalının kendi tarihi, koruyabileceği ve sergileyebileceği bir mirası bulunur Bir ulusun 

kültürüne ayrılmaz biçimde bağlı olan spor mirası, farklı uluslar için farklılık arz eder. Amerika için 

beyzbol, İngiltere için kriket, Kanada için buz hokeyi, Yeni Zelanda için rugby, Türkiye için güreş 

maçı gibi.  

 

Miras unsurlarını sporla ve boş zaman uğraşlarıyla birleştirme, şehirlerin kendilerini diğerlerinden 

ayırmaları için bir araç haline gelmiştir. Örnek olarak ziyaretçilerin ünlü stadyumlar, müzeler ve 

şeref holleri gibi tarihi unsurları olan spor tesislerine gittiği yerler verilebilir.  

 

Spor ile ilişkili işletmeler ve kulüpler, sportif eşya üreten firmalar, kitle iletişim araçları, spor 

alanları, stadyumlar, sportif ticari ürün üreten firmalar, spor pazarlaması/iletişimi konularında 

kısaca spor endüstrisi içinde önemli değişikliklerin ve büyümelerin beraberinde getirdiği çağdaş 

yönetim kuralları çerçevesinde yürütülen faaliyetler alanda uzmanlaşmayı da beraberinde getirdi.  

 

Sportif miras kültürü oluşturma sürecinde kimlik yaratmak amacıyla belirli 

hikayeler/efsaneler/mekanlar oluşturulur. Spor müzeleri bu anlamda bu uzmanlaşma içerisinde 

önemli bir boşluğu doldurur. Spor müzesi geliştirirken ise anlatılmak istenen ya da istenmeyen ve 

ziyaretçi beklentileri doğrultusunda şekillenen bir yapı oluşturmak gereklidir. 
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Spor turizminin tüm ekonomik yararlılıkları ve canlılığıyla ziyaretçiler, stadyumlara ve spor 

müzelerine gelirler. Örneğin; yılda 250.000 ziyaretçisiyle Old Trafford’da bulunan Manchester 

United kulüp müzesi, Dover Kalesi ve Osborne Evi gibi English Heritage’ın en iyi ziyaretçi cazibe 

yerleriyle aynı kulvardadır. Bu anlamda hizmet sektörüne ve yan ürün endüstrisine katkıda 

bulunarak bulundukları şehre önemli bir gelir kaynağı sağlarlar.  

 

Spor Müzesi Kurulum gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz;  

• Spor mirasının özellikle çocuklar ve gençler için çekiciliğini ve erişimini sağlamak, 

• Spor geleneklerinin anılıp kutsanması sağlayacak alanlar oluşturmak, 

• Spor mirasımızla ilgili bilgiyi yayarak değerleri ve yararları konusunda fikir sahibi olunmasına 

katkı sağlamak, 

• Yaratıcı projeler ve girişimler yoluyla spor mirasımızla ilgili yeni ilgi alanları yaratmak, 

• Spor miraslarına bağlılık oluşturacak spor branşları ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri 

geliştirmek, 

• Kültürel üretim alanı olarak müzeler genelinde spor müzesi eğitime olduğu kadar eğlenceye de 

yer vererek çocuk ve gençler için teşvik edici olmak, 

• Spor geçmişindeki başarıları görmek halka gurur ve kendine güven katmak konusunda 

destekleyerek oluşturulan duygusal bağın ortak kimliğe katkıda bulunmasını sağlamak, 

• Sporu seven ve sağlıklı bir toplum oluşturmada teşvik edici rol oynamak. 

 

Müze deneyiminin bir parçası olarak söyleşiler, imza günleri, eğitim çalışmaları (çeşitli spor 

branşlarının simülasyonu gibi), interaktif aktiviteler gibi birçok farklı uygulama yoluyla ziyaretçi 

çekebilirler. Yurtdışında bunun birçok örneği bulunur. Örneğin, Twickenham Stadyumu’ndaki Ragbi 

Müzesi, İngiltere’nin eski uluslararası ragbi oyuncuları tarafından misafir edilen turlara ve öğlen 

yemeklerine ev sahipliği yapar. 

 

Okullar, kültür merkezleri, alışveriş merkezleri ve spor salonlarına gezici sergiler götürülebileceği 

gibi buralardan belirli periyotlarla müzeye sergi turları da düzenlenmesi ilgiyi arttırıcı uygulama 

olarak hayata geçirilebilir.  

 

Spor etkinlikleri katılımcıları (sporcular, izleyiciler gibi) olumlu deneyimler ve etkilenmeler 

durumunda ilgili yere/müzeye daha sonra tekrar gelebilir. Bu da önemli bir turistik ve ekonomik 

canlılık getirecektir.  

 

Spor müzelerinin kökeni 19.yüzyılın ikinci yarısı Avrupa’ya dayanır, şeref holleri ise 1930larda 

Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bu erken dönem spor müzeleri ve şeref holleri neredeyse tamamıyla 

eserlere ve hatırlanmaya değer şeylere (hala çoğu Avrupa müzesinde geçerli ve gerçektir) 

adanmıştır ancak vurgu görsel-işitsel ve katılımcı sergilere doğru yön değiştirmiştir.  
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Tarihsel geçmişi bu kadar eski olan spor müzelerinin ülkemizde tam anlamıyla bir karşılığının 

bulunmaması düşündürücü bir konuyu oluştururken spor kulüplerinin müze ve sergileme alanı 

anlamında çalışmalar yürüttüğü görülmektedir. 

 

2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul’da bu unvanın getirdiği ivme ile spor müzesi kurma çalışmaları 

yürütülse de spor müzesi ismini dolduracak nitelik ve büyüklükte bir plan vücut bulmamıştır. Bu 

anlamda giderilmesi gereken önemli bir eksiklik kendini yoğun biçimde hissettirmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, spor mirası, spor müzesi 
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Abstract 0631 

 

The effects of 12-weeks aerobic exercise training on self-esteem and social 

problems in school age children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

  

Saleh Afrasiabi, Mahdi Kargar Far, Ardavan Mohammadi Baghmolaee, Amin Etemadi Boruojeni 

Faculty of Physical Education, The University of Isfahan 

  

Objective: Attention deficit disorder - hyperactivity is a common disorder that usually occurs in 

children and adolescents with similar growth level. This disorder keeps children and adolescents at 

a sociably unable and lagged stage.physical activity could be one of the most effective therapeutic 

methods for hyperactivity disorder. 

 

Methods: The study presented is a quasi-experimental pre-test/post-test control group design. 60 

school age boys children diagnosed with Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) through 

the Caners diagnostic questionnaire aged 8-11 years old volunteered to participate in the study and 

were selected randomly and assigned to experimental (n=30) and control (n=30) groups. The 

experimental group participated in an aerobic exercise program consisted of 45-min sessions for 

three days per week for 8 weeks at 60–80 % of heart rate reserve. During this period, the control 

group did not participate in any regular physical activity program. Personality was assessed using 

the Rohner personality questioner and social problems measured with children social skills checklist 

before and after the twelve week treatment. Data were analyzed using one-way repeated 

measures analysis of variance (ANOVA).  

 

Findings: The result of showed significant difference in the rate of social problems and self-esteem 

between experimental than control group. The levels of social problems in experimental group after 

a period of 12-week aerobic training with a medium to high intensity significantly decreased. Also, 

the level of self-esteem in experimental group compared with the control group after a period of 

12-week aerobic training with a medium to high intensity decreased significantly. 

  

Keywords: Regular aerobic physical activity, attention deficit-hyperactivity disorder, social 

problems and self-esteem 
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The effects of 12-weeks aerobic exercise training on self-esteem and social 

problems in school age children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

  

Objective: Attention deficit disorder - hyperactivity is a common disorder that usually occurs in 

children and adolescents with similar growth level. This disorder keeps children and adolescents at 

a sociably unable and lagged stage.physical activity could be one of the most effective therapeutic 

methods for hyperactivity disorder. Many agree on development of social skills through physical 

activity which matters significantly for children afflicted with the disorder hyperactivity. One of the 

research points about children with special needs is that actively participation in sport and training 

can provide them with a useful emotional sequence including decreasing negative thoughts, 

increasing self-esteem and also inspires the increased sense of peace within them. The purpose of 

this study was examine the effect of 12- week regular aerobic physical activity on the level of self-

esteem and social problems among the students afflicted with attention deficit- hyperactivity.  

 

Methods: The study presented is a quasi-experimental pre-test/post-test control group design. 60 

school age boys children diagnosed with Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) through 

the Caners diagnostic questionnaire aged 8-11 years old volunteered to participate in the study and 

were selected randomly and assigned to experimental (n=30) and control (n=30) groups. The 

experimental group participated in an aerobic exercise program consisted of 45-min sessions for 

three days per week for 8 weeks at 60–80 % of heart rate reserve. During this period, the control 

group did not participate in any regular physical activity program. Personality was assessed using 

the Rohner personality questioner and social problems measured with children social skills checklist 

before and after the twelve week treatment. Data were analyzed using one-way repeated 

measures analysis of variance (ANOVA).  

 

Findings: The result of showed significant difference in the rate of social problems and self-esteem 

between experimental than control group. The levels of social problems in experimental group after 

a period of 12-week aerobic training with a medium to high intensity significantly decreased. Also, 

the level of self-esteem in experimental group compared with the control group after a period of 

12-week aerobic training with a medium to high intensity decreased significantly.  

Discussion and Conclusion: The results of this research indicated that a period of regular aerobic 

physical activity can play a significant and positive role in preventing and treating social disorders 

of children particularly in those afflicted with emotional-social disorder relating to hyperactivity and 

attention deficit 
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Abstract 0636 

 

Effect of the small-sided games and conventional aerobic interval training on 

the various physiological characteristics and defensive and offensive skills used 

in soccer 

  

İlker Özcan, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan 

Celal Bayar University, School of Physical Education and Sports, Manisa, Turkey. 

  

Introduction 

The aim of this study was to investigate the effects of SSGT versus CAIT on soccer specific 

endurance performance, lactate threshold levels 4-mM, defensive and offensive skills used during a 

soccer match.  

Methods 

Before and after a 6-week training intervention period, eighteen amateur soccer players (age 

21.8±4.8 years) were tested for various physiological characteristics and soccer skills following a 

day of rest. Physiological tests included an incremental treadmill test for the lactate threshold 

levels 4-mM (OBLA) and the Yo-Yo intermittent recovery test Level 2 (Yo-Yo IR2) (2). 

Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) was used as a tool to assess the soccer skill (1); a 

manual notational analysis system was developed and utilized to record tallies of the number of 

applications of a set of five defensive and six offensive skills used during the match. Subjects were 

randomly allocated to either the SSGT or CAIT group. The heart rate (±5 beats/min) corresponding 

to the lactate threshold levels 4-mM was used as an individualized exercise intensity during 

sessions. Individualized training load for each session was controlled and optimized by real time 

heart rate feedback using short-range radio telemetry during SSGT (Activio, Stockholm, Sweden) 

and CAIT (Polar, Kempele, Finland). Both SSGT and CAIT were performed for two days a week and 

consisted of four sets of 6min work periods with 3min of passive recovery between sets. SSGT and 

CAIT training was added to the normal training sessions. 

  

Keywords: Small-sided game, anaerobic threshold training, soccer skills 
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Futbolda sınırlandırılmış alanda oyun ve klasik aerobik interval 

antrenmanlarının defansif ve ofansif beceriler ve çeşitli fizyolojik özellikler 

üzerine etkisi 

  

İlker Özcan, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan 

celal bayar üniversitesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, manisa, türkiye 

  

Giriş 

Futbolda spesifik fiziksel performans üzerinde aerobik antrenmanın önemi kabul görmesine 

rağmen, klasik aerobik interval antrenmanı ve sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanının her 

ikisinin de etkilerini araştıran çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı futbol maçı 

sırasında kullanılan defansif ve ofansif beceriler, laktat eşiği seviyeleri 4-mM, futbolda özel 

dayanıklılık performansı üzerinde klasik aerobik interval antrenmanlarına karşı sınırlandırılmış 

alanda oyun antrenmanlarının etkileirni araştırmaktı. 

 

Metodlar 

6 haftalık antrenman periyodu öncesi ve sonrasında, 18 amatör futbol oyuncusuna (yaş ort. 

21.8±4.8) dinlenmiş oldukları günde çeşitli fizyolojik özellikleri ve futbol becerileri üzerine testler 

yapıldı. Fizyolojik testler, anaerobik eşik seviyeleri 4-mM (OBLA) için incremental treadmill testi ve 

Yo-Yo intermittent recovery testi Level 2 (Yo-Yo IR2) içermekteydi. Futbol becerilerini 

değerlendirmek için araç olarak Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) kullanıldı; ayrıca elle 

yapılan analiz sisteminden yararlanılarak, maç sırasında kullanılan 5 defansif ve 6 ofansif becerinin 

kullanım sayısı kayıl yapıldı. Denekler rastgele şekilde, sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanı 

(SSGT) ve klasik aerobik interval antrenmanı (CAIT) gruplarına ayrıldı. Seanslar sırasında kalp 

atımı (±5 atım/dk.) laktat eşik seviyeleri 4-mM karşılık gelecek şekilde bireyselleşmiş egzersiz 

şiddetleri kullanıldı. Her seansta bireyselleşmiş antrenman yükleri, sınırlandırılmış alanda oyun 

antrenmanı (Activio, Stockholm, Sweden) ve klasik aerobik interval antrenmanı (Polar, Kempele, 

Finland) sırasında radyo telemetre vasıtası ile kalp atım sayıları eş zamanlı olarak kontrol altında 

tutuldu. Sınırlandırılmış alanda oyun ve klasik aerobik interval antrenmanlarının her ikisinde de 

toplam 4 setten oluşan 6 dakikalık çalışma periyotları arasında 3 dakikalık pasif dinlenme evreleri 

uygulandı. Bu çalışma haftanın 2 günü sergilendi. Gruplar arasındaki farkı belirlemek için Wilcoxon 

Signed Ranks ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. 

Sonuçlar 

Loughborough Soccer Passing Testinin (LSPT), gelişim yüzdesi ve maç sırasındaki defansif beceri 

sayısı sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanı grubunun(SSGT), klasik aerobik interval antrenmanı 

grubundan (CAIT) daha yüksek çıktı. OBLA, Yo-Yo intermittent recovery testi ve ofansif beceri 

sayısı bakımından hiçbir fark çıkmadı. 
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Sonuç 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 6 haftalık sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanının, kısa pas 

yeteneğini, futboldaki ofansif ve defansif becerileri geliştirdiği önerilmektedir. Bundan dolayı 

antrenman modelleri futbol maçını yansıtmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Sınırlandırılmış alanda oyun, anaerobik eşik antrenmanı, futbol becerileri 

  

 

 
SSGT ve CAIT effects 

Variables CAIT Group (n=9) SSGT Group (n=9)

pre post pre post 

OBLA (km-1) 10.6 ±1.5 11.8±1.5** 10.8±0.8 12.3±0.6** 

Yo-Yo IR2 (meter) 1057.7±359.5 1826.6±432.6* 1235.5±367.9 1946.6±550.9**

LSPT (second) 54.4±8.1 57.5 ±13.9 59.21±8.65 46.71±3.62** 

Defensive skills(N) 17±9.8 12.1±4.9 14.4±6.6 20±6.6* 

Offensive skills(N) 59.2±26.5 70.8±23.2 58.2±19.2 78.2±30.9* 

*P<0.05; **P<0.01. 
 
SSGT ve CAIT etkileri 
Değerler CAIT Grubu (n=9) SSGT Grubu (n=9) 

öncesi sonrası öncesi sonrası 

OBLA (km-1) 10.6 ±1.5 11.8±1.5** 10.8±0.8 12.3±0.6** 

Yo-Yo IR2 (metre) 1057.7±359.5 1826.6±432.6* 1235.5±367.9 1946.6±550.9**

LSPT (saniye) 54.4±8.1 57.5 ±13.9 59.21±8.65 46.71±3.62** 

Defansif becerilerN) 17±9.8 12.1±4.9 14.4±6.6 20±6.6* 

Offansif beceriler(N) 59.2±26.5 70.8±23.2 58.2±19.2 78.2±30.9* 

*P<0.05; **P<0.01. 
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Abstract 0641 

 

 
Comparison of pre-competition and post- competition anxiety levels ın 

taekwondo athletes 

  

Behrouz Ghorbanzadeh1, Perican Bayar2, Şakir Bezci3 
1Azarbaijan University of shahid madani Physical Education and Sports School, Tabriz, Iran 
2Ankara University Physical Education and Sports School 
3Pamukkale University Sports Science and Technology School 

  

The purpose of the study is to identify what kind of changes a Taekwondo athletes experience, 1 

days before, 1 hour befor and 2 hours after the competition in competitive anxiety and is 

components (cognitive anxiety, somatic anxiety and self confidence) x= 20.91 Sd: 3.66 Taekwondo 

athletes having age avrege of 468 participate in this study. Before and after the competitive State 

Anexiety Inventory (CSA1-2). As the competition time come closer, Taekwondo athletes, cognitive 

and somatic anxiety scores increases and self confidence scores decreases. After the competition 

while congnitive and somatic anxiety measured with CSA1-2 and anxiety components changes 

after and before the competition. 

  

Keywords: Taekwondo Athletes, Competition, State Anxiety, Cognitive Anxiety, Somatic Anxiety 

 
Taekwondocuların yarışma öncesi ve sonrasi kaygı düzeylerinin karşlaştırılması 
  

Behrouz Ghorbanzadeh1, Perican Bayar2, Şakir Bezci3 
1*Azarbaijan Shahid Madani Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tabriz,Iran 
2Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
3Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

  

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı, taekwondocuların yarışmadan 1gün, 1saat önce ve yarışmadan 2 saat sonra 

yarışma kaygı ve bilişemlerinde (bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven düzeylerinde ) ne 

tür değişmeler yaşadıklarını saptamaktır.  

 

Yöntem 

Bu çalışmaya Tekwondo büyükler Türkiye şampıyonasi yarışmalrarında yer alan ve yaş ortalamalar 

20,91 (Sd = 3,66 ) yıl olan 468 taekwondocu katılmıştır. Araştırmada, Martens, Burton, Vealey, 

Bump ve Smith (1982) tarafından geliştirilen yarışma durumluluk kaygı envanteri-2 (CSAI-2) 
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kullanılmıştır. Ölçeğin Türkiye uygulaması Koruç (1998) tarafından yapılmıştır. Elde edilen Verilerin 

analizinde bağımsız örneklemler için t testi, bağımlı örneklemler içi t testi ve varyans analizleri 

kullanıldı. 

 

Bulgular 

Sporcuların cinsiyetlerine göre ölçek puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız 

örneklemler için t testi ile test edilmiş ve Kadın sporcuların 1 gün önce ölçülen kendini 

değerlendirme puanı ( =2.30), erkek sporculara göre yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da 1 

gün önce ölçülen kendini değerlendirme puanı, sporcuların cinsiyetlerine göre 

farklılaşmaktadır(p<0.05). 

Kadın sporcuların 1 saat önce ölçülen kendini değerlendirme puanı ( =2.24), erkek sporculara göre 

çok az farkla yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak 1 saat önce ölçülen kendini 

değerlendirme puanı, sporcuların cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır(p>0.05). 

Kadın sporcuların 1 saat sora ölçülen kendini değerlendirme puanı ( =2.27), erkek sporculara göre 

nispeten daha yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak 1 saat sonra ölçülen kendini 

değerlendirme puanı, sporcuların cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır(p>0.05). 

Sporcuların yaşlarına göre ölçek puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans 

analizi ile test edilmiş ve 19-25 yaş aralığında olan sporcuların 1 gün önce ölçülen kendini 

değerlendirme puanı ( =2.27), farklı yaşlardaki sporculara göre yüksek bulunmuştur. İstatistiksel 

olarak da sporcuların yaşlarına göre 1 gün önce ölçülen kendini değerlendirme puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0.05). Bulunan bu fark, yaşı 19-25 arasında olan sporcular ile yaşı 

26-45 yaş arasında sporcular arasındadır. 

19-25 yaş aralığında olan sporcuların 1 saat önce ölçülen kendini değerlendirme puanı ( =2.27), 

farklı yaşlardaki sporculara göre yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak sporcuların 

yaşlarına göre 1 saat önce ölçülen kendini değerlendirme puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır(p>0.05). 

19-25 yaş aralığında olan sporcuların 1 saat sonra ölçülen kendini değerlendirme puanı ( =2.27), 

farklı yaşlardaki sporculara göre yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak sporcuların 

yaşlarına göre 1 saat sonra ölçülen kendini değerlendirme puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır(p>0.05). 

Sporcuların spor yaşlarına göre ölçek puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tek yönlü 

varyans analizi ile test edilmiş ve Spor yaşı 6-10 aralığında olan sporcuların 1 gün önce ölçülen 

kendini değerlendirme puanı ( =2.25), farklı spor yaşlarındaki sporculara göre yüksek bulunmuştur. 

Ancak, istatistiksel olarak sporcuların spor yaşlarına göre 1 gün önce ölçülen kendini değerlendirme 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05). 

Spor yaşı 6-10 aralığında olan sporcuların 1 saat önce ölçülen kendini değerlendirme puanı ( 

=2.27), farklı yaşlardaki sporculara göre yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak 

sporcuların yaşlarına göre 1 saat önce ölçülen kendini değerlendirme puanları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır(p>0.05). 
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Spor yaşı 11-22 aralığında olan sporcuların 1 saat sonra ölçülen kendini değerlendirme puanı ( 

=2.255), farklı yaşlardaki sporculara göre yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak 

sporcuların yaşlarına göre 1 saat sonra ölçülen kendini değerlendirme puanları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır(p>0.05). 

 

Sonuç olarak, Taekwondocuların, yarışma yaklaştıkça bilişsel ve bedensel kaygı puanlarının 

yükseldiği, kendine güven puanlarının düştüğü gözlenmiştir. Yarışma sonrasında ise bilişsel ve 

bedensel kaygı puanları düşerken, kendine güven puanlarında artma saptanmıştır. Sonuçta CSA1-2 

ile ölçülen durumluluk kaygının, yarışma öncesi ve sonrası değişimler gösterdiği ve kaygı 

bilişemlerinde değişim olduğu gözlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, yarışma, durumluluk kaygı, bilişsel kaygı, bedensel kaygı 
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Abstract 0650 

 

Comparison of the effect of consuming two kinds of creatine and creatine–

carbohydrate supplementation on cellular damage indexes (ck, ldh) in 15-18 

years athlete boy students 

  

Hamdollah Iraji, Abbass Jafari, Morteza Rad 

Zarin shar Payam nor isfahan University -Department of physical education 

  

0bjective: This study, intended to compare the effect of taking two types of supplements, namely, 
creatine and creatine-carbohydrate on cellular damage indexes (CK, LDH). 
 
Methods: the target population of research consisted of whole boys male high school students aged 
15-18 in the city of Kouhrang. To this end, 36 students residing at this city in the mean (16.42 ± 
0.90) years age range, (54.85 ± 9.96 kg) in mean weight, and (167.75 ± 8.28 cm) in mean height 
were selected. First, blood samples were collected from the subjects in order to determine the 
primary levels of creatine kinase and lactate dehydrogenase as cellular damage indices. Next, the 
subjects were randomly divided into three groups (12-person each group ). The first experimental 
group took only carbohydrate; the second experimental group used creatine; and the third 
experimental group, a mixture of creatine and carbohydrate. Field practices comprised three 
sessions of resistance training together with taking creatine and carbohydrate supplements during 
5 days. Supplements, dissolved in water, were used four times a day: after breakfast, lunch, 
afternoon tea, and dinner. Then, soon after the last day of practice, the blood samples were 
obtained so as to measure the level of the above-mentioned enzymes. Results were reviewed by 
means of descriptive and inferential statistics (variance analysis, Toki follow-up test, and T-student 
test for testing hypotheses), using SPSS software – version 16. 
 
Finding: using this supplement raised the level of the enzymes creatine kinase and lactate 
dhydrogenase in subjects' blood (P<0.05); yet, this rise was rather low in the group taking 
carbohydrate besides creatine. 
 
Conclusion: These findings indicate that creatine, despite the positive effects it has on the 
anaerobic performance, causes cellular damage and increases the level of creatine kinase and 
lactate dehydrogenase in blood. thus it is recommended that necessary instructions and warnings 
about bad, adverse effects of taking these supplements should be provided at schools; and if 
athletes are willing to take creatine, they are advised to use it along with carbohydrate so as to 
suffer fewer problems. 
  
Keywords: Creatine, carbohydrate, cellular damage, lactate dehydrogenase, creatine kinase 
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1 average(LDH-CK) in pre and post test and results of Ttest 

ck LDH 

groups pre test post test T P pre test post test T P 

arbohydrate 112/7±13/4 120/2±30/7 -1/03 0/325 180/1±30/2 216±55/3 
-

1/904 
0/083 

Creatine 116/4±21/1 207/3±102/4
-

3/429
0/006* 190/9±29/1 330/6±84 

-

6/186 
0/000*

arbohydrate 

Creatine 
108/8±30/7 172/6±51/1 

-

3/919
0/002* 198±49/1 311±66/1 

-

6/309 
0/000*

*significantly in p<=0/01 (ck)creatine kinase (ldh)lactate dhydrogenase 

 

Results of Anova and tukey test in groups-(ck)enzyme 

 

difference 

averages 
df f p Carbohydrate Creatine 

bohydrate 

Creatine 

Carbohydrate 7/50 2 83/417* 56/333 

Creatine 9/92 33 5/32 0/01* 83/417* 27/083 

Carbohydrate 

Creatine 
63/83 35

  
56/33 27/083 

 

*significantly in p<=0/05 

 

Results of Anova andtukey test in groups-(LDH)enzyme 

  

Anova 

test    

tukey 

test  

 

dieeerence 

averages 
df f p Carbohydrate Creatine 

Carbohydrate 

Creatine 

Carbohydrate 35/83 2 91/917* 65/083 

Creatine 139/75 33 6/107 0/006* 91/917* 26/833 

Carbohydrate 

Creatine 
112/92 35 

  
65/083 26/833 

 

*significantly in p<=0/05 
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Abstract 0651 

  

 
The effects of 8-week plyometric training programme on jumping and speed 

performance of female football players 

  

Seda Ateş, Nurper Özbar, Ani Agopyan 

Marmara University School of Physical Education and Sports, Istanbul 

  

The aim of this study was to determine the effect of 8-weeks plyometric training on the jumping 

and speed performance of female football players. Eighteen female football players 

(18.4±2.7years) participated voluntarily in this study. The participants were randomly divided into 

control (n=9) and plyometric (n=9) groups. Both groups continued together with regular technical 

and tactical football training, 3 days a week. Additionally, the plyometric group followed a 

plyometric training programme for 8-weeks, 1 day per week, 60 minutes session duration. The 

programme included several horizontal and lateral jumps, performed on one and two legs. During 

the 8-week period, the control group was hindered from any additional conditioning training.  

A pre- and post-test control group design model was used. Body height, weight, jumps (hop test, 

triple, vertical and standing long jump) and running speed (30m) tests were evaluated before and 

after 8-weeks. There was no any significant differences between groups for the pre-test variables 

(p>0.05). It has been determined that there was a significant difference statistically among all the 

measurements related to pre-test and post-test of the both group (p<0.05) except 30m sprint test 

of the control group (p>0.05).  

Right and left legs 20m hop and triple jump tests, 30m sprint test, vertical jump, anaerobic power 

and standing long jump test values were all significantly improved for the plyometric group, 

compared with the control group (p<0.05).   

The results of this study show that plyometric training can be an effective training technique to 

improve performance of female football players. 

  

Keywords: Female football, jump, plyometric training, speed 
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Kadın futbolcularda uygulanan sekiz haftalık pliometrik antrenmanların sıçrama 

ve sürat performansına etkisi 

  

Seda Ateş, Nurper Özbar, Ani Agopyan 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

  

Amaç: Günümüzde kadın futbolu mücadele, teknik-taktik ve kondisyona dayalı özellikler açısından 

erkek futbolu ile büyük benzerlik göstermektedir. 90 dakika süresince oyunu sürdürebilen ve 

fiziksel özelliklerini en iyi şekilde kullanarak tekniğini ortaya koyabilen takımlar müsabakanın galibi 

olmaktadır. Futbolda optimal performansın sergilenmesinde sıçrama ve sürat özellikleri önemli 

bileşenlerdir. Bu bileşenleri içeren ve güç gelişimini sağlamak için kullanılan antrenman 

yöntemlerden biri de pliometrik çalışmalardır. Literatürde kadın futbolcuların genel karakteristikleri 

kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Bununla birlikte, erkeklerde sıklıkla yapılmış olmasına karşılık, 

sürat ve kuvvete yönelik planlanmış antrenmanların etkilerinin ortaya konduğu araştırmaların azlığı 

dikkat çekicidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, kadın futbolcuların rutin antrenmanlarına dâhil 

edilen kısa süreli pliometrik çalışmaların, sıçrama ve sürat performans gelişimine olan etkisinin 

incelenmesidir.  

 

Yöntem: Araştırmaya Marmara Üniversitesi Spor Kulübü kadın futbol takımından toplam 18 futbolcu 

(18.4 ± 2.7 yaş) gönüllü olarak katılmıştır. Oyuncular rastgele pliometrik (n=9) ve kontrol grubu 

(n=9) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her iki grup teknik, taktik antrenmanlarını (haftada dört gün) 

ve maçlarını ortak olarak sürdürmüşlerdir. Bunun yanı sıra, pliometrik antrenman grubuna 

müsabaka döneminde 8 hafta, haftada bir gün ve 60 dakikadan oluşan ek bir program 

uygulanmıştır. Programda, alt ekstrimiteye yönelik, tek ve çift ayak engel üzerinden horizontal ve 

lateral düzlemdeki çeşitli sıçramalara yer verilmiştir. 

Araştırmada kontrol gruplu ön ve son test modeli uygulanmıştır. Sporcuların boy uzunlukları, vücut 

ağırlıkları ölçülmüş ve beden kitle indeksinin yanı sıra Lewis formülü ile anaerobik güç değerleri 

hesaplanmıştır. Sıçrama (Hop Test, Üç Adım Sıçrama Testi, Dikey Sıçrama, Durarak Uzun Atlama) 

ve sürat (30 m. koşu) testleri yapılmıştır. Tüm değişkenler için gruplar arasındaki farklılıklar Mann-

Whitney U testi, grup içi farklılıklar ise Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi ile hesaplanmıştır. 

Bulgular: Pliometrik (yaş=18.8±3.3yıl, antrenman yaşı 4.3±1.1yıl,) ve kontrol grubundaki (yaş 

18.0±2.1yıl, antrenman yaşı 4.3±0.9yıl) sporcuların yaş ve antrenman yıllarının yanı fiziksel (boy, 

vücut ağırlığı, beden kitle indeksi), ve tüm motorik özelliklerine ilişkin ön test sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamış (p>0.05) ve grupların homojen olduğu 

belirlenmiştir.  

Performans testlerinin sonuçlarına göre, pliometrik grubunun ortalama değerleri; 20m power hop 

sağ ayak ön test 5.8±0.56sn, son test 5.3±0.3 sn, 20m power hop sol ayak ön test 6.1±0.8sn, son 

test 5.5±0.4sn, sağ ayak üç adım sıçrama ön test 4.9±0.5m, son test 5.6±0.4m, sol ayak üç adım 

sıçrama ön test 4.9±0.6m, son test 5.7±0.4m olarak belirlenmiştir. Pliometrik grup için dikey 
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sıçrama ön test 39.8±4.5cm, son test 46.8±2.2cm, anaerobik güç ön test 82.2±13.2kg-m/sn, son 

test 89.1±11.8kg-m/sn, olarak saptanmıştır. 30m sprint ön test 5.3±0.4sn, son test ortalaması 

4.9±0.3sn, durarak uzun atlama ön test 182.8±13.5cm, son test 192.3±14.6cm olarak tespit 

edilmiştir. Pliometrik grubunun motorik özeliklerine ilişkin ön ve son testleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

Kontrol grubu için ortalama değerler; 20m power hop sağ ayak ön test 6.4±1.0sn, son test 

6.8±1.0sn, 20m power hop sol ayak ön test 6.8±0.9sn, son test 6.6±0.9sn, sağ ayak üç adım 

sıçrama testi ön test 4.6±0.3m, son test 4.9±0.4m, sol ayak üç adım sıçrama ön test 4.6±0.7m, 

son test 4.9±0.6m olarak saptanmıştır. Dikey sıçrama ön test 35.4±4.6cm, son test 37.9±3.9cm, 

anaerobik güç ön test 73.5±8.2kg-m/sn, son test 74±8.1kg-m/sn, olarak belirlenmiştir. 30m sprint 

ön test ortalaması 5.4±0.4sn, son test 5.4±0.4sn, durarak uzun atlama ön test ortalaması 

173.1±4.8cm, son test 176.7±4.6cm olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubunun 30m sprint testi 

(p>0.05) haricinde, motorik özelliklerine ilişkin ön ve son testleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) bir farklılığın olduğu saptanmıştır.  

Her iki grubun son test sonuçları karşılaştırıldığında; sağ ayak 20m hop test, sol ayak 20m hop 

test, sağ ayak üç adım sıçrama testi, sol ayak üç adım sıçrama testi, 30m sprint testi, dikey 

sıçrama testi, anaerobik güç değeri ve durarak uzun atlama testi değerlerinde pliometrik grup 

lehine p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç: Sekiz haftalık, haftada bir gün ve 60 dakikadan oluşan özel düzenlenmiş pliometrik 

antrenman programı uygulayan gurubun sürat ve sıçrama performanslarında belirli bir artış 

oluşmuştur. Kontrol gurubunda ise koşu süratinde bir farklılık olmadığı, sıçrama 

performanslarındaki gelişimin ise pliometrik antrenman grubuna oranla daha az oluştuğu 

belirlenmiştir. Kontrol grubundaki bu artış, her iki gruba uygulanan günlük futbol antrenman 

programına bağlı bir gelişim olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak; futbolda teknik, taktik 

antrenmanlarına ek olarak yapılacak pliometrik antrenmanların, sıçrama ve sürat performanslarında 

artış sağlayabileceği ortaya konmuştur. Araştırmada uygulanan kısa süreli pliometrik antrenman 

programının, futbol performansında etken faktörler olan fiziksel kapasitenin geliştirilebilmesinde 

kadın futbolcular için kullanılması önerilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kadın futbolu, pliometrik antrenman, sürat, sıçrama 
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Abstract 0656 

 

Assessment of dance skills by usage rubic scale student and tecaher 

  

Figen Altay, Yasemin Tümeğ 

School of Sport Sciences and Technology, HacettepeUniversity Ankara 

  

The purpose of this study was assessment of dance skills by using rubric scale and the student's 

own assessment of their peers and the teacher was to investigate the difference between the 

student evaluation. 

A total of 16 students which were 6 girl and 10 boy secondary school students participated 

voluntarily to the research. 

For data collection, McGee, and Farrow (1987) developed by the "Test Questions for Physical 

Education Activities" for information with a dance rubric adapted by the researcher (İnce & Saçlı 

2010) and students' views about the course of four questions each week were collected by the 

student journal. 

Analysis of the data, one-sample Kolmogorov-Smirnov test for homogeneity of the group, t test 

was used to compare the results of the evaluation of teacher and student presentations, and dance 

presentations given by the teacher test scores according to the results in psychomotor behaviour 

by the viewer with a significant difference was not found between the scores.Students also 

engaged in measuring the reliability of different one-way repeated measures analysis of variance 

(ANOVA) was calculated for the class with the correlation technique. R was 0.82. Teachers R 

between 0.87 were found.Students have comments on a specific topic separately coded and 

digitized frequencies were calculated by the method of content analysis. 

As a result, the students' dance education, self-assessment process and the inclusion of a group 

given an opportunity to assess themselves in terms of skill. 

  

Keywords: Rubric scale, dance skills assessment, hip hop dance 
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Dans becerilerinin dereceleme puanlama anahtarı (rubrik) ile 

değerlendirilmesinde öğrenci ve öğretmen katılımlarının incelenmesi 

  

Figen Altay, Yasemin Tümeğ 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,Ankara,Türkiye 

  

GİRİŞ ve AMAÇ 

Eğitimi planlama ve uygulama aşamaları incelendiğinde, ölçme ve değerlendirmenin eğitim sürecini 

tamamlayan bir uygulama olduğu görülmektedir.Öğrencilerin kendi performanslarını 

değerlendirmesini sağlamak da öğretmen merkezliden çok öğrenme ve öğrenen merkezli olmadır 

(Woods ve Anderson 2002). Bu değerlendirme araçlarından biri olan dereceli puanlama anahtarını, 

her bir çalışma için ölçülecek boyutları listeleyen ve çalışmada nelerin yapılacağını göstermektedir. 

Veli ve beden eğitiminin diğer paydaşlarına amaç ve sonuçları görünür hale getirmek, beceriyi 

değerlendiren öğretmen veya diğer kişilerin doğru, önyargısız ve tutarlı puanlama yapmasını 

sağlamak dereceli puanlama anahtarının amaçlarından sayılmaktadır.Dereceli puanlama 

anahtarlarından hangisinin kullanılacağı değerlendirmenin amacına bağlıdır(Aslanoğlu ve Kutlu 

2003). Bu araştırmanın amacı, dans becerilerinin değerlendirilmesinde öğrenciler ve öğretmenler 

tarafından oluşturulan dereceli puanlama anahtarları (rubrikler) kullanarak, öğrencilerin kendi 

performanslarını en iyi yansıtacağını düşündükleri rublik ile akranlarını değerlendirmesi ve 

öğretmenin öğrencileri değerlendirmesi arasındaki farka bakmak için yapılmıştır. 

 

YÖNTEM  

Araştırma Grubu: 

Araştırmaya, 2010- 2011 eğitim yılı içerisinde ortaöğretim 9. sınıf zorunlu beden eğitimi dersi alan 

6 kız, 10 erkek toplam 16 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

 

Ön çalışma: Araştırma grubuna Hip hop dans ve dereceli puanlama anahtarı (rubrikler) hakkında 

bilgi verilmiştir. Öğrencilere temel dans adımları öğretilmiş ve öğretici tarafından 

değerlendirilmiştir. Grup beceri yönünden homojen ve normal dağılım gösterdiği bulunmuştur.  

Veri Toplama Araçları:: Dans bilgisi (McGee, ve Farrow,1987) ve dereceli puanlama anahtarı (İnce 

ve Saçlı, 2010) ile ilgili 15 soruluk bilgi testi, Öğrencilerin Hip hop dans becerilerini 

değerlendirilecek 4 farklı dereceli puanlama anahtarları (rubrikleri) ve her hafta öğrencilerin 

doldurdukları dört soruluk günlük. 

 

Verilerin Toplanması:, Çalışma 7 hafta, her hafta 80 dk olmak üzere 6 ders işlemiştir. Uygulanan 

birinci haftada, bilgi testi uygulanmış, dereceli puanlama anahtarı tanımlanmış ve hip hop dans 

beceri düzeylerini öğrenmek için çeşitli temel çalışmalar verilmiş, ders ile ilgili öğrenci günlüğü 

doldurtulmuştur. İkinci haftada, adım çalışmalarına müzikle devam edilmiş.3., 4. ve 5. haftalarda 

hip hop dans adımları müzik eşliğinde öğretilmiş ve doldurulan öğrenci günlükleri kontrol edilmiştir. 
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6. haftada, öğrencilerle birlikte değerlendirmede kullanacak Dereceli Puanlama Anahtarı (rubrikleri) 

oluşturulmuş, her rubrikle gruplar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Öğrencilerin görüşü ve amaca 

uygunluğu ile ilgili değerlendirmede kodlanılacak rublik seçilmiştir.7.haftada ise son testler, Hip hop 

dans gösteri sunumları yapılmıştır. Öğrenci performansları video kaydına alınmış ve video kayıtları 

Rubrik ile öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirmeye alınmıştır. 

 

Verilerin Analizi: Uygulanan bilgi testlerinde ön test- son testte, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek 

testi, öğretmen ve öğrenci sunum değerlendirmelerinin karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin dersle ilgili görüşleri içerik analizi yöntemi ile ayrı ayrı incelenerek kodlanarak 

sayısallaştırılmış frekansları hesaplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Bulgularda, grubun bilişsel alan ön test ve son test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmakla beraber (p<0.05), dans sunularına öğretmenin verdiği puanlar ile izleyici 

öğrencilerin verdiği puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Dereceli puanlama anahtarı ve hip hop dans ile ilgili bilgi testi sonucunda bulunan anlamlı fark, 

öğrencilerin bu alanlarda daha önce hiç bilgisi yokken, beş hafta boyunca hip hop dansı ve dereceli 

puanlama anahtarının (rubrik) “ne olduğu?”ve “nasıl kullanıldığı ?” ile ilgili verilen teorik bilgiden 

kaynaklanıyor olabilir. Hill ve Miller (1997) yaptıkları çalışmalar, bulgularımızı destekler niteliktedir. 

Devinişsel alanda dans sunularına, öğretmenin verdiği puanlar ile izleyici öğrencilerin verdiği 

puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öğrencilere kendilerini değerlendirmeleri için 

bir değerlendirme formu (dereceli puanlama anahtarı) verildiğinde; öğretmenler gibi değerlendirme 

yapabildikleri, öğretmenlerin verdikleri puanlarla uyumlu oldukları gözlendiğinde dereceli puanlama 

anahtarının nesnelliğinin bir göstergesinden kaynaklanmış olabilir. Andrade ve Du (2005)’in, 

Goodrich (2000)’in, Lunsford ve Melear (2004)’in, Kurt ve İzmirli (2009)’nin araştırma sonuçları, 

çalışmamız bulgularını destekler niteliktedir. Öğrencilere dans eğitimine katılım, öğrenme, dans 

hakkında düşünceleri, karşılaştıkları problemler ve çözüm önerilerine ait görüşleri sorulduğunda, 

dersin sonunda öğrencilerin derste öğrendiklerini, öğrencilerin derste öğrendikleri beceri hakkında 

olumlu düşüncelere sahip olduğunu, beceriyi öğrenirken sıkılmayıp daha çok zevk aldıklarını, bu 

beceriyi gerçekleştirmenin onlara iyi şeyler kattığını ifade etmişlerdir. Sorunların çözümleri 

konusunda öğrenci cevaplarını incelendiğinde, kendi arkadaşlarına sorarak, öğretmene sorarak ve 

bir kaçının tekrar edip hareketi düşünerek bu problemlere çözüm bulduğunu belirtmişlerdir. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Dans Eğitimine İlişkin Birinci Haftaya Ait Görüşlerinin Frekans ve 

Yüzde Dağılımları 

GÖRÜŞLER 
HİP HOP 

grubu       

 
Olumlu Olumsuz

Yorum 

Yok     

f % f % f % N 

Bu derste öğrendikleriniz size ne

kazandırdı 
6 37.5 - - 10 62.5 16

Becerileri öğrenirken düşünceleriniz 

nelerdir 
8 50 5 31.25 3 18.75 16

Ne tür problemlerle karşılaştınız 2 12.5 12 75 2 12.5 16

Karşılaştığınız problemlere ne tür 

çözümler ürettiniz 
13 81.25 - - 3 18.75 16

Tablo 1'e göre, öğrenciler “Bu derste öğrendikleriniz size ne kazandırdı?” sorusuna %62.5’ide nötr olarak, 

“Becerileri öğrenirken düşünceleriniz nelerdi?” sorusuna %50 olumlu, “Ne tür problemlerle karşılaştınız?” 

sorusuna %75 olumsuz, “Karşılaştığınız problemlere ne tür çözümler ürettiniz?” sorusuna %81.25 olumlu olarak 

görüş bildirmişlerdir. 
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Tablo 2: Öğrencilerin Dans Eğitimine İlişkin Son Haftaya Ait Görüşlerinin Frekans ve 

Yüzdesel Dağılımları 

GÖRÜŞLER 
HİP HOP 

grubu       

Olumlu Olumsuz Yorum Yok 

f % f % f % N 

Bu derste öğrendikleriniz size ne kazandırdı 7 43.7 3 18.7 6 37.5 16

Becerileri öğrenirken düşünceleriniz nelerdir 2 50 10 62.5 4 25 16

Ne tür problemlerle karşılaştınız 1 6.25 12 75 3 18.7 16

Karşılaştığınız problemlere ne tür çözümler 

ürettiniz 
6 37.5 4 25 6 37.5 16

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Öğrencilerin “Bu derste öğrendikleriniz size ne kazandırdı?” sorusuna %43.7 

olumlu,“Becerileri öğrenirken düşünceleriniz nelerdi?” sorusuna %62.5 olumsuz, “Ne tür problemlerle 

karşılaştınız?” sorusuna %75 olumsuz, “Karşılaştığınız problemlere ne tür çözümler ürettiniz?” sorusuna %37.5 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 
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Abstract 0658 

 

 
Systematic observation of two different youth basketball context coaching 

behavior 

  

Ahmet Yapar, Mustafa Levent İnce 

Middle East Technical University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Department, 

Ankara. 

  

The purpose of the study was to systematically examine the youth basketball coaches’ coaching 

behaviors in performance and recreational coaching context by Côté’s (1995) Coaching Model. Two 

training sessions of three performance and three recreational basketball coaches (totally 12 

sessions) were video recorded to examine their coaching behaviors. Arizona State University 

Observation Instrument (ASUOI, Lacy & Darst, 1984) was used to systematically code of coaching 

behaviors. Totally 4362 behaviors were coded in Performance context, and 4196 behaviors were 

coded in recreational basketball context. Performance coaches and recreational coaches’ “Teaching 

Behaviors” included the 54,7% and 58,3% of all coaching behaviors, respectively. Similar patterns 

were observed for performance coaches and recreational coaches in “Non Teaching Behaviors” and 

“Other Behaviors” as identified by ASUOI. Based on these findings it can be concluded that even 

the goals of two contexts were different, coaching behaviors were similar. Therefore, there is a 

need to stress on the behaviors of performance and recreational coaches to be more sensitive to 

the athletes’ needs in future professional development programs. 

  

Keywords: Basketball, coaching behaviors, systematic observation 

 
İki farklı basketbol ortamındaki antrenörlük davranışlarının sistematik gözlem 

yoluyla incelenmesi 

  

Ahmet Yapar, Mustafa Levent İnce 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara 

  

Amaç 

Günümüzde çocuk ve gençler çeşitli eğitsel ve sağlık yararlarından dolayı organize fiziksel 

etkinliklere ve sporlara katılım için teşvik edilmektedirler. Bunlardan bir bölümü, yüksek başarı 

potansiyelleri nedeniyle yarışmacı olarak yetiştirilmek için spor kulüplerinin altyapı takımlarına 

yönlendirilmektedir. Diğerleri ise yarışma önceliği olmayan, fiziksel etkinliklerin eğitsel ve sağlık 

yararlarından faydalanmayı hedefleyen rekreatif spor okullarına yönlendirilmektedir. Côté ve 
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arkadaşlarına göre (1995) yarışma amaçlı altyapı ile rekreasyon amaçlı fiziksel etkinlik ve spor 

ortamlarındaki antrenör davranışlarının ve eğitsel yaklaşımlarının birbirinden farklı olması 

beklenmelidir. Kanada, ABD, Avustralya gibi ülkelerde bu konu kapsamlı bir şekilde araştırılmış 

olmakla birlikte, ülkemizdeki durum yeterince açık değildir (Côté 1999; Côté, Baker, & Abernethy, 

2007). Bu nedenle ülkemizdeki farklı amaçları olan spor ortamlarında antrenör davranışlarının 

incelenmesi, antrenörlerin sporcularına nasıl öğrettikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı ve uygun 

önerilerde bulunmamızı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı 12-14 yaş arası alt yapı ve rekreatif 

basketbol ortamlarını, sistematik gözlem yaparak, sergilenen antrenör davranışları açısından Côté 

ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen antrenörlük modeli çerçevesinde incelemektir.  

 

Yöntem 

Katılımcılar 3’ü altyapı takımı, 3’ü rekreatif basketbol okulunda çalışan, C ve D antrenörlük 

lisanslarına sahip, tamamı erkek, yaş ortalamaları 29,3 ve antrenörlük deneyimleri 5,8 yıl olan 

basketbol antrenörleridir. Antrenör davranışlarını değerlendirmek amacıyla her antrenör antrenman 

ortamında 2 kez olmak üzere, toplamda 12 seans video kamera ile kaydedilmiştir. Kaydedilen 

antrenmanlar, “Arizona Eyalet Üniversitesi Gözlem Aracı” (ASUOI; Lacy & Darst, 1984) kullanılarak 

değerlendirilmiştir. ASUOI ölçeği, antrenörlerin antrenmanlarda sergiledikleri davranışları 3 boyut 

ve 14 kategori altında toplayarak sistematik olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır [1. 

Öğretimsel Davranışlar boyutu (a. hareket öncesi öğretim, b. hareketle birlikte öğretim, c. hareket 

sonrası öğretim, d. soru sorma, e. fiziksel yardım, f. doğru model olma, g. yanlış model olma), 2. 

Öğretimsel Olmayan Davranışlar boyutu (a. cesaretlendirici bildirimler, b.övgü, c. azarlama), 3. 

Diğer Davranışlar (a.yönetim, b. sessiz kalma, c.kodlanamayan davranışlar, d.kişinin adını 

söyleme)]. Ölçeğin gözlem formu antrenör davranışlarını 5 saniye aralıklarla kodlama için 

tasarlanmıştır. Gözlem aracının ölçümler arası tutarlığı çalışma öncesi incelenmiş ve % 90’ın 

üzerinde tutarlık saptanmıştır. Veriler betimleyici istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

Bulgular  

Bulgulara göre altyapı antrenörlerinin antrenmanlardaki davranışlarının büyük bölümünü 

“Öğretimsel Davranışlar” boyutu oluşturmaktadır. Kodlanan toplam 4362 davranışın 2592’sinin 

(%54,7) “Öğretimsel Davranış” olduğu saptanmıştır. Öğretimsel Davranışların alt boyutlarına göre 

dağılımı ise “hareket sonrası öğretim” (%14,1), “hareket öncesi öğretim” (%10,6), “hareketle 

birlikte öğretim” (%8,6); “doğru model olma” (%5,9); “soru sorma” (%4,3); “yanlış model olma” 

(%2,6); ve “fiziksel yardım” (%0,6) şeklindedir. “Öğretimsel Olmayan Davranışlar” toplamda 860 

(%19,7) davranış olarak kodlanmıştır. “Öğretimsel Olmayan Davranışlar” alt boyutlarında 

“cesaretlendirici bildirimler” 423 (%9,7), “övgü” 241 (%5,5), “azarlama”196 (%4,5) davranış 

olarak kodlanmıştır. “Diğer Davranışlar” boyutu toplamda 1442 (%33,7) davranış olarak 

bulunmuştur. “sessiz kalma” 706 (%16,2), “kişinin adını söyleme” 562 (%12,8), “yönetim 

davranışları” 147 (%3,4) ve “kodlama dışı davranışlar” 57 (%1,3) adet olarak saptamıştır. Spor 

okullarında görev yapan basketbol antrenörlerinin ise 4196 davranışından 2448’i (%58,3) 
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“Öğretimsel Davranışlardan” oluşmaktadır. “Öğretimsel Davranışlar” alt boyutlarındaki davranış 

miktarları “hareket öncesi öğretim” için 577 (%13,7), “hareket sonrası öğretim” için 506 (%12,1), 

“hareketle birlikte öğretim” için 442 (%10,5), “doğru model olma” için 321 (%7,6), “soru sorma” 

için 215 (%5,1) ve “yanlış model olma” için 186 (%4,4) davranış olarak bulunmuştur. “Öğretimsel 

Olmayan Davranışlar” 594 (%14,2) kez kodlanmıştır. “Öğretimsel Olmayan Davranışlar” boyutu 

içinde en çok 214 (%5,1) kodlama ile “cesaretlendirici bildirimler”, 206 (%4,9) kodlama ile “övgü”, 

174 (%4,1) kodlama ile “azarlama”dır. “Diğer Davranışlar Boyutu” altında toplamda 1159 

(%27,49) davranış hesaplanmıştır. Bu davranışların 468’i (% 11,17) “kişinin adını söyleme”, 429’u 

(%10,24) “sessiz kalma”, 195’i (%4,65) “yönetim” ve 67’si (%1,43) “kodlama dışı davranışlar”dan 

oluşmuştur.  

 

Sonuç  

Côté ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen Antrenörlük Modeline göre rekreatif amaçlı spor 

ortamlarının, yarışma amaçlı spor ortamları kadar yoğun performansa dönük eğitim faaliyetleri 

içermemesi, eğlenceye ve rahatlamaya daha çok odaklanmaları gerektiği önerilmektedir. 

Çalışmanın bulgularına göre alt yapı ile spor okulu basketbol ortamlarında sergilenen antrenör 

davranışları oransal olarak birbirine benzerdir. Bu bulgu her iki ortamda da benzer uygulamaların 

yapıldığını göstermektedir. Sonuç olarak, rekreatif spor okullarında sergilenen antrenörlük 

davranışlarının daha çok eğlenme, yaşam boyu spor yapma alışkanlığını destekleyecek şekilde 

yapılandırılmalıdır. Rekreasyon odaklı antrenörlere verilen mesleki gelişim programları bu yönde 

desteklenmelidir. 
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Abstract 0662 

 

How do the Turkish coaches access the knowledge of sport science? 

  

Koray Kılıç, Mustafa Levent İnce 

Middle East Technical University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Department, 

Ankara 

  

The purpose of this study was to examine the following research questions in Turkish coaching 

context: a) How do coaches perceive sport science research? b) Which sources do coaches utilize 

when obtaining the knowledge they need? c) What obstacles do coaches confront when trying to 

access the knowledge they need? Participants were 322 coaches (256 men, 66 women) from 

diverse sports and coaching levels working in Ankara. “New Ideas for Coaches” questionnaire by 

Reade, Rodgers and Hall (2008) was translated and adapted into Turkish for the current study. 

There was a strong concurrence in Turkish coaches in terms of the belief that sport science 

contributes to sport (% 78). Gaps exist, however, between what coaches were looking for and the 

research that was being conducted. Coaches were most likely to attend seminars or consult other 

coaches to get new information. The barriers to the coaches’ access to sport science were finding 

out the source of information (e.g. foreign language barrier, limited time for research), not being 

able to implement the knowledge that was obtained from sport sciences into field of coaching, and 

lack of monetary support for the expenses about obtaining knowledge, respectively. In summary, 

findings indicated that coaches could not benefit from sport science knowledge as expected and 

they had important obstacles when obtaining this knowledge in Turkish context. We recommend 

providing eligible scientific knowledge sources, which are in harmony with the needs of coaches 

and their athletes. 

  

Keywords: Coach Education, Knowledge Transfer, Sport Sciences 

 
Türk antrenörler spor bilimlerinde üretilen bilgiye nasıl ulaşırlar? 

  

Koray Kılıç, Mustafa Levent İnce 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara 

  

Amaç 

Antrenörler, sporcularının performansını geliştirmek için sürekli olarak yeni fikir arayışlarına girmek 

zorundadırlar. Bunu etkili bir şekilde yapabilmeleri için spor bilimlerinde üretilen bilgilere ulaşmaları 

ve bunları ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gereklidir. Başka ülkelerde antrenörlerin spor 
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bilimlerinde üretilen bilgiye ulaşma yolları birçok çalışmada gösterilmiştir (Williams ve Kendall, 

2007; Reade, Rodgers ve Hall, 2008; Mesquita, Isidro ve Rosado, 2010). Bununla birlikte Türk 

antrenörlerin bu konuda nasıl bir yöntem izledikleri yeterince ortaya konmamıştır. Bu araştırmanın 

amaçları aşağıdaki sorulara Türk antrenörlerinin ilgili özelliklerini inceleyerek cevap bulmaktır; 1) 

Antrenörler spor bilimi araştırmalarını nasıl algılamaktadırlar? 2) Antrenörler ihtiyaçları olan bilgiye 

hangi kaynaklardan ulaşmaktadırlar? 3) Antrenörler ihtiyaçları olan bilgilere ulaşırken hangi 

engellerle karşılaşmaktadırlar? 

 

Yöntem 

Çalışmaya Ankara bölgesinde çeşitli branşlarda ve düzeylerde çalışan toplam 322 antrenör (256 

erkek, 66 kadın) katılmıştır. Antrenörler, artistik cimnastik (n = 22), atletizm (n=34), badminton (n 

= 18), basketbol (n = 42), boks (n = 10), futbol (n = 34), güreş (n=18), halter (n = 11), hentbol 

(n = 13), kick-boks (n = 20), taekwondo (n = 14), tenis (n = 22), voleybol (n = 50), ve yüzme (n 

=13) branşlarındandır. Bir antrenör branşını belirtmemiştir. Veri toplama amacıyla Reade, Rodgers 

ve Hall (2008) tarafından geliştirilen “Antrenörler için Yeni Fikirler” Anketi Türkçe’ye “çeviri, tekrar 

çeviri” yöntemi kullanılarak uyarlanmıştır. Türkçe anketin geçerliği, doktora ünvanı ve antrenörlük 

deneyimi olan önce 6 uzman tarafından gözden geçirilmiştir. Daha sonra ise farklı 10 antrenörle her 

biri ortalama 1 saat süren “bilişsel görüşme” (cognitive interviewing) yapılmıştır. Bu uygulamalar 

sonucunda anket son haline getirilmiştir. Nicel verilerin analizinde “betimsel istatistik” kullanılmıştır. 

Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.  

 

Bulgular 

Bulgulara göre, antrenörlerin % 78’i spor bilimi araştırmalarının branşı ile ilgili yeni fikirler 

sağladığına inanmaktadır. Antrenörler spor araştırmalarının 5’li likert ölçeğinde en çok fiziksel 

uygunluk (ortalama=4.6; SS=0.7), branşa özgü özel alıştırmalar (ortalama=4.3; SS=0.8) ve 

bireysel beceri gelişimi (ortalama=4.4; SS=0.8) konularında katkıda bulunduğuna inanırken en az 

günümüz sporcularını anlama (ortalama=3.8; SS=1.0), takım olma/uyumu (ortalama=3.9; 

SS=1.0) ve taktik (ortalama=4.1; SS=0.9) konularında katkıda bulunduğunu belirtmektedir. 

Bununla birlikte, antrenörler yeni fikirler araştırması içinde oldukları konuları en çoktan en aza 

doğru işaretlerken, 1) branşa özgü özel alıştırmalar, 2) bireysel beceri gelişimi ve 3) fiziksel 

uygunluğu ön sıralara koymuşlardır. Antrenörlere bilgiye hangi kaynaklardan ulaştıkları 

sorulduğunda ise en çok seminerlere katılım (% 45.0) ve kendi branşından diğer antrenörlere 

danışma (% 28,9) öne çıkmıştır. Hakemli bilimsel dergiler ise en az yararlanılanlar içinde 

gösterilmiştir (% 2.5). Antrenörlerin bilgiye ulaşırken karşılaştıkları engeller sırasıyla, bilginin 

kaynağına ulaşamama (% 37,3) (örn. yabancı dil engeli ve araştırmaya zaman bulamama), spor 

bilimlerinden edinilen bilgiyi antrenörlük uygulamasına dönüştürememe (% 35,4) ve antrenörlerin 

bilgi edinmekle ilgili harcamalar için maddi destek alamamasıdır (%27.3).  
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Sonuç 

Bu çalışmada antrenörlerin spor bilimlerinde üretilen bilgiden yeterince yararlanamadıkları ve bu 

bilgiye ulaşırken önemli engellerle karşılaştıkları anlaşılmıştır. Antrenörlere sporcularının ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni fikirler ararken ulaşabilecekleri nitelikli kaynaklar çeşitlendirilmeli ve 

antrenörlerin bunları kullanması desteklenmelidir.  
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Abstract 0665 

 

A study on evaluation of validity and reliability of the Sport Motivation Scale for 

children 

  

Hülya Aşçı1, Zişan Kazak Çetinkalp2, Atahan Altıntaş1 
1Başkent University, Sport Sciences Department 
2Ege University, Physical Education and Sports School 

  

Purpose: The aim of the present study was to evaluate validity and reliability of the Sport 

Motivation Scale (SMS) which has been developed by Pelletier et al. (1995) for children athletes.  

Subjects: Scale was administered to 337 athletes who are 152 girls (12.49 ± 0.91) and 185 boys 

(12.29 ± 1.03) with a mean of age 12.38 ± 0.98 years from different sports. The athletes’ ages 

vary between 10 and 15.  

Method: In order to determine the construct validity of The Sport Motivation Scale for children, 

confirmatory factor analysis was conducted. The Perception of Success Questionnaire and Children 

and Youth Physical Self-Perception Profile were used for the criterion-related validity. Internal 

consistency were assessed using Cronbach’s alpha.  

Results: Findings regarding the construct validity of the questionnaire show the indices of fit has 

acceptable values (χ²/df=943.067/323, RMSEA=0.076, SRMR=0.077, NNFI=0.90, CFI=0.91). 

Evidence for criterion-related validity of the SMS was found. The Cronbach’s alpha coefficients were 

0.60 for Intrinsic motivation to know, 0.62 for Intrinsic motivation to accomplish, 0.64 for Intrinsic 

motivation to experience stimulation, 0.58 for Extrinsic motivation – identified, 0.51 for Extrinsic 

motivation – introjected, 0.54 for Extrinsic motivation - external regulation and 0.66 for 

Amotivation. 

Conclusion: Results from the present study indicate that the SMS provides a reliable and valid 

measure of motivational types for Turkish children athletes. 

  

Keywords: Sport motivation scale, children, validity, reliability 
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Sporda Güdülenme Ölçeği (SGÖ)’nin çocuklar için geçerlik ve güvenirliğinin 

değerlendirilmesi üzerine bir çalışma 

  

Hülya Aşçı1, Zişan Kazak Çetinkalp2, Atahan Altıntaş1 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü 
2Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Pelletier ve ark. (1995) tarafından geliştirilmiş Sporda Güdülenme 

Ölçeği (SGÖ)’nin çocuk sporcular için geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesidir.  

Örneklem: Ölçek, farklı spor dallarından yaşları 10-15 arasında değişen ve 12.38 ± 0.98 yaş 

ortalamasına sahip 152 kız (12.49 ± 0.91) ve 185 erkek (12.29 ± 1.03) toplam 337 sporcuya 

uygulanmıştır.  

 

Yöntem: Sporda Güdülenme Ölçeği’nin faktör yapısını ortaya koymak üzere doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Ölçüt-bağıntılı geçerliğini sınamak amacıyla Başarı Algısı Envanteri ile Çocuklar 

ve Gençler için Kendini Fiziksel Algılama Envanteri kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlığını 

değerlendirmek için Cronbach alpha değerleri hesaplanmıştır. 

 

Bulgular: Yapı geçerliğine ilişkin bulgular, uyum indeks değerlerinin ölçeğin kabul edilebilir uyum 

değerlerine sahip olduğunu göstermiştir (χ²/sd=943.067/323, RMSEA=0.076, SRMR=0.077, 

NNFI=0.90, CFI=0.91). SGÖ’nin ölçüt-bağıntılı geçerliği için kanıtlar bulunmuştur. Cronbach alpha 

katsayıları, bilmek için içsel güdülenme için 0.60, başarmak için içsel güdülenme için 0.62, uyaran 

yaşamak için içsel güdülenme için 0.64, Özdeşim için 0.58, İçeatım için 0.51, Dışsal düzenleme için 

0.54 ve Güdülenmeme için 0.66 olarak bulunmuştur. 

 

Sonuç: Bu çalışma sonuçları, SGÖ’nin çocuk sporcuların güdülenme biçimlerini belirlemede geçerli 

ve güvenilir bir ölçüm sağladığını göstermektedir. 
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Abstract 0668 

 

Turkish pre-service physical education teachers’ self-reported use and 

perceptions of teaching styles 

  

Cevdet Cengiz, Şakir Serbes 

Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sport, Physical Education 

Teacher Education Department; Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education 

and Sport, Physical Education Teacher Education Department 

  

Purpose of this study was to analyze the Turkish Pre-Service Physical Education Teacher Education 

Students (PPETES) Teaching Styles. Participants selected on the basis of seven region of Turkey, 

universities with Physical Education Teacher Education (PETE) department volunteered to 

participate to the current study. Totally 9 universities participated (n=330) in this study. A 

validated Turkish version (İnce and Hünük, 2010) of Kulinna and Cothran (2003) “Physical 

Education Teachers’ Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire” and 

demographic variables (gender, university) were collected. Multivariate Analysis of Variance 

(MANOVA), Paired-Sample T-test and descriptive statistics was used for statistical analysis. 

According to the MANOVA, significant difference was observed between participants previous sport 

experiences, university and preferred teaching styles (p<0.05). On the other hand, no significant 

difference was observed on the use of teaching style and sex of students. Based on the paired-

sample t-test results, participants who preferred to use teaching styles had higher perceived 

benefits of teaching style values compared to who do not prefer to use the teaching style. 

Descriptive findings indicated that mostly used teaching style was teacher-centered “Command” 

(M=3.86, SD=.77), “Practice” (M=3.75, SD=.77) styles. Findings indicated Pre-Service Physical 

Education Teacher Education programs teaching method courses need to focus more on student-

centered teaching styles to the need of current middle and secondary school physical education 

programs. In addition, teaching method courses should be renewed with contemporary physical 

education teaching methods. 

  

Keywords: Physical education teacher education, teaching styles, university students 
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Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans öğrencilerinin öğretim stilleri ve 

stillere ilişkin değer algıları 

  

Cevdet Cengiz, Şakir Serbes 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında bulunan Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğretim stillerini incelemektir. 

Araştırmanın örneklemini 7 coğrafik bölgede bulunan üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümleri davet edilmiş ve olumlu cevap veren bölümler oluşturmaktadır. Toplam 9 

üniversitenin ilgili bölümleri gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır (n=330). Veri toplama aracı olarak 

Kulinna and Cothran (2003) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri 

Değer Algıları (BÖÖSDA)” anketinin Türkçe versiyonu (İnce ve Hünük, 2010) ve demografik 

bilgilerin yer aldığı bölüm kullanılmıştır. Anket toplam 11 öğretim stili ve her biri ile ilgili senaryo ve 

bunlara ilişkin 5’li Likert (Hiç, Nadiren, Ara sıra, Sıklıkla, Her zaman) ölçeğinde cevaplanan 4’er 

soruyu içermektedir. Lisans öğrencilerinin öğretim stilini kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla 

Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA), Eşleştirilmiş t-testi (Paired-Sample T-test) analizleri ile 

betimsel istatistik (ortalama ve standart sapma) yöntemleri kullanılmıştır. Çok Yönlü Varyans 

Analizi bulgularına göre öğretim stilini kullanma ile üniversite ve geçmişte bir spor dalı ile uğraşma 

arasında anlamlı fark gözlenmiştir. (p<0.05). Diğer yandan cinsiyet ve öğretim stilini kullanma 

düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Eşleştirilmiş t-testi bulgularına 

göre öğretim stilini kullananlar, kullanmayanlara göre daha yüksek değer algılarına sahiptir. 

Öğrencilerin en çok tercih ettiği yöntem olarak öğretmen merkezli yöntemler arasında yer alan 

“Komut” (X=3.86, SS=.77), “Alıştırma” (X=3.75, SS=.77) yer almıştır. Elde edilen veriler 

temelinde Lisans Beden Eğitimi ve Spor Programları içinde yar alan öğretim yöntemleri dersinin 

öğrenci merkezli yöntemlere daha çok yer vermesi önerilmektedir. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı, 

Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programları ile daha uyumlu mezunlar yetişmiş olacaktır. 

Ayrıca, öğretim yöntemleri derslerinin içeriğinde güncel beden eğitimi öğretim yöntemlerini yer 

alması önerilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor öğretmeni eğitimi, öğretim stilleri, üniversite öğrencileri 
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Abstract 0671 

 

The examination of the motivation of the women participating in exercise within 

the frame of self-determination theory and cultural studies 

  

Pınar Öztürk, Canan Koca 

Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology, Ankara 

  

Objective: This research examines the factors that affect motivation and participations of the 

women during exercise in women-only sports centres within the frame of self-determination theory 

(SDT; Ryan & Deci, 2000) and cultural studies approach. The present study interprets to what 

extent the sports centres that these women are members of satisfy three basic psychological needs 

(autonomy, competence, and relatedness). 

Method: The data is collected through participant observation and interviews that are based upon 

qualitative research methods, in Go-Fit (codenamed) in Ankara. The sampling of the research is 

composed through typical circumstance sampling which is a part of purposeful sampling. 45-90 

minutes semi-structured interviews are conducted with 10 exercise participants’ women of ages 

19-58. The data is analysed using content analysis. 

Findings: Three categories and eight themes are defined. Accordingly, it is found that “limited 

time”, “control over the starting time” and “access” are effective on satisfaction of the basic need 

autonomy; “sense of friendship”, “the impact of the trainer” and the “home likeness” are effective 

on relatedness; “the simplicity of the program” and the “change in the bodily appearance” are 

effective on competence. Furthermore, the reconstruction of femininity and the gender norms are 

in question for each of the themes.  

Result: For autonomy, competence and relatedness and environmental support contributes in the 

continuity of the exercise and wellness through generating internal motivation. This research 

reveals that the satisfaction of women’s basic psychological needs is effective on their exercise 

experiences, and that these experiences are related with the gender norms. 

  

Keywords: Basic psychological needs, exercise motivation, self-determination theory, women-only 

sports centres 
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Egzersize katılan kadınların motivasyonlarının kendini belirleme kuramı ve 

feminist kültürel çalışmalar çerçevesinde incelenmesi 

  

Pınar Öztürk, Canan Koca 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

  

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hareketsizlik, dünya ölçeğinde ölüme yol açan risk 

faktörleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Buna rağmen araştırmalar günümüzde 

insanların yeterli ölçüde fiziksel aktiviteye katılmadığını (Bouchard, Blair ve Haskell, 2012; Rhodes 

ve Dean, 2009); ayrıca kadınların ve kız çocukların spora/egzersize katılımda dezavantajlı grup 

kategorisinde olduğunu göstermektedir (Burton, Turrell ve Oldenburg, 2003; Colley ve diğ., 2011). 

Bununla birlikte, son yıllarda dünya genelinde, kadınlar için yeni fırsatların yaratılması, kadınlar için 

yeni yasal düzenlemelerin yapılması, kadın hareketinin etkisi ve sağlık ve fiziksel uygunluk (fitness) 

hareketlerinin artmasıyla birlikte kadınların spora katılımında artış olduğu bilinmektedir (Koca ve 

Bulgu, 2005). Karma fitness merkezlerinin sayısı artarken, yeni bir sektör olan “sadece kadınlara 

özel” spor merkezleri hem Türkiye’de hem de dünyada sayıları hızla artan merkezlere 

dönüşmektedir.  

Araştırmanın kuramsal temellerinden birini oluşturan feminist kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet 

ve kültür arasındaki ilişkiyi vurgularken, kültürün kadınların egzersiz deneyimleri üzerine etkisine 

dikkati çeker (Markula, 1995; McDermott, 2000). Bu yaklaşıma göre karma spor merkezleri 

geleneksel olarak erkeklik kültürünü taşımaktadır. Bu noktadan hareketle kadınlara özel spor 

merkezlerinde egzersize katılan kadınların deneyimlerinin ve egzersize ilişkin motivasyonlarının 

açığa çıkartılmasının önemi artmaktadır. Araştırmanın bir diğer kuramsal temeli olan KBK (Kendini 

Belirleme Kuramı), bireylerin motivasyon düzeylerini açıklamaya ve yordamaya olanak tanıyan bir 

kuramdır (Ryan ve Deci, 2002). İnsanların motivasyonel yönelimleri ve kişilik bütünlükleri için 

temel olan doğuştan gelen özerklik, ilişkisellik ve yeterlikten oluşan psikolojik ihtiyaçlar ve bu 

ihtiyaçların doyurulması kuramın ilgi alanını oluşturmaktadır. Literatürde KBK yaklaşımlı egzersiz 

motivasyonu ve egzersiz davranışları üzerine yapılan çalışmalar, egzersize katılımda ve sürdürmede 

kendi-belirlenimli (içsel motivasyonlu) olmanın önemine dikkat çekmektedir (Brunet ve diğ., 2012; 

Daley ve Dula, 2006; Ingledew ve Markland, 2008).  

Bu bilgiler ışığında araştırmada, kadınlara özel spor merkezlerinde egzersize katılan kadınların 

motivasyonlarını ve katılımlarını etkileyen faktörlerin KBK çerçevesinde ve feminist kültürel 

çalışmalar yaklaşımıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. KBK kişinin temel psikolojik ihtiyaçlarının 

evrensel olduğunu tüm kültürlerdeki insanlar için geçerli olduğunu ileri sürse de, batılı toplumlarda 

kavramlaştırılmış ve daha çok o kültürlerde nicel yöntem geleneğiyle sınanmış bir kuramdır. 

Dolayısıyla, hem kuramın Türkiye örneklemi üzerinde sınanması hem de nitel yöntem araştırma 

deseni ile kadınlara özel spor merkezlerindeki egzersiz deneyimleri üzerinden feminist kültürel 

çalışmalar yaklaşımıyla derinlemesine bilgi alınması, bu araştırmanın önemini göstermektedir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda kadınların egzersiz motivasyon yönelimleri, egzersiz 
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deneyimleri, kendi bedenlerine ilişkin algıları, diğerleriyle ilişkileri ve mekân algıları KBK’nın 

sunduğu olanakla açığa çıkartılmış ve üyesi oldukları spor merkezlerinin bu üç temel ihtiyacı ne 

düzeyde karşıladığı yorumlanmıştır.  

 

Yöntem: Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi temelinde katılımlı gözlem ve bireysel 

görüşmeler yolu ile Ankara’da bulunan Go-Fit (kod adı) kadınlara özel spor merkezinde 

toplanmıştır. Go-Fit “30 dakika egzersiz” programıyla hizmet veren özel bir şirkettir. Çalışmanın 

örneklemi amaçsal örneklem yöntemlerden tipik durum örneklemesi kullanılarak oluşturulmuştur 

(Yıldırım ve Şimşek, 2003:71). Bireysel görüşmeler yaşları 19-58 arasında değişen 10 egzersiz 

katılımcısı kadın ile 45-90 dakika süren yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Katılımlı gözlem ise haftada en az üç gün ve birer saat olmak üzere, araştırmacının (birinci yazar) 

spor merkezinde kadınlarla birlikte 3 ay süreyle egzersize katılımı ile gerçekleşmiştir. Verilerin 

analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz tekniği kapsamında, çalışmadan elde edilen 

veriler araştırmacılar tarafından incelenerek kodların bulunması, çalışmanın kuramsal çerçevesi ve 

verilerden hareketle kodların belirli temalar altında sınıflandırılması, kodların ve temaların 

düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve son olarak yorumlanması süreci izlenmiştir. Araştırmanın 

geçerliğini ve güvenirliğini arttırmada çeşitleme (triangulation) ve diğer araştırmacıların görüşlerine 

başvurma gibi farklı teknikler kullanılmıştır (Berg, 2004; Ely ve diğerleri, 1991). 

Bulgular: Araştırmada verilerin analizi sonucunda üç kategori ve sekiz tema belirlenmiştir. Buna 

göre özerklik temel ihtiyacının doyumunda temel kaynaklar olarak egzersiz programının kısalığı 

(zaman), program saatini ayarlayabilme (kontrol) ve spor merkezinin eve yakınlığı (ulaşım) açığa 

çıkmıştır. İlişkisellik temel ihtiyacının, diğer kadınlarla birlikte egzersiz yapıyor olmak (arkadaşlık 

duygusu), antrenörün ilgisi ve sıcaklığı (antrenör etkisi), egzersiz mekanının ev gibi algılanması (ev 

gibi olma) yoluyla karşılandığı görülmüştür. Son olarak yeterlik ihtiyacının ise aletlerin kolay 

kullanılır olması ve hareketlerde güç harcanmaması (programın kolaylığı) ve sıkılaşma (bedensel 

değişim) ile doyurulması söz konusudur. Araştırmaya katılan kadınların dışsal bir motivasyonla 

egzersize başladıkları, özellikle yeterlik ve ilişkisellik temel ihtiyaçların doyumu ile egzersiz 

davranışlarını düzenledikleri görülmektedir. Ayrıca tüm temalarda kadınlığın ve toplumsal cinsiyet 

normların yeniden inşası söz konusudur.  

 

Sonuç: Özerklik, yeterlik ve ilişkisellik için çevresel desteğin sağlanması, içsel motivasyonun 

harekete geçmesine olanak tanıyarak, egzersizin devamlılığına ve iyi olma haline katkıda bulunur. 

Bu çalışmada da kadınların egzersiz deneyimlerinde temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının 

etkili olduğu açığa çıkarılmış ve bu deneyimlerin toplumsal cinsiyetle ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç olarak elde edilen bulguların, kadınların fiziksel aktivitelerini artırmalarına, düzenli egzersizi 

günlük rutinlerine dâhil etmelerine ve sürdürmelerine katkıda bulunacak öneriler ve politikaların 

geliştirilmesinde yararı olacağına inanılmaktadır.  
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Yazar Notu: Bu çalışma Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından desteklenmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz motivasyonu, kadınlara özel spor merkezi, kendini-belirleme kuramı, 

temel psikolojik ihtiyaçlar 
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Abstract 0675 

 

Examination of Game Performance in Teaching Soccer Offensive in Teaching 

Games For Understanding Model 

  

Ahmet Kablan, Figen Altay 

School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University Ankara 

  

The purpose of this study was to examine of game performance in teaching soccer offensive in 

teaching games for understanding approach. A total of 12 secondary school students participated 

voluntarily to the research. Data collection which were playing offensive scenario were adapted by 

Griffin, Mitchell and Oslin (2005). Data collected using a rating scale developed by game 

performance. Teaching games for understanding group was provided four weeks of soccer. Analysis 

of the data the game performance of the three expert assessment of reliability for repeated 

measurements one-way analysis of variance and correlation technique (R:0.78). Wilcoxon tests 

were used two-sample test scenario offensive game. Scenarios applied to the front of the field and 

on paper and post-test were statistically significant differences between the results of them 

(p<0.05). Wilcoxon two sample test scores as a result of game performance between the pre-test 

and post test results showed a statistically significant group difference (p<0.05). As a result, 

teaching games for understanding model soccer education committed to learning the game of 

soccer, the field and rush the game scenario is applied on paper, game performance, game 

performance components differ in terms. 

  

Keywords: instructional model, teaching games for understanding, football 

 
Futbol oyunu atak organizasyonu öğretiminde taktiksel oyun yaklaşımı 

modeliyle oyuncuların oyun performans düzeylerinin incelenmesi 

  

Ahmet Kablan, Figen Altay 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,Ankara,Türkiye 

  

GİRİŞ ve AMAÇ 

Taktik Oyun Yaklaşımı (TOYA), oyun oynama becerilerini geliştirmek için önce ‘‘Neden’’ ve ‘‘Nasıl’’ 

sorularına cevap veren oyun merkezli yaklaşımdır. Silverman ve Ennis (2003)’ e göre Taktik Oyun 

Yaklaşımı, öğretmenlerin taktiksel problemlere çözüm üretebilmeleri ve oyunları en doğru şekilde 

öğretmeleri için kullanabilecekleri öncelikli yollardan birisidir ve uygun zamanlarda üzerinde 
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durulması gereken beceri uygulamalarıyla oyun içerisinde uygulanan beceriler arasında denge 

kurmayı sağlamaktadır. Öğrencilerin oyun içersinde karşılaştıkları sorunların çözümü için gereken 

taktikleri ve taktiksel yöntemleri öğrenmelerini sağlar. Bu süreç, bireylerin sosyal, fiziksel ve 

zihinsel gelişimi için uygun bir değişiklik ya da basitleştirilmiş bir oyun içerir. Araştırmamız, futbol 

okulu öğrencisi olan, zorunlu Beden Eğitimi dersi alan toplam 12 ilköğretim öğrencisinin katılımıyla 

TOYA temelli eğitimin futbol oyununun öğrenimi üzerine etkisini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu: Araştırma grubu Ankara Demirspor futbol kulübünde U13 futbol takımındaki 12 

gönüllü erkek öğrenciden oluşmuştur. 

Ön çalışma: Araştırılan grubun homojen dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için gruba 

futbol ile ilgili beceri testi yapılmıştır (p>0.05). 

Veri Toplama Araçları: Mitchell, A.S., Oslin, L., Griffin, L. (2005) tarafından geliştirilen hücum oyun 

senaryosu ve atak oyun senaryosu futbola uyarlanarak uygulanmış ve Griffin, Mitchell ve Oslin, 

(1997) tarafından geliştirilen oyun performansı değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması: Bu çalışmada ön test-son test deney deseni kullanılmıştır. 4 haftalık ders 

içerisinde TOYA temelli futbol eğitimi işlenmiştir.  

Verilerin Analizi: One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi ile beceri testleri sonuçlarının aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve grubun normal dağılım gösterdiği ortaya 

konmuştur (Z=0.70 p>0.05). Ölçüm yapan kişiler arasında güvenirlik (ANOVA) sınıf için korelasyon 

tekniği, Hücum Oyun Senaryosu, kağıt üzerinde oyun senaryosu ve Oyun performanslarının ön 

test- son test karşılaştırılmasında, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

TOYA uygulanan grubun oyun senaryosu saha çalışması ön test son test sonuçları arasında anlamlı 

bir fark bulunmaktadır (p<0.05). TOYA uygulanan grubun kağıt üzerindeki çalışması ön test son 

test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). 

TOYA uygulanan grubun saha ve kağıt üzerindeki senaryosunun karşılaştırılması ön test ve son 

testine ait bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

TOYA uygulanan grubun oyun performansları arasında da anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). 

TOYA öğretimi uygulanan grubun oyun performansı alt bileşenleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p<0.05). 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmada Taktik Oyun Yaklaşımı uygulanan grubun oyun senaryosu saha çalışmasında 

öğrencilerin ön test – son test puanları arasında bulunan anlamlı fark, TOYA işleyen öğretmenin 

bireysel farklılıkları göz önüne alarak, çalışmada hücum oyun senaryosu kurgulanırken, öğrencilerin 

hepsi tarafından uygulamanın yapılması nasıl yapmaları gerektiğini daha iyi kavramaları, etkili bir 

sorgulama sonucu doğru senaryoyu bulmaları ile ortaya çıkmış olabilir. Daniel Memmert (2007), 
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Dinç (2008) ‘in yaptıkları çalışmalar çalışmamızla paralellik göstermektedir. Atak Oyun senaryosu 

kağıt üzerindeki çalışmalarının ön test - son test puanları arasında anlamlı bir fark olmasının nedeni 

ise, saha içinde oyunun her alanını ve her arkadaşının pozisyonunu rahat analiz edemeyen öğrenci, 

aynı senaryoyu kağıt üzerinde incelediğinde sahanın bütününü görerek arkadaşının pası alabilmesi 

için nereye koşması gerektiğini, pası verdikten sonra nereye hareketlenmesi gerektiğini düşünmüş, 

kavramış ve analiz etmiş olmaları bilişsel gelişim üzerinde etkili olmuş olabilir. Mattson (2001) 

yaptıları çalışmalar, çalışmamızla paralellik göstermektedir. Saha içerisinde grupla ortak hareket 

ederken kağıt üzerindeki senaryoda bireysel olarak bir gol hücumu planlamış olması sebeplerinden 

dolayı iki çalışmanın kendi içerisindeki ön test ve son testlerinin farka neden olmuş olabilir. 

Öğrencilerin; karar verme, beceri uygulama, koordineli olma ve savunma uzaklığına yönelik ön test 

– son test ve oyun bileşenleri arasında fark ise, TOYA alt boyutlarına yönelik işlenen çalışmalarda 

sorgulama, öğrencinin beceriyi öğrenmesi gerektiğine dair bir farkındalık yaratması sebebi olmuş 

olabilir. Chatzopulos ve diğerleri (2006), Bulut (2011) 'in çalışmaları sonuçlarımızla paralellik 

göstermektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin TOYA Öğretim Yaklaşımı uygulaması ile sahada 

uygulanan atak oyun senaryosu, kağıt üzerinde uygulanan atak oyun senaryosu ile oyun 

performansları yönünde olumlu olumlu gelişim gösterdikleri söylenebilir. 
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Table 1: The results of game scenario field study and paper based study pre test post 

test scores 

Test N X Ss Z P 

Field Study Pre Test 12 29.83 4.44 -3,06 0.002

Paper Study Pre Test 12 17.41 5.36

Field Study Post Test 12 36.33 7.30 -2.98 0.003

Paper Study Post Test 12 50 6.06

According to Table 1, there is a statistically significant difference between pre test post test scores of game 

scenario field study and paper based study (p<0.05). 

 
Tablo 1: TOYA Uygulanan grubun Oyun Senaryosu Saha Çalışması ve Kağıt Üzerindeki 

Çalışması Ön Test Son Testinin Karşılaştırılma Sonuçlarına Ait Bulgular 

Test N X Ss Z 

Saha Çalışması Ön Test 12 29.83 4.44 -3,06 0.002

Kağıt Çalışması Ön Test 12 17.41 5.36

Saha Çalışması Son Test 12 36.33 7.30 -2.98 0.003

Kağıt Çalışması Son Test 12 50 6.06

Tablo 1’e göre TOYA uygulanan grubun oyun senaryosu saha ve kağıt çalışmasının ön testleri ve son testleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). 
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Abstract 0678 

 

 
The current state of tennis in İzmir 

  

Pınar Güzel1, Hülya Ünlü2, Selhan Özbey3 
1Celal Bayar University, Recreation Department, Manisa, Turkey 
2Abant Izzet Baysal University, Sports Management Department, Bolu, Turkey 
3Celal Bayar University, Sports Management Department, Manisa, Turkey 

  

In many countries tennis is a sports branch that have been forming their own cultural structure. It 

is one of the sports keeps the tradition and popularity in the world and since 1900 it is in the 

attempt to reach the masses in Turkey. Purpose of this study was to determine the current 

situation of tennis which is expected to be widely in İzmir -Turkey’s particularly in terms of 

geographical and climatic conditions-. In this research 17 club managers, coaches and parents 

were interviewed. Case study method in qualitative research techniques was used and the 

"interview method" using the data was gathered. As a result of the analysis data four main themes 

and related sub-themes were reached. These were; “Participants' views on the state of tennis in 

İzmir”, “Participants' views on the activities of SFA”, “Participants' views about the support given 

by the Turkish Tennis Federation (TTF) to tennis in the province of İzmir” and “Participants' views 

about the development and promotion of the tennis in İzmir”. As a result, it has been determined 

that active licensed athletes were less than shown in the list. İzmir gives quite support to tennis as 

physical and cultural dimensions with the important international organizations and its climate 

attribute. However, as the elite athletes of professional training and the tennis as a recreational 

activity have not reached the required percentage of detection. And for the promotion of tennis in 

İzmir, TTF, local governments and the private sector should provide financial support, must begin 

at an early age for tennis and to cooperate with educational institutions to create the sports 

culture. 

  

Keywords: Tennis, İzmir, qualitative research 
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Tenis ve İzmir ilindeki mevcut durumu 

  

Pınar Güzel1, Hülya Ünlü2, Selhan Özbey3 
1Celal Bayar Üniversitesi, Rekreasyon Ana Bilim Dalı, Manisa 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, Bolu 
3Celal Bayar Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, Manisa 

  

Amaç 

Tenis, dünyanın birçok ülkesinde kendi kültür yapısını oluşturan bir spor branşı olmuştur. Dünyada 

popülaritesini ve geleneğini sürdüren branşlardan birisi olan tenis, 1900’lü yıllardan itibaren 

Türkiye’de de kitlelere ulaşma çabası içerisindedir. Bu araştırmada amaç, Türkiye’nin özellikle 

coğrafi ve iklim şartları yönünden tenis sporunun yaygın olması beklenilen İzmir ilinde, tenis 

sporunun mevcut durumunun belirlenmesidir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmada İzmir ilinde tenis branşı aktif olarak faaliyetlerini sürdüren 4 spor kulübünde yönetici, 

antrenör ve veli olarak tanımlanan 17 kişi ile görüşülmüştür. Nitel araştırma tekniklerinden durum 

çalışması yöntemi kullanılmış ve “görüşme yöntemi” kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Araştırmada, 

verilerin anlaşılır bir biçimde çözümlenmesi, neden sonuç ilişkilerinin irdelenerek birtakım sonuçlara 

ulaşılması ve bulguların yorumlanması için “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

geçerlik çalışması için; Bulguların kendi içerisinde tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiştir; elde 

edilen veriler daha önce oluşturulan kavramsal çerçeve ile uyumludur; bulgular, hem ses kayıt 

cihazına kaydedilmiş hem de kısa notlar yoluyla denetlenmiştir. Araştırmada güvenirlik çalışması 

için; Araştırmanın yöntem ve aşamaları ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır; araştırma soruları açık 

bir biçimde ifade edilmiştir; veriler ayrıntılı ve amaca uygun bir biçimde toplanmış ve başkaları 

tarafından incelenebilecek biçimde saklanmıştır; sonuçlar, ortaya konan verilerle açık bir biçimde 

ilişkilendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Analiz edilen veriler sonucunda “Katılımcıların İzmir’de tenis sporunun durumuna ilişkin görüşleri”, 

“Katılımcıların HİS faaliyetleri hakkındaki görüşleri”, “Katılımcıların Türkiye Tenis Federasyonu’nun 

(TTF) İzmir ilinde tenise verdiği destek hakkındaki görüşleri” ve “Katılımcıların İzmir’de tenis 

sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin görüşleri” olmak üzere dört ana temaya ve 

bunlar ile ilgili alt boyutlara ulaşılmıştır. Ayrıca İzmir ilinde tenis sporunun genel durumunu tespit 

etmek amacıyla tenis branşında aktif olarak hizmet veren kulüplerin sayısal verilerine de 

ulaşılmıştır.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Tenis dünyanın birçok ülkesinde kendi kültür yapısını oluşturan bir spor branşı olmuştur, 

Araştırmada, İzmir ilinde tenis sporu ile ilgili mevcut durumun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile, İzmir ili tenis kulüplerine ve TTF’ ye yön göstermesi 

ve daha fazla bireyin bu spora yönelmesine katkıda bulunması beklenmektedir. İzmir ilinde tenis 

sporunun genel durumunu tespit etmek amacıyla tenis branşında aktif olarak hizmet veren 

kulüplerin sayısal verilerine ulaşılmıştır. Araştırmada İzmir ilinde tenis branşı aktif olarak 

faaliyetlerini sürdüren 4 spor kulübünde yönetici, antrenör ve veli olarak tanımlanan 17 kişi ile 

görüşülmüştür. Nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması yöntemi kullanılmış ve “görüşme 

yöntemi” kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Bu verilerde yer alan aktif lisanslı sporcu sayısının 

gösterilenden az olduğu tespit edilmiştir. Bu oran sadece Buca Tenis Kulübünde %100 iken, diğer 

üç kulüpte (Karşıyaka Spor Kulübü, Kültürpark Tenis Kulübü ve İzmir Tenis İhtisas Kulübü) 

ortalama %50 civarında olmaktadır. İzmir ili düzenlediği uluslararası büyük organizasyonlar ve 

iklim özellikleri ile gerek fiziksel gerekse kültürel açıdan tenis sporuna oldukça büyük destek 

vermektedir. Ancak profesyonel olarak elit sporcu yetiştirme ve bu sporu bir rekreatif faaliyet 

olarak algılama yüzdesinin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu amaçla yapılan 

araştırmada elde edilen bulgulara göre; İzmir ilinde tenis sporunun durumuna ilişkin oyuncu 

yetiştirme, iklim şartları, kulüpleşme, ulaşım, kültürel yapı, spor kültürü ve maddi unsurların etkisi 

temalarına ulaşılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilere göre; TTF’nin İzmir kulüplerine destek 

vermesi ile ilgili bulgularda yeterince destek vermediği sonuçlarına ulaşılmıştır (%35 Evet-%41 

Hayır-%24 Yeterince Değil). Araştırma sonuçlarına yönelik olarak, tenis sporunun İzmir ilinde 

yaygınlaştırılması için özellikle TTF, Yerel Yönetimler ve Özel sektörün maddi destek sağlaması, 

diğer spor branşlarında da olduğu gibi tenis sporuna da küçük yaşlarda başlanması ve spor 

kültürünün oluşturulabilmesi için eğitim kurumları ile işbirliği yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tenis, İzmir, nitel çalışma 
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Participant profiles 

Tablo 1: Katılımcı profilleri 

Kişi No Cinsiyet Yaş Eğitim Görevi Meslek Yılı

1 E 55 L.ÜSTÜ MÜDÜR 12 

2 K 49 LİSANS YÖNETİCİ 3 

3 K 50 LİSANS MÜDÜR 36 

4 E 62 LİSANS YÖNETİCİ 20 

5 E 42 LİSANS ANTRENÖR 23 

6 E 32 LİSANS İDARECİ 13 

7 E 36 L.ÜSTÜ ANTRENÖR 15 

8 E 35 LİSANS ANTRENÖR 14 

9 E 35 LİSANS ANTRENÖR 12 

10 E 38 LİSANS ANTRENÖR 13 

11 E 34 LİSANS ANTRENÖR 12 

12 E 40 LİSANS VELİ 6 

13 K 46 LİSANS VELİ 8 

14 K 45 LİSANS VELİ 8 

15 K 49 LİSANS İDARECİ 3 

16 E 55 LİSANS YÖNETİCİ 3 

17 E 48 LİSANS VELİ 31 

 

Scalar Datas of Active Tennis Clubs in İzmir 

Tablo 2: İzmir İli Aktif Tenis Kulüpleri Sporcu Sayısal Verileri 

 

KAYITLI 
LİSANSLI 
SPORCU 

AKTİF 
SPORCU 

AKTİF 
SPORCU

MİLLİ 
SPORCU 
SAYISI 

MİLLİ 
SPORCU 
SAYISI 

MİLLİLİK 
YAŞI 

TOPLAM 
MİLLİ 
SPORCU 

MİLLİ 
SPORCU 
ORANI 

SAYI SAYI % KADIN ERKEK SAYI % 

KARŞIYAKA 
SPOR KULÜBÜ 144 82 57 3 2 12, 14, 

16 5 6 

KÜLTÜRPARK 
TENİS 
KULÜBÜ 

148 80 54 1 3 16, 14 4 5 

BUCA TENİS 
KULÜBÜ 52 52 100 - - - - - 

İZMİR TENİS 
İHTİSAS 
KULÜBÜ 

117 65 55,5 - 2 16, 14 2 3 
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Participants' views on the status of findings related to the sport of tennis in Izmir 

Katılımcıların İzmir’de tenis sporunun durumuna ilişkin görüşleri ile ilgili bulgular (I. Ana 

Tema) 

 

Görüşme Sonucu 
Ortaya Çıkan 
Kodlar 

Alt Temalar Katılımcılar 

İzmir’de tenis sporunun şu 
anki durumu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Oyuncu 
yetiştirmenin önemi

1. Performans 
Sporcusu 
2. Alt Yapı 
3. Antrenör 
Kapasitesi 
4. Eğitim Sistemi 
5. Aile 
6. Tesisleşme 

1. K1, K2, K4, K7 
2. K1, K2, K4, K7, K8, 
K9, K11, K16, K17 
3. K3, K7, K10, K13, K15
4. K4, K7 
5. K4, K6, K7 
6. K8, K14, K15, K17 

 
İklim şartlarının 
etkisi 

1. Uygun Hava 
Koşulu 
2. Açık-Kapalı Alan 
İhtiyacı 
3. Coğrafi Konum 

1. K1, K2, K3, K4, K5, 
K6, K7, K8, K9, K10, 
K11, K13, K14, K15, K16, 
K17 
2. K1, K6, K9, K10, K11, 
K14, K16 
3. K11, K13, K15, K16 

 
Kulüpleşmenin 
etkisi 

Kulüp SayısıKulüp 
Sayısı K12, K14 

Ulaşım kolaylığı Ulaşım kolaylığı K4 

 
Kültürel yapının 
önemi İlin Kültürel Yapısı K7 

 
Spor kültürünün 
oluşturulması Bilinçli aile-birey K2, K7, K12 

 Maddiyatın önemi 
Maddiyat ve İzmir 
ilindeki sponsorluk 
faaliyetleri 

K2, K3, K5, K6, K9 

 
The findings on participants' views on the activities of HİS 

Katılımcıların HİS faaliyetleri hakkındaki görüşleri ile ilgili bulgular (II. Ana Tema) 
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Izmir clubs to support the findings regarding the TTF 

TTF’nin İzmir kulüplerine destek olması ile ilgili bulgular (III. Ana Tema) 

 
 

 

The development and dissemination of the participants views on the sport of tennis in 

Izmir 

Katılımcıların İzmir’de tenis sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin 

görüşleri (IV. Ana Tema) 
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Abstract 0682 

 

 
The evaluation and analysis of physical education and sports teachers’ 

recreation habits (İstanbul-Pendik example) 

  

Adem Pala1, Hakan Kolayiş2 
1Mugla University, Departmant of Physical Education and Sports, Mugla 
2Sakarya University, Departmant of Physical Education and Sports, Sakarya 

  

The purpose of this study is to evaluate and analyse the recreation habits of physical education and 

sports teachers who work in Pendik district of İstanbul Province. The physical education and sports 

teachers in Pendik, İstanbul constitute the study group of the work. 29 female and 84 male in total 

113 teachers have taken part in the research voluntarily.  

The data in the research intended to evaluate and analyse the recreation habits and of physical 

education and sports teachers working in Pendik district of İstanbul Province were collected by 

means of 2 scales. Personal Information Form and Recreation Activities Determination Form 

questionnaires were applied. In the analysis of the data were analyzed in terms of the 

questionnaires, percentage and frequency distributions were extracted; Chi-Square test, cross 

tabulation t-test and analysis of variance were used. In statistical analysis, data were analyzed with 

the help of SPSS 15.0 and the significance rate was determined 0,05. 

According to the findings of this study, statistically significant differences were not found between 

recreation habits, ages and genders of physical education and sports teachers. Also, statistically 

significant differences were found between recreation preferences and job satisfactions of physical 

education and sports teachers (p > 0.05). 

  

Keywords: Education, Physical Education and Sports Teacher, Leisure Time 

 
İstanbul ili Pendik ilçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının tespiti ve incelenmesi 

  

Adem Pala1, Hakan Kolayiş2 
1MuglaÜniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mugla 
2Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya 

  

Sanayi devriminin başlangıcıyla birlikte makineleşmede artmış ve ilerleyen teknolojininde 

yardımıyla insanların çalışma saatlerinin azalmasına paralel boş zamanlarında ciddi bir artış 
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meydana gelmiştir. Bireylerin boş zamanlarını nerede, nasıl ve ne kadar verimli kullandıkları 

bireyler için hem fiziksel hem de zihinsel açıdan çok önemlidir. 

Boş zaman; bireyin çalışma ve diğer görevlerinden arta kalan zamanda, serbestçe dinlenmesi, 

eğlenmesi, toplumsal ve bireysel başarısı için kullandığı diğer kişilerle kültürel, sosyal, psikolojik ve 

mesleki olarak kaynaşma, etkileşim ve işbirliği içine girmesine yardımcı olan, kişinin hür iradesi ile 

kullandığı zamandır (Binarbaşı, 2006). 

 

Amaç: İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin boş zaman 

değerlendirme alışkanlıklarının tespiti ve incelenmesidir. 

 

Yöntem: Çalışmanın araştırma grubunu, İstanbul Pendik’teki beden eğitimi ve spor öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Araştırmaya 29 bayan ve 84 erkek toplam 113 öğretmen gönüllü olarak 

katılmışlardır. (%25,7 bayan, %74,3 erkek )İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan beden eğitimi 

ve spor öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme tespiti ve incelenmesine yönelik araştırmada 

veriler 2 ölçek yardımıyla toplanmıştır. Kişisel Bilgi Formu ve Serbest Zaman Faaliyetlerini Belirleme 

Formu anketleri uygulanmıştır Anketlerden elde edilen verilerin analizinde; One Way ANOVA, t-testi 

ve frekans analizi testleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0,05 

olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular, Tartışma ve Sonuç: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yaş dağılımlarına göre 

genellikle “spor yapma alışkanlıkları” arasında anlamlı farklılıklar olduğu görüldü (p<0.05). 

Binarbaşı’nın (2007) yaptığı çalışmada çalışmamıza benzer sonuçlar görülmüştür. Sonuçlara 

bakıldığında gelişen teknoloji ve spor yapma imkanlarının fazlalaşmasının ve bu imkanları 

kullanmaya orta yaş grubu öğretmenlerin yaşça büyük olan öğretmenlere oranla daha hakim 

olmalarının spor yapma alışkanlıkları üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin cinsiyete göre boş zamanlarında tercih ettiği etkinliklerden 

“sinema ve tiyatroya gitme alışkanlıkları” tercihi için katılımları arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

görüldü (p<0.05). Tunçel’in (2009) yaptığı çalışma bizim çalışmamızla paralellik göstermemektedir. 

Sonuçlardan yola çıkarak önemli sosyalleşme etkinliklerinden olan sinema ve tiyatroya, beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin de katılmalarının sosyal durumları bakımından önemli bir ipucu 

verdiği söylenebilir. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin boş zaman etkinliklerinin tercih edilme nedenlerinden 

“sağlıklarını korumaları” tercihine katılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu 

görüldü (p<0.05). 

Sonuç olarak; Yapılan çalışmada, İstanbul ili Pendik ilçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin boş zamanlarında tercih ettikleri faaliyet olarak daha çok spor yapma, tiyatro ve 

sinemaya gitme ve boş zaman faaliyetlerine katılmalarında sağlıklarını koruma etkeninin etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. 

  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, serbest zaman  



 

510 

 

 
The preference of leisure time according to ages 

   
i generally do 
sport     

Age  
definitely i do not 
agree i do not agree i can 

agree i agree definitely i 
agree total 

24 and under 
24 

f 
% 

0 
%0 

1 
% 25.0 

0 
%0 

1 
% 25 

2 
% 50 

4 
%100 

25-32 f 
% 

0 
%0 

5 
% 8.8 

0 
%0 

26 
% 45.6 

13 
% 22.8 

57 
%100 

33-40 f 
% 

1 
% 2.8 

10 
% 27.8 

14 
% 38.9

8 
% 22.2 

3 
% 8.3 

36 
%100 

41-48 f 
% 

0 
%0 

4 
% 40 

2 
% 20 

3 
% 30 

1 
% 10 

10 
%100 

49 and uppper 
49 

f 
% 

0 
%0 

3 
% 50 

0 
%0 

1 
% 16.7 

2 
% 33.3 

6 
%100 

total f 
% 

1 
% 0.9 

23 
% 20.4 

29 
% 25.7

39 
% 34.5 

21 
% 18.6 

113 
%100 

 
Yaşa Göre Boş Zamanlarda Tercih Edilen Etkinlik Çeşitlerinin Tespitine Yönelik Bulgular 

Tablosu 

   
genellikle spor 
yaparım     

YAŞ  
kesinlikle 
katılmıyorum katılmıyorum katılabilirim katılıyorum kesinlikle 

katılıyorum toplam

24 ve altı f 
% 

0 
%0 

1 
% 25.0 

0 
%0 

1 
% 25 

2 
% 50 

4 
%100 

25-32 f 
% 

0 
%0 

5 
% 8.8 

0 
%0 

26 
% 45.6 

13 
% 22.8 

57 
%100 

33-40 f 
% 

1 
% 2.8 

10 
% 27.8 

14 
% 38.9 

8 
% 22.2 

3 
% 8.3 

36 
%100 

41-48 f 
% 

0 
%0 

4 
% 40 

2 
% 20 

3 
% 30 

1 
% 10 

10 
%100 

49 ve 
üzeri 

f 
% 

0 
%0 

3 
% 50 

0 
%0 

1 
% 16.7 

2 
% 33.3 

6 
%100 

TOPLAM f 
% 

1 
% 0.9 

23 
% 20.4 

29 
% 25.7 

39 
% 34.5 

21 
% 18.6 

113 
%100 
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The preference of leisure time according to gender 

   
i generally go to cinema 
and theater     

Gender  
definitely i do not 
agree i do not agree i can 

agree 
i 
agree 

definitely i 
agree total 

Female f 
% 

0 
0% 

3 
% 10.3 

11 
% 37.9 

10 
% 
34.5 

5 
% 17.2 

29 
100%

Male f 
% 

4 
% 4.8 

30 
% 35.7 

33 
% 39.3 

12 
% 
14.3 

5 
% 6.0 

84 
100%

Total f 
% 

4 
% 3.5 

33 
% 29.2 

44 
% 38.9 

22 
% 
19.5 

10 
% 8.8 

113 
100%

 
Cinsiyete Göre Boş Zamanlarda Tercih Edilen Etkinlik Çeşitlerinin Tespitine Yönelik 

Bulgular Tablosu 

   

Genellikle sinema 
ve tiyatroya 
giderim     

Cinsiyet  
Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Katılabilirim Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum Toplam

Bayan f 
% 

0 
0% 

3 
% 10.3 

11 
% 37.9 

10 
% 34.5 

5 
% 17.2 

29 
100% 

Erkek f 
% 

4 
% 4.8 

30 
% 35.7 

33 
% 39.3 

12 
% 14.3 

5 
% 6.0 

84 
100% 

Toplam f 
% 

4 
% 3.5 

33 
% 29.2 

44 
% 38.9 

22 
% 19.5 

10 
% 8.8 

113 
100% 

 

The comparison of general satisfaction according to leisure time 

   
conserve my 
health     

general 
satisfaction  

definitely i do not 
agree i do not agree i can 

agree 
i 
agree 

definitely i 
agree total 

low f 
% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

modorate f 
% 

0 
0% 

3 
% 16.7 

3 
% 16.7 

10 
% 
55.6 

2 
% 11.1 

18 
100%

high f 
% 

1 
% 1.1 

4 
% 4.2 

13 
% 13.7 

30 
% 
31.6 

47 
% 49.5 

95 
100%

total f 
% 

1 
% 0.9 

7 
% 6.2 

16 
% 14.2 

40 
% 
34.4 

49 
% 43.4 

113 
100%
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Boş Zaman Etkinliklerinin Tercih Edilme Nedenlerine Göre Genel Doyum Puanlarının 

Karşılaştırılması Tablosu 

   
Sağlığımı 
Korumak İçin     

GENEL 
DOYUM  

Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Katılabilirim Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum Toplam

Düşük f 
% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

Orta f 
% 

0 
0% 

3 
% 16.7 

3 
% 16.7 

10 
% 55.6 

2 
% 11.1 

18 
100% 

Yüksek f 
% 

1 
% 1.1 

4 
% 4.2 

13 
% 13.7 

30 
% 31.6 

47 
% 49.5 

95 
100% 

Toplam f 
% 

1 
% 0.9 

7 
% 6.2 

16 
% 14.2 

40 
% 34.4 

49 
% 43.4 

113 
100% 
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Abstract 0685 

 

 
The evaluation of isokinetic strength improvement of knee and shoulder joints 

for women volleyball players in before and after preparation-season 

  

Bergün Meriç Bingül1, Çiğdem Bulgan2, Menşure Aydın1, Enis Çolak1 
1Kocaeli University, School of Physical Education and Sport, Kocaeli 
2Halıc University, School of Physical Education and Sport, Istanbul 

  

Aim:  

The shoulder and knee joint injuries are the most common injury in volleyball. Strength training is 

one of the important factors to reduce sports injuries in these joints. The aim of this study was 

evaluation of the strength improvement of shoulder and knee joints of women volleyball players in 

preparation training season. 

 

Method:  

13 women volleyball players who were in super league teams, age mean 23± 3; height mean 

178cm± 0,06; weight mean 64,55kg± 5.99, participated to this study. Isokinetic Dynamometer 

(Biodex System 3, Biodex Co., USA) was used to collect strength parameters. Peak Torque values 

at 60degree/sc. and 300degree/sc for knee joint, 60degree/sc and 180degree/sc for shoulder joint 

were examined. The statistical data analyses were done with SPSS 18.0 program, used by 

Wilcoxon analysis. 

 

Results:  

As a result, there were significant differences in extensor group of knee joint strength values at 

60degree/sc and 300degree/sc (p<0,05) but there were no any differences in flexor group. Also 

there was a significant difference in shoulder joint only at 180degree/sc diagonal flexion (p<0,05). 

 

Conclusion:  

In conclusion, it was seen that preparation trainings were developed explosive strength and 

strength resistance of knee joint, and it was only developed strength resistance of shoulder joint. 

Strength tests would be useful to determination of deficiencies before preparation season camps 

and would be support individual trainings during pre-season trainings. 

  

Keywords: Isokinetic, Shoulder- Knee Joint, Volleyball 
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Kadın voleybol oyuncularının hazırlık dönemi öncesi ve sonrası diz ve omuz 

eklemleri ızokinetik kuvvet gelişimlerinin değerlendirilmesi 

  

Bergün Meriç Bingül1, Çiğdem Bulgan2, Menşure Aydın1, Enis Çolak1 
1Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
2Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

  

Amaç: Voleybolda omuz ve diz eklemi yaralanmaları oldukça sık rastlanan bir durumdur. Kuvvet 

antrenmanları ise bu yaralanmaların azaltılması için gerekli ve önemli olan faktörlerden bir 

tanesidir. Bu çalışmanın amacı, bayan voleybol oyuncularının sezon öncesi hazırlık kampında 

yaptıkları kuvvet antrenmanlarının omuz ve diz eklemlerindeki kuvvet gelişimlerine olan etkilerinin 

değerlendirilmesidir.  

 

Metod: Çalışmaya, Voleybol Süper Lig takımlarında oynayan ve yaş ortalaması 23 yıl± 3; boy 

ortalamları 178cm± 0,06; ağırlık ortalamaları 64,55kg± 5.99 olan 13 bayan sporcu denek olarak 

katılmıştır. Sporcuların çalışmaya engel olacak herhangi bir omuz ve diz eklemi sakatlığı 

bulunmamaktadır. Kuvvet parametrelerinin ölçülmesi için İzokinetik Dinamometre (Biodex System 

3, Biodex Co., USA) kullanılmış ve diz eklemi için 60derece/sn. ve 300 derece/sn; dirsek eklemi için 

60derece/sn. ve 180 derece/sn peak tork değerleri değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin istatistiksel 

analizinde SPSS 18.0 programı kullanılmış ve Wilcoxon analizi uygulanmıştır.  

 

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda diz ekleminin ekstansör kas grubunda 60derece/sn. ve 300 

derece/sn deki kuvvet değerlerinde anlamlı farklar tespit edilmiş (p<0,05), fakat fleksör kas 

grubunda herhangi bir fark bulunamamıştır. Bununla beraber omuz ekleminde sadece 180 

derece/sn deki diagonal fleksiyonda anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05).  

 

Sonuç: Hazırlık antrenmanlarının diz ekleminin patlayıcı kuvvet ve kuvvette devamlılığında ve omuz 

ekleminin sadece kuvvette devamlılığında gelişimlere neden olduğu tespit edilmiştir. Sezon öncesi 

uygulanan kuvvet testleri, sporcuların eksikliklerinin tespit edilmesinde ve aynı zamanda 

sporcuların bireysel antrenmanlarında kullanışlı olabileceği düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İzokinetik, omuz-diz eklemi, voleybol 
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Abstract 0687 

 

The profile of the outdoor sports participants and the reason and the benefits of 

participating outdoor sports: antalya case 

  

Ayşe Kalkan1, Faik Ardahan2 
1Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey 
2Mediterrenean University, Recreation, Antalya, Turkey 

  

Abstact 

The purpose of the present study was to determine the profiles of the trekkers, montaineers and 

rock climbers, and the exemine the reasons and carried benefits for attending outdoor activities of 

the trekkers, montaineers and rock climbers with repect to some demographics variables. 

Sampling group is not defined exactly and formed by stratified sampling and involves volunteer 

trekkers (n=205), mountaineers (114) and rock climbers (n=101) totally 420 joiners whose were 

participants of outdoor activities of some outdoor sport clubs in Antalya. In this study, sampling 

has been applied and questionnaire form which has 31 questions has been given to all participants 

of outdoor activities of mountaineering and trekking clubs in Antalya. All the received survey 

answers have been assessed.  

This study is a descriptive and a definitive research which uses the descriptive statistics such as 

frequency (f), percentage (%), average (M) and standard deviation (SD) were performed. To 

examine the difference between some demographics variables Mann-Whitney U test, to examine 

the correlation between demographic variables Pearson Correlation test have been used. Results 

have been assessed according to significant level 0.05. 

The results from the survey have shown that the majority of participants were single males; the 

average age of hikers/trekkers was age=43.75. The group of mountaineers an average age of 

age=40.94. The group of rock climbers had an average age of age = 29.77. The survey has 

illustrated that these people were motivated to obtain and use new skills, experience the outdoors 

and to reduce their stres levels through relaxation. People who participated in rock climbing 

described themselves as happier, healthier, stronger, more self confident, refreshed and relaxed. 

Participants in mountaineering and hiking/trekking described similar feelings of increased well-

being. In particular, hiking/trekking as an activity which helped them to learn new skills and meet 

new people. 

  

Keywords: Recreation, outdoor recreation, hiking/trekking, mountaineering, sport climbing 
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Doğa sporları yapan bireylerin profilleri, doğa sporu yapma nedenleri ve elde 

ettikleri faydalar: antalya örneği 

  

Ayşe Kalkan1, Faik Ardahan2 
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi, Rekreasyon, Antalya, Türkiye 

  

Bu çalışmanın amacı; Antalya ili ve yakın çevresinde doğa sporlarından doğa yürüyüşü, dağcılık ve 

kaya tırmanışı aktivitelerine katılan bireylerin bu aktivitelere katılma nedenleri, elde ettikleri 

faydaların bazı demografik değişkenlere göre karşılaştırılması ve katılımcıların profillerinin 

belirlenmesidir. 

Bu çalışmanın evrenini 2010–2011 yılında Antalya ve çevresinde toplam sayısı tam olarak 

belirlenemeyen doğa yürüyüşü, dağcılık ve kaya tırmanışı yapan bireyler oluşturmaktadır. Bu 

çalışmanın örneklemini doğa sporları kulüplerinde/derneklerinin faaliyetlerine katılan ve çalışmaya 

gönüllü olarak iştirak eden; doğa yürüyüşü (n=205), dağcılık (n=114) ve kaya tırmanışı (n=101) 

yapan toplam 420 birey oluşturmaktadır. 

Veriler yüz yüze anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Anket doğa sporları 

kulüplerinde/derneklerinde ve doğa yürüyüşü, dağcılık için organize edilmiş etkinliklere katılan 

bireylere uygulanmıştır. Kaya tırmanışı için de bu etkinliğin gerçekleştirilebildiği bölgelere değişik 

zamanlarda gidilerek farklı bireylere anket uygulanmıştır. Anket, doğa sporları yapan bireylerin 

demografik özelliklerini öğrenmek amaçlı soruların yanında katılımcıların açık alan rekreasyonu 

etkinliklerine katılma nedenleri ve katılmalarıyla elde ettikleri faydaları öğrenmeye yönelik 31 

sorudan oluşmaktadır. 

Anket uygulaması ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, frekans (f) yüzde (%) ortalama ( ) 

ve standart sapma (Ss) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve normal dağılım ve homojenlik 

koşulları yerine gelmediği için Non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Varyans Analizi (χ) ve 

Mann-Whitney U (Z) testi kullanılmıştır. Aktivite katılımcılarının etkinliklere katılma nedenleri bazı 

demografik değişkenlere göre karşılaştırılmış ve analiz sonucunda gruplar arasında fark çıktığında 

bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Post-Hoc testlerinden Bonferroni düzeltmesi 

kullanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Çalışmada sonuç olarak, doğa yürüyüşü, dağcılık ve kaya tırmanışı yapan bireylerin, çoğunlukla 

erkek ve bekâr olduğu; doğa yürüyüşü yapanların yaş ortalamasının yaş=43,75, emekli ve 

%41,5’inin 1001–2000 TL gelir elde ettiği, dağcılık yapanların yaş ortalamasının yaş=40,94, 

çoğunluğun serbest meslek sahibi ve %30,7’sinin 1001–2000 TL gelir elde ettiği, kaya tırmanışı 

yapanların yaş ortalamasının yaş=29,77, çoğunluğun öğrenci olduğu ve 0–1000 TL gelir elde ettiği; 

her branşta çoğunluğun lisans mezunu olduğu, sigara ve alkol kullanımının az olduğu, aktivitelere 

katılımın beş yıldan az zamandır olduğu, daha çok arkadaşlar ile birlikte aktivitelere katıldıkları; 

kaya tırmanışı ve dağcılık yapanların çoğunluğunun bu konuda eğitim aldıkları ve aktivite sırasında 

güvenlik önlemleri aldıkları, ilgi alanı olması, doğayla bütünleşme, yeni beceriler edinme ve onları 
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kullanma, sıkıntı ve stres atmak, sağlığı olumlu yönde etkileme nedenleriyle bu aktivitelere 

katıldıkları; etkinliğe katılımlarından kendilerini daha mutlu, daha sağlıklı ve güçlü hissettikleri, 

kendilerine güvenlerinin arttığı, kendilerini rahatlamış ve tazelenmiş hissettikleri, yeni şeyler 

öğrenip, yeni kişilerle tanıştıkları gibi faydalar elde ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, açık alan rekreasyonu, doğa yürüyüşü, dağcılık, kaya tırmanışı 
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Abstract 0692 

 

Volunteer motivation inventory adaptation of Turkish population 

  

Ayşen Çevik, Ferda Gürsel 

Ankara University 

  

People become volunteer a very diverse and complex reasons. Therefore, it seems difficult to 

understand the reasons for volunteering with a single concept (Wilson, 2000). The aim of this study 

is to adapt the Volunteer Motivation Inventory (VMI), which was developed by Esmond and Dunlop 

in 2004, into Turkish population. VMI is a 5 point likert type scale (‘Strongly Disagree’ to ‘Strongly 

Agree’) consisted of 44 items including 10 subscales (Values, Reciprocity, Recognition, 

Understanding, Self-Esteem, Reactivity, Social, Protective, Social Interaction, and Career 

Development). In this study, the original English form and Turkish version were applied to 20 

participants. For reliability analysis, Cronbach's alpha was calculated. Cronbach's alpha coefficients 

of 10 subscales ranged from 0.45 to 0.78. For construct validity the inventory was applied to 483 

volunteers (number of item X 10). Confirmatory factor analysis (CFA) was used by LISREL 8.7. CFA 

by using maximum likelihood estimation resulted that; X²: 3304,94, df: 815, p: 0,00, RMSEA: 

0,080; GFI 0,76; NNFI 0,92; NFI 0,92; CFI 0,95; SRMR 0,085 and RMSEA with 90% confidence 

interval was between 0.077 and 0.083. Fit indexes indicated that VMI was confirmed with 43 items 

for the Turkish population.  

 

As a result, reliability and validity of VMI was confirmed for Turkish population. 

  

Keywords: Reliability, Validity, Volunteer Motivation Inventory (VMI), Volunteering 

 
Gönüllü motivasyon envanteri: Türk popülâsyonuna uyarlanması 
  

Ayşen Çevik, Ferda Gürsel 

Ankara Üniversitesi 

  

Dünyada insanlar çok çeşitli sebeplerle gönüllü faaliyetlere katılıyorlar. Yoksulluğu azaltmak, temel 

sağlık ve eğitim hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı koşullar sağlamak, çevre sorunlarından ve iklim 

değişiminden kaynaklanan sorunlarla başa çıkmak, sosyal dışlanmaya ve şiddete izin veren 

itilaflarla mücadele etmek bunlardan sadece bazıları. Bu alanlarda gönüllülük, insanların ve 

toplulukların refahını sağlayarak kalkınmaya ve barışa katkıda bulunuyor. Gönüllülük aynı zamanda 

pek çok sivil toplum kuruluşunun sosyal ve politik hareketin belkemiğini de oluşturuyor. Kamu 
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sektöründe varlığını sürdürdüğü gibi, özel sektörün de giderek artan bir niteliği olmaya devam 

ediyor (Leigh, Smith, Giesing, Leon, Haski-Leventhal, Lough, Mati ve Strassburg, 2011). 

 

Yapılan akademik çalışmaların artmasından, gönüllülüğün tartışıldığı çeşitli forumlardan ve özellikle 

Olimpiyat Oyunları ya da Dünya Futbol Kupası gibi önemli spor organizasyonları ve doğal afetlerle 

bağlantılı olarak medyada geniş yer kaplamasından gönüllü sayısının her geçen gün arttığını 

anlayabiliriz. Hangi alanda birey gönüllü olursa olsun yakın zamandaki gönüllü motivasyonu 

çalışmalarında soru basittir, “gönüllünün davranışının nedeni ve alanı ne olursa olsun onlar neden 

gönüllü olurlar ve öyle davranırlar” (Esmond ve Dunlop, 2004). 

 

İnsanların çok çeşitli ve karmaşık nedenlerle gönüllü oldukları görülmektedir; bu nedenle, tek bir 

kavram ya da teori ile gönüllü motivasyonunu anlamaya çalışmak çok fazla basite indirgemek olur 

(Musick, ve Wilson, 2008; Wilson, 2000). Çok sayıda araştırma gönüllü motivasyonları belirli 

kümeleri tanımlamak için yapılmıştır (Anderson ve Moore, 1978; Clary, Snyder, Ridge, Copeland, 

Stukas, Haugen ve Miene, 1998; Cnaan ve Goldberg-Glen, 1991; Farmer ve Fedor, 2001; Knoke ve 

Prensky, 1984; Miller, 1985; Okun, Bar ve Herzog, 1998). Gönüllü Motivasyonu konusunda 

literatüre bakıldığında çok boyutlu birçok araştırma yapılmıştır (Clary ve Snyder, 2000; Clary, 

Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, Haugen ve Miene, 1998; Esmond ve Dunlop, 2004), Türkiye’de 

ise çok boyutlu çalışmalarının sayısının azlığı ve bunlarında geçerlik ve güvenirlik bulguları olan az 

sayıda araştırma bulunmaktadır. Ülkemiz son yıllarda birçok uluslararası organizasyon 

düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında çok fazla sayıda gönüllüye 

ihtiyaç duyulmakta ancak hangi alanda kimin görevlendirileceğinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Çok boyutlu gönüllü motivasyon envanteri bu alanda organizasyonu düzenleyen 

kişilere; uygun kişilerin uygun yerlere yerleştirilmesinde yardımcı olacaktır. Gönüllü açısından da bu 

kişilerin de kendine uygun işlere başvurabilmesini sağlayacaktır. 

 

Bu nedenle, çalışmanın amacı, Gönüllü Motivasyon Envanteri (GME) - Volunteer Motivation 

Inventory (VMI) Türk Popülasyonuna uyarlanmasıdır. Bu envanter toplam 44 madde, 10 Alt ölçeği 

bulunan (Değerler, Takdir Etme, Sosyal Etkileşim, Karşılılık, Tepkisellik, Benlik Saygısı, Sosyal, 

Kariyer Gelişimi, Anlama ve Koruyucu) ve 5’ li likert tipi (“Kesinlikle katılıyorum” dan “Kesinlikle 

katılmıyorum”) bir envanterdir. 

Yöntem 

Dilsel Eşdeğerlik Çalışmasında; Çeviri Sürecinde Türkçe’ ye uyarlaması yapılacak olan envanter 

formu, her iki dili çok iyi düzeyde bilen ve gönüllülük alanında uzman üç kişi tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir. Oluşturulan Türkçe form bir İngiliz dil bilimci tarafından geri çeviri yöntemiyle tekrar 

İngilizceye çevrilmiştir. Çevirilerin Değerlendirilmesinde, Brislin (1980)’in ölçek maddelerinin kısa, 

basit ve devrik olmayan cümleler kullanılması ve Türkçeleşmiş olan envanterin anlaşırlığını test 

etmek için 18 yaş üstü 20 bireye uygulanmış, maddeleri anlayıp anlamadıkları sorulmuştur. Her bir 

madde için anlam bütünlüğünün sağlandığına karar verildiğinde araştırmada kullanılacak Türkçe 
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form oluşturulmuş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için hazır hale getirilmiştir. İngilizce form ile 

Türkçe form arasındaki eşdeğerliği saptamak amacıyla envanter İngilizce ve Türkçe diline üst 

düzeyde hakim 18 yaş üstü 20 kişiye 15 gün arayla uygulanmıştır. Özgün formu olan İngilizce ve 

Türkçe formlarından grubun elde ettiği puanlar arasındaki ilişkiye Pearson Korelasyon Katsayısı 

kullanılarak bakılmıştır. 

İç tutarlılık değerlerine göre envanterin Türk popülâsyonunda uygulanıp uygulanamayacağına karar 

verilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışması sonucunda envantere son hali verilmiş ve güvenirliğinin test 

edilmesi için 483 kişiye uygulanarak, Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır.  

Brislin (1980), Yapı Geçerliliğini sağlamak için envanter, Madde sayısı X 10 kişiye uygulanması 

gerekmektedir. En büyük olabilirlik kestirimi olan LISREL 8.7 kullanılarak Doğrulayıcı Faktör analizi 

(DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi X² istatistiği, ne kadar yakın dolaylı ve gözlenen 

kovaryans matrisleri açısından örneklem büyüklüğüne karşı hassas olması ve belirsizliğinden dolayı 

eleştirilmiş olmasına rağmen model verilerinin uygun olduğunu belirtmek için gereklidir (Brown, 

2006). Bu sınırlama nedeni ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFI) ve Uyum İyiliği İndeksi (Goodness-of 

Fit Index (GFI)) kullanılmıştır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010; Klein, 2005).  

 

Bulgular:  

İngilizce ve Türkçe Alt ölçekler arasında Pearson Korelasyon Katsayıları.53 ile.84 olarak bulunuştur. 

10 alt ölçekte Cronbach Alfa değerleri 0,45 ile 0,78 arasında bulunmuştur. Yapı Geçerliliğini test 

etmek için envanter 483 gönüllü uygulanmış maksimum olabilirlik kestirimi kullanılarak Doğrulayıcı 

Faktör analizi (DFA) yapılmış ve X²’ nin 3304,94, sd’nin 815, p’nin 0,00 ve RMSEA’sınında 0,080; 

GFI 0,76; NNFI 0,92; NFI 0,92; CFI 0,95; SRMR 0,085 ve %90 güven aralığı RMSEA sınında 0,077 

ile 0,083 arasında olduğu görülmüştür. Elde edilen uyum indeksleri, 43 madde için özgün formun 

Türk nüfusunda doğrulandığını göstermiştir. 

 

Sonuç olarak, Gönüllü Motivasyon Envanteri’nin güvenilirliği ve geçerliliği test edilerek Türk 

nüfusunda doğrulanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, gönüllü motivasyon envanteri (gme), gönüllülük, güvenirlik 
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Abstract 0696 

 

Developing teachers’ health-related fitness knowledge through a community of 

practice: Impact on student learning 

  

Deniz Hünük1, Mustafa Levent İnce1, Deborah Tannehill2 
1Middle East TEchnical University, Faculty of Education, Department of Physical Education and 

Sports, Ankara, Turkey 
2University of Limerick, Limerick, Ireland 

  

The purposes of this study were twofold: to examine the effects of a community of practice (CoP) 

on (1) physical educators’ and their students’ health-related fitness (HRF) content knowledge and 

(2) the physical educators’ HRF pedagogical content knowledge construction process. Twelve 

experienced physical education teachers (six in treatment, six in control group) and 278 of their 

students voluntarily participated in this study. Teachers in treatment group agreed to meet once a 

week for six weeks as a CoP. Mixed method research with experimental pre–post design was used. 

Quantitative analysis of health-related fitness tests data used descriptive statistics, repeated 

measure ANOVAs and simple main effect analysis. Semi-structured post interviews with teachers 

and CoP facilitator, researcher field notes and audio taped and fully transcribed text of six week 

CoP represented the qualitative data sources that were analysed through content analysis. Results 

demonstrated that treatment group teachers and their students improved health-related fitness 

content knowledge from pre to post test (p < 0.05). Findings indicated that teacher participation in 

a CoP changed their teaching practices and teaching culture by focusing on their students’ needs, 

increased their engagement in physical education. In conclusion, this study indicates that a CoP 

based on teachers’ specific needs increased their students’ learning and changed teachers’ teaching 

culture positively. 

  

Keywords: Professional development, community of practice, health-related fitness 
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Mesleki öğrenme grubuna katılan öğretmenlerin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk 

bilgi düzeyi gelişimleri ve öğrenci öğrenmesine etkileri 

  

Deniz Hünük1, Mustafa Levent İnce1, Deborah Tannehill2 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Limerick Üniversitesi, Limerick, Irlanda 

  

Amaç  

İlköğretim Beden Eğitimi Öğretimi Programı’nda “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanı 

altında sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk (SFU) bilgisine ve uygulamalarına önemli bir yer ayrılmasına 

rağmen (MEB, 2007), öğretmenlerin SFU bilgi düzeylerinin büyük ölçüde yetersiz olduğu ya da 

hatalı bilgiler içerdiği bilinmektedir (İnce ve Hünük, 2008). Bu nedenle öğretmenlere verilecek 

mesleki gelişim eğitimleri büyük önem taşımaktadır. Güncel alan yazında öğretmenlerin mesleki 

gelişiminde, “mesleki öğrenme grupları” (community of practice) oluşturmanın verimliliği üzerinde 

sıkça durulmaktadır. Öğretmenler için mesleki öğrenme grubu, bir grup öğretmenin meslekleri ve 

uygulamaları ile ilgili konuları gönüllü olarak bir araya gelip, esnek bir tartışma ortamında ele 

alarak birbirlerinin deneyimlerinden öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıdır (Wenger, 1998).  

Bu çalışmanın birinci amacı, öğretmenlerin mesleki öğrenme grubu deneyimlerinin, kendilerinin ve 

öğrencilerinin SFU bilgi düzeylerini nasıl etkilediğini incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı ise, beden 

eğitimi öğretmenlerinin katıldığı mesleki öğrenme grubunun, öğretmenlerin pedagojik alan 

bilgilerine (nasıl öğrettiğine) olan etkilerini incelemektir.  

 

Yöntem 

Çalışma Deseni: Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin SFU bilgi düzeyine etkisi yarı deneysel gruplararası desen (ön-son 

test, kontrol grup) kullanılarak incelenmiştir. Öğretmenlerin SFU alan bilgilerinin ve pedagojik alan 

bilgilerinin mesleki öğrenme grubuna katılırken nasıl şekillendiğini anlamak amacıyla ise yarı 

yapılandırılmış görüşmeler, saha notları ve grup tartışmalarında alınan ses kayıtları çözümlemeleri 

kullanılmıştır.  

Çalışma örneklemi: Çalışmaya ilköğretim 6. ya da 7. sınıf derslerine giren, 6 hafta boyunca mesleki 

öğrenme grubuna haftada bir kez katılabileceğini beyan eden ve SFU kazanımlarıyla ilişkili 2 

haftalık ders işlemeye gönüllü olan 12 deneyimli beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Öğretmenler, 

6’sı mesleki öğrenme ve 6’sı da kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu öğretmenlerin ders verdiği 

toplam 278 öğrenci de çalışma kapsamında yer almıştır.  

Veri Toplama Süreci: Veri toplama süreci, toplam 10 haftada 3 aşamada gerçekleşmiştir. İlk 

aşamada, çalışmaya katılan 12 beden eğitimi öğretmenine “Öğretmenler için SFU Bilgi Testi” (İnce 

ve Hünük, 2008) ve 278 öğrenciye de “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri için SFU Bilgi Testi” 

(Hünük ve İnce, 2008) uygulanmıştır. Bunun yanısıra, mesleki öğrenme grubunda bulunan 6 beden 

eğitimi öğretmeni, öğrenme grubuna katılmadan önce ve sonra, İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim 
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Programı’nda yer alan “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanından ortak olarak seçilen 

kazanımlarla ilgili 2 haftalık ders işlemişlerdir ve bu dersler araştırmacı tarafından videoya 

çekilmiştir.  

Çalışmanın ikinci aşamasına sadece mesleki öğrenme grubunda bulunan öğretmenler katılmışlardır. 

Bu gruptaki öğretmenler, çalışmada kolaylaştırıcı rolü olan uzman bir akademisyenle birlikte 

haftada bir kere (ortalama 1.5-2.5 saatlik) olmak üzere 6 hafta boyunca biraraya gelmişlerdir. 

Burada amaç öncelikle, çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin SFU alan bilgi düzeylerini 

geliştirmeye yardımcı olmak ve öğretmenlerin bu konudaki fikir ve deneyimlerini birbirleriyle 

paylaşabilecekleri ve karşılıklı yansıma yapabilecekleri bir öğrenme ortamı fırsatı yaratmaktır. Her 

bir görüşme ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Öğrenme ortamı yaratılırken Wenger’ın 

(1998) mesleki öğrenme grubu oluşturma süreci temel alınmıştır. Üçüncü aşamada ise, çalışmanın 

ilk aşamasındaki veri toplama sürecine ek olarak, mesleki öğrenme grubundaki her bir öğretmen ve 

kolaylaştırıcı ile yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 

Veri analizi: Nicel veri analizinde tanımlayıcı istatistik, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi 

kullanılmıştır. Nitel veri analizinde ise içerik analizi (Patton, 2002) yönteminden yararlanılmıştır. 

  

Bulgular  

Birinci araştırma sorusunun bulgularına göre, mesleki öğrenme grubuna katılan öğretmenlerin ve 

öğrencilerinin SFU alan bilgi düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı artış olduğu saptanmıştır 

(p<.05). Mesleki öğrenme grubu katılımcıları ile yapılan görüşmeler ve toplanan diğer nitel veriler 

de bu artışı desteklemiştir. Nitel veri analizi sonucunda öğretmenlerin bilgilerindeki artışı etkileyen 

nedenlerin, süreçte kendi ihtiyaçlarını görmeleri ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf 

etmeleri olduğu anlaşılmıştır.  

İkinci araştırma sorusunun bulgularına göre, mesleki öğrenme grubuna katılan öğretmenlerin ders 

uygulamaları ve öğretim yaklaşımında oluşan değişimler sonucunda, öğrencilerinin derse olan 

katılımları da artırmıştır. Bu pozitif değişikliğin sebepleri arasında öğretmenlerin derslerinde yeni 

öğretim yöntemlerini kullanması, farklı öğretim araçları geliştirmesi, öğrencilerinin öğrenmelerine 

fırsat vermek için onlara derste sorumluluklar vermesi olarak sıralanmıştır.  

 

Sonuç  

Sonuç olarak bu çalışma, öğretmenlerin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak yapılandırılan mesleki 

öğrenme gruplarının, öğrencilerin bilgi düzeylerini ve motivasyonlarını arttırmanın yanısıra 

öğretmenlerin öğretim kültürünü de olumlu yönde değiştirdiğini göstermiştir. Bulgular ışığında, 

öğretmenler için hazırlanacak olan mesleki gelişim programlarının “mesleki öğrenme grubu” 

oluşturma prensiplerine göre hazırlanması önerilir. 
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Abstract 0697 

 

The comparison and effect 8weeks special resistance training on strength upper 

body in preadolescent boys 

  

Hamdollah Iraji, Abbass Jafari 

Zarin shar Payam nor isfahan University -Department of physical education 

  

Purpose: previous report indicate that one training protocol with low repetition _heavy load can be 

enhance muscular strength. But some research has showen childerns and adolescents have 

different answers.however the purpose of this study is to compare the effects of a low repetition -

heavy load and a high repetition _moderate load resistance training program on development of 

upper body muscular strength in preadolescent boys. 

 

Method:  

The subjects were 45 boys of school boy soccer player. The subjects were randomly divided in 

three exeperimental groups first group average age (12.80±0.62) second group (12.92±0.58)and 

control group (12.73±0.80). each group(n=15). 

The groups performed the certain program 2 days a week for 8week s first group (6-8) repetition- 

heavy load on one set and second group (13-15) repetition- moderate load.in this time the control 

group did not resistance exercise.all groups performed pre test –after 4 weeks –after 8weeks 1-RM 

bench press to measure muscular strength.the variance Anova and scheffe test (p<05/0 ) was 

employed to analysis the data. 

 

Results:  

after 4 weeks there is no increase significant on average 1-RM bench press exeperimental groups. 

after 8-weeks the improvement was found for both exeperimental groups on 1-RM bench press but 

only this improvement on second group showed significant compared to control group. 

 

Conclusion: these finding support the concepts that muscular strength can be improved during the 

preadolescent years and favor the prescription of higher repetition(13-15)-modrate load on one set 

for during preadolescent years. 

  

Keywords: Preadolescent, weight training, resistance training, muscular strength 

 



 

526 

The comparison and effect 8weeks special resistance training on strength upper 
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1-RM bench press(mean± SD) in three phase and Anova test ingroups 

befor training after 4 weeks after 8weeks p 

control 25/9±3/4 26/4±3/6 26/7±3/7 0/87 

first group 26/8±3/4 27/5±3/3 27/9±3/4 0/71 

second group 28/5±3/3 30/5±3/4 32/2±3/6 0/04*

*significantly in p<=0/05 

 

scheffe test 

groups control first group second group

control 0/73 0/005* 

first group 0/73 0/022* 

second group 0/005* 0/022* 

*significantly in p<=0/05 
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Abstract 0698 

 

 
The relationship between perfectionism and achievement goals of national 

athletes (handball and taekwondo samples) 

  

Fatma Çepikkurt, Şefik Tiryaki, Esen Kızıldağ Kale 

mersin university 

  

The purpose of this study was to investigate the relationship between perfectionism and 

achievement goals of national athletes. 68 national athletes (48 handball players and 20 

taekwondo athletes) were included in this study.  

All participants were asked to complete Multidimensional Perfectionism Scale for Athletes and 2X2 

Achievement Goals Questionnaire for Sport. Data were analyzed with descriptive statistics and also 

correlations between scales and subscales measured by Pearson Moments Products Correlation 

Coefficients. 

The results revealed that personal standarts was positively correlated with performance-approach 

and mastery- approach goals subscales of achievement goals. Also, concern over mistakes and 

perceived parental pressure subscales were positively correlated performance-approach and 

performance-avoidance goals.  

The findings supported the idea that perfectionism is not always negative and maladaptive but may 

be adaptive also in sport. Also, it is concluded that personal standarts is associated with an 

adaptive pattern of achievement goals whereas concern over mistakes and perceived parental 

pressure are associated with a maladaptive pattern. 

  

Keywords: achievement goals, approach goals, avoidance goals, perfectionism 

 
Milli sporcuların mükemmeliyetçilik ve başarı hedef puanları arasındaki ilişki 

(hentbol ve taekwondo örneği) 

  

Fatma Çepikkurt, Şefik Tiryaki, Esen Kızıldağ Kale 

mersin üniversitesi 

  

Giriş  

Mükemmeliyetçilik “makul olmayan yüksek standartlar belirleme ve bu standartlara ulaşmak için 

çabalama” olarak tanımlanmakta (Slade ve Owens, 1998) ve normal (uyum sağlanabilir-sağlıklı) ve 

nevrotik (uyum sağlanamayan-sağlıksız) mükemmeliyetçilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır 
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(Hamachek, 1978). Normal mükemmeliyetçiler performans hatalarının olabileceğini kabul ederler, 

kendilerini ve diğerlerini değerlendirirken gerçekçidirler ve başarılı sonuçlara ulaştıklarında haz 

duygusunu yaşayabilirler. Nevrotik mükemmeliyetçiler ise küçücük hatalarla bile aşırı ilgilenirler, 

kendilerini ve diğerlerini değerlendirirken aşırı eleştiricidirler ve başarılı sonuçlar elde ettiklerinde 

dahi daha az haz duygusu yaşarlar. 

Mükemmeliyetçilikle ilişkili olduğu düşünülen ve sporcuların müsabakaya ilişkin bilişsel ve 

heyecansal tepkilerini etkileyen faktörlerden biri de sporcuların benimsedikleri başarı hedefleridir 

(Hall ve ark. 2007; Hall, Kerr ve Matthews, 1998) ve Sporda Başarı Hedefleri “performans” ve 

“ustalık” olmak üzere iki hedef yönelimden bahsetmektedir (Duda ve Nicholls, 1992). Performans 

yönelimi diğerlerinden iyi yapmaya ve üst sıralarda olmaya odaklanırken ustalık yönelimi kendini 

referans alan hedef yönelimini anlatmaktadır.  

 

Amaç  

Bu çalışmanın amacı milli takımlarda mücadele eden hentbolcu ve taekwondocuların sahip oldukları 

mükemmeliyetçilik puanları ile başarı hedefleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 

Yöntem  

Çalışmaya 20 milli taekwondocu ile 48 milli hentbolcu olmak üzere toplam 68 milli sporcu 

katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların yaşları 16 ile 27 arasında ( yaş= 21.03; SS=2.03), spor 

yaşları ise 2 ile 17 arasında ( spor yaşı= 9.70; SS=3.57) değişmektedir. 

Çalışmaya katılan sporcuların mükemmeliyetçilik puanlarını ölçmek için Dunn ve ark.(2006) 

tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Çepikkurt (2011) tarafından yapılan Spora Özgü Çok 

Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği-SÖÇBMÖ kullanılmıştır. Ölçek; kişisel standartlar, hatalarla aşırı 

ilgilenme ve algılanan aile baskısı olarak adlandırılan üç alt ölçek ve 19 maddeden oluşmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında yapılan güvenirlik çalışmasında SÖÇBMÖ’ nin iç tutarlık değerleri “hatalarla 

aşırı ilgilenme” alt ölçeği için.80, “kişisel standartlar” alt ölçeği için.77 ve “algılanan aile baskısı” alt 

ölçeği için.74 olarak hesaplanmıştır. 

Sporcuların başarı hedeflerini ölçmek için ise Conroy, Elliot ve Hoffer (2003) tarafından geliştirilen 

ve Türkçe’ye uyarlaması Kazak Çetinkalp (2009) tarafından yapılan Sporda 2×2 Başarı Hedefleri 

Envanteri kullanılmıştır. Ölçek; ustalık yaklaşma, ustalık kaçınma, performans yaklaşma ve 

performans kaçınma olmak üzere dört alt boyut ve 12 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında Cronbach alfa ile hesaplanan iç tutarlık katsayıları ustalık yaklaşma için.88, ustalık 

kaçınma için.66, performans yaklaşma için.84 ve performans kaçınma için de.63’dür. 

Sporcuların araştırmadan aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistik değerleri hesaplanmış, 

mükemmeliyetçilik ve başarı hedef puanları arasındaki ilişki ise Pearson Momentler Çarpımı 

Korelâsyon Analizi ile değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular  

Sonuçlar, SÖÇBMÖ’nin kişisel standartlar alt boyutu ile ustalık yaklaşma (r=.580; p<.001) ve 
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performans yaklaşma (r=.505; p<.001) alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Ayrıca, mükemmeliyetçiliğin hatalarla aşırı ilgilenme alt boyutu ile performans 

yaklaşma (r=.252; p<.005) ve performans kaçınma (r=.457, p<.001) alt boyutları arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde mükemmeliyetçiliğin algılanan aile baskısı 

alt boyutunun da performans yaklaşma (r=.257; p<.005) ve performans kaçınma (r=.329, 

p<.001) alt boyutları ile pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.  

 

Tartışma ve Sonuç  

Araştırmada, mükemmeliyetçiliğin kişisel standartlar alt boyutu ile başarı hedeflerinin ustalık 

yaklaşma ve performans yaklaşma alt boyutları arasında pozitif ilişki olduğu yönünde ortaya çıkan 

bu bulgu; kişisel standartları yüksek olan sporcuların hem verilen görevi en iyi şekilde ve daha 

önceki performanslarından daha iyi biçimde yapmayı hedeflediklerine hem de diğerlerinin önüne 

geçmeye ve diğerlerinden üstün olmaya çabaladıklarına işaret etmektedir. Araştırmada elde edilen 

bu bulgular Slade ve Owens (1998) ve Stoeber ve ark. (2008, 2009)’nın daha önceki araştırma 

bulgularını desteklemektedir.  

Araştırmada mükemmeliyetçiliğin hatalarla aşırı ilgilenme ve algılanan aile baskısı alt boyutlarının 

performans yaklaşma ve performans kaçınma boyutları ile pozitif ilişkili olduğu yönünde ortaya 

çıkan bulgular da daha önceki araştırma bulgularını desteklemektedir (Slade ve Owens, 1998; 

Stoeber ve ark. 2008; Stoeber ve ark. 2009). Hatalarla aşırı ilgilenme ve performans hedefleri 

arasında pozitif yönde ortaya çıkan sonuç, yaptıkları davranışlarından endişe duyan ve basit 

hatalara bile takılıp kalan ve hataları büyüten sporcuların aynı zamanda diğerlerinden üstün olma, 

diğer sporcuların önüne geçme, hata yapmamaya çalışma ve yanlış anlamaktan kaçınma gibi 

hedefler belirleyecekleri şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, ailelerinin kendileriyle ilgili yüksek 

beklentilere sahip olduğuna ve bu beklentileri yerine getiremediklerinde ya da istenen performansı 

sergileyemediklerinde aileleri tarafından eleştirileceklerine alacaklarına inanan sporcuların 

diğerlerini referans alan yani rakibinden üstün olma ve üst sıralarda yer alma ve hata yapmaktan 

kaçınma gibi hedefler belirleyebilecekleri şeklinde yorumlanabilir. 

Bu araştırmanın, mükemmeliyetçilik ve başarı hedefleri arasındaki ilişkiyi gösteren daha önceki 

çalışma bulgularını (Slade ve Owens, 1998; Stoeber ve ark. 2008, 2009; Dunn, Causgrove-Dunn ve 

Syrotuik, 2002; Hall, Kerr ve Matthews, 1998; Ommundsen ve ark. 2005) genişletmesi açısından 

önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu araştırma örnekleminin sadece milli hentbolcu ve 

taekwandoculardan oluştuğu dikkate alındığında ileride yapılacak çalışmaların farklı spor 

branşlarında ve farklı yarışma düzeylerindeki sporcuları da içine alacak biçimde gerçekleştirilmesi 

bulguların genellenebilirliği açısından yararlı olabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Başarı hedefleri, yaklaşma hedefleri, kaçınma hedefleri, mükemmeliyetçilik 
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Abstract 0699 

 

The comparison of Turkish and Chinese sports structure and policy 

  

Tuba Yazıcı, M. Settar Koçak 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara 

  

Aim of the study 

This study seeks to elaborate and compare sport systems and sports governance of Turkey and 

China. By this way, compare structural aspects and functionality of the Turkish and Chinese sports 

systems. The comparison between Turkish and Chinese sports systems was made with respect to 

their structure, administration, olympic athletes training, financial support and fuctionality of these 

units throught investigation of related documents and the literature. 

Method 

Comparative analysis of the Turkish and Chinese sports systems is made by scanning all related 

documents and the literature, from the description of resources available in online search engines, 

libraries, websites of government (GSGM, China State General Sports Administration ) journals and 

institutional, legal sources. 

Results & Conclusion 

The results of this study provides a meaningful theoretical perspective for the elaboration of 

Turkish and Chinese sport systems. The findings indicated some similarities and differences 

between two sports systems. Similarities include financial problems, governmental management of 

the sport activities (governmen's responsibility in sport). Differences include athlete selection and 

trainig process, sports management system, state’s sports policy, and financial support. 

  

Keywords: Turkey, China, Sport policy, sports governance 

 
The comparison of Turkish and Chinese sports structure and policy 

  

Aim of the study 

Aim of this study is to elaborate Turkish and Chinese sports governance. By this way, compare 

structural aspects and functionality of the Turkish and Chinese sports systems. 

 

Method 

Comparative analysis of the Turkish and Chinese sports systems is made by scanning all related 

documents and the literature, from the description of resources available in online search engines, 
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libraries, websites of government (GSGM, China State General Sports Administration) journals and 

institutional, legal sources. 

 

Results & Conclusion 

The results of this study provides a meaningful theoretical perspective for the elaboration of 

Turkish and Chinese sport systems. The findings indicated some similarities and differences 

between two sports systems. Similarities include financial problems and governmental 

management of the sport activities. Turkey and China are rare countries in the world which 

demonstrate state's responsibility in sport. Differences include various cases first of all; China 

selects athletes at a very young age according to children’s talent than they lead children to a 

specific branch also in Chinese sports system the connection and comminication between the rural 

areas and country is improved very efficiently most of Chinese talented athletes are selected from 

districts, rural areas of china which exhibits, the selection and training of the athletes are very 

systematic in practice. On the other hand, in Turkey there is irregular urbanization, most of 

talented athletes connot even explored. In districts, rural areas especially easten part of Turkey 

talented children are very unlucky because sports facilities, equipments, coaches are very 

insufficient. Turkey don’t have a system which selects talented athletes at a young age. Secondly, 

in China, olympic committee and Chına State General Sports Admınıstratıon are not sperate 

instutions these instutions are intertwined and work for the sake of each other. However in Turkey, 

general directirote of sport and olympic committee work very seperately. Even general directirote 

of sport in a city and in a district may not have any connection. Thirdly, Chinese education system 

and sports system are also intertwined the sports schools at country city and district generate the 

base of elite athlete training of chinese sports system. After several years of training approximately 

12 percent of talented athletes from these sports schools were choosen to go on provincial teams 

and finally to become professional athletes (Hong, Wu, Xiong 2005). In short, Chinese schools 

especially sports schools functions to raise elite athletes. Turkey, however, don’t have a system to 

nurture olympic athletes starting from schools. Fourth of all, In China there are research centres 

which conduct researches for chinese athletes. Sports researchers in China are supposed to link 

their research to trainig athletes in order to win more medals at international level. China attach 

more importance on scientific training methods, which includes coaching techniques, sports 

science, sports psychology, sports medicine, better facilities and sports related equipment. The 

number of full-time coaches with a higher education certificate has been improving in China (Hong, 

Wu, Xiong 2005). However Turkey don’t have research centres to improve athletes conditions. 

Turkey has lots of graduates of physivcal education and sports most of whom are unemployed and 

cannot be incorporated to any part of sports system. Another difference between two countries 

based on gender; China is one of the rare countries in the world which has equal international 

athletes in terms of gender. Because the state-supported sport system in China trys to yield equal 

funding to women’s sports and minor sports (Brownell, 2009). Female chinese athletes who got 

gold medal in Beijing olympics achieved first level in medal table. In Turkey,however, there is a 
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huge difference between percentage of male and female athletes. Eventhough, Turkish National 

Olympic Committee is one of the oldest national olympic committees in the world, which founded in 

1907, until 2004 olympics Turkey even had not any one of Turkish female athlete, who got a gold 

medal in olympics. China’s government’s explanation of olympic gold medals is based on their 

political objectives. "Competitive sport is war without gunfire." This sentence represents how Fan 

Hong described Beijing's attitude toward gold medals. Chinese government back up it’s athletes 

financially by salaries for this purpose. But Turkey don’t have a strong sports policy and politicians 

do not invest to sport adequately. Chinese olympic medal oriented policy, the selection of athletes 

from very young age and training system, the centralized sports management system is one of the 

most efficient systems in the world. Chinese sporrts system surpasses the Turkish sports system 

especially in terms of olympic medalist production process. 

 

 
Administrative structure of Chinese sport (1998–2009). 
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Administrative structure of Turkish sport 

 
 

 

Pyramid of the Chinese athlete selective system 
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Abstract 0704 

 

 
Effects of the renovated physical education lessons’ program on motivational 

climate goals and aspects of general behaviour 

  

Fehime Haslofça 

ege university physical education and sports school 

  

Purpose: This study analyses the relationship between the Motivational Climate set up by the 

renovation in the year 2006 of Physical Education Programs in Primary Schools and the students’ 

perceived achievement goals and attitudes relative to PE (Physical Education) lessons within the 

same period. 

 

Method: The research was performed amongst Primary School students, boys and girls from 

classes 5, 6 and 7 (n=695). Data was provided through three local scales relative to validity and 

reliability. The Data obtained was analyzes by applying the Paired T- Test, using the SPSS 15.0 

Windows. Inter-parental relationships were also reviewed. 

 

Results: Research has revealed that the “motivation climate” affected children at different levels in 

P.E lessons, at medium level (3,16±0,64) for an achievement climate and above medium level 

(3,81±0,75) for a “learning climate” In consistence with this it was established that the “ego 

orientation” showed a medium level of perception (3,11±0,90) while the “task orientation” reached 

an above-the-medium level (3,81±0,81). A statically insignificant positive relationship was 

observed between the “performance” inclined climate and the “ego” oriented climates while a 

significant negative connection was noted between the “performance” climate and the “task” 

orientation (p<0,05). 

Students’ personal behavior relative to Physical Education was considered as running above 

medium level (3,80±0,71). The negative situation created by: the positive relationship of the “ego 

climate tendency” and the personal behavior relative to “PE Lessons” in one hand and the negative 

relationship between the “task orientation” and the “PE Lessons” on the other is insignificant from 

the statistical point of view. 

 

Conclusion: These stated results witness the fact that students, in all conditions respond with 

interest to PE lessons and enjoy taking part. Important decrease in the “task orientation” in face of 

an increase in the performance climate is worth considering from the point of view of physical 

education. 

  



 

536 

Keywords: Attitude, goal orientations, motivational climate, PE lessons 

 
Yenilenen ilköğretim beden eğitimi dersi programlarının oluşturduğu 

motivasyonel iklimin hedef yönelimlere ve derse ilişkin tutuma et 

  

Fehime Haslofça 

ege üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu 

  

Amaç: Bu araştırmada 2006 yılında yenilenen ilköğretim beden eğitimi dersi programları 

çerçevesinde gerçekleştirilen derslerin oluşturacağı motivasyonel iklim çevresi ile algılanan bu çevre 

içerisinde çocukların hedef yönelimleri ve beden eğitimi derslerine ilişkin tutumları arasındaki 

ilişkiler incelendi. 

 

Yöntem: Araştırma İzmir ilinde bulunan ilköğretim okullarının beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarında 

öğrenim gören kız ve erkek çocuklar (n=695) üzerinde yapıldı. Veriler, ülkemizde beden eğitimi 

alanında geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan üç adet ölçek kullanılarak elde edildi. Elde edilen 

verilerin istatistiksel analizi için, SPSS 15,0 Windows programı kullanılarak Paired T – Test 

uygulandı. Veriler arasındaki ilişkiye bakıldı.  

 

Bulgular: Beden eğitimi derslerinin çocuklarda; orta düzeyde (3,16 ±0,64) “performans eğilimli 

iklim” çevresi oluşturduğu, orta düzeyin üzerinde (3,81 ±0,75) “öğrenme eğilimli iklim” çevresi 

oluşturduğu belirlendi. Bu iklim çevresinin orta düzeyde “ego yönelimi”ne (3,11 ±0,90), orta 

düzeyin üzerinde (3,81 ±0,81) “görev yönelimi”ne neden olduğu saptandı. Beden Eğitimi 

derslerinin oluşturduğu “performans eğilimli iklim” ile “ego yönelimi” arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı olmayan pozitif bir ilişki belirlendi. “Performans eğilimli iklim” ile “görev yönelimi” arasında 

ise istatistiksel açıdan anlamlı olan negatif bir ilişki saptandı (p<0,05).  

Öğrencilerin Beden Eğitimi derslerine karşı tutumlarının (3,80 ±0,71) orta düzeyin üzerinde olumlu 

olduğu görüldü. “Ego yönelimi” ile “beden eğitimi dersine karşı tutum” arasındaki pozitif ilişki ile 

“görev yönelimi” ile “beden eğitimi dersine karşı tutum” arasındaki negatif ilişki istatistiksel açıdan 

anlamlı değildir.  

 

Sonuç: Bu sonuçlar, öğrencilerin beden eğitimine derslerine karşı her şartta ilgi duyduklarını ve 

derse katılmaktan hoşlandıklarını göstermektedir. Performans eğilimi arttıkça görev yöneliminin 

anlamlı biçimde azalması beden eğitiminin genel hedefleri açısından üzerinde durulması gereken bir 

konudur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi dersi, hedef yönelimler, motivasyonel iklim, tutum 
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Abstract 0715 

 

The comparison of the eating attitudes of high school students who do sports as 

extracurricular activity and who don’t do sports 

  

Serkan Toprak1, Özden Tepeköylü Öztürk1, Mümine Soytürk2 
1Pamukkale University, Sport Science and Tecnology School, Recreation Department 
2Celal Bayar University, School of Physical Education and Sports, Physical Training and Sports 

  

The purpose of this research is to compare the eating attitudes of high school students who do 

sports as extracurricular activity (DDEOSY) and who don’t do sports (SYM). In addition, in the 

research it is determined whether the students who do sports or who don’t differentiate from each 

other in terms of eating habits, gender, being on diet and economical prospect. The sample 

consisted of 1480 voluntary student who is lettered in Anatolia High School in Denizli through 

2011-2012 schooling year, and who do sports as extracurricular activity (DDEOSY) and who don’t 

do sports (SYM) respectively; 675 (Ngirl=257, Nboy=418), 805 (Ngirl=482, Nboy=323). As data 

gathering The Eating Attitudes Test (YTT) and Personal Information Form (KBF) was used to 

determine the difference of eating attitudes level for sample group. For the elevation of data T test, 

ANOVA and Two Way ANOVA analyses techniques were used. The research finding demonstrated 

that eating attitudes of DDEOSY are more favorable than SYM group [T(1478)=-6.108; p<.05]. For 

the gender independent variable YTT scores differences are found statistically meaningful 

[F(1,1476)=13,65, p<.,05]. Common impact on YTT both whether doing sports and gender factors 

are not statistically meaningful [F(1,1476)=3,32, p>.05]. In terms of students’ economical 

situation it was determined that there is a meaningful difference statistically at YTT points. 

[F(1,1476)=6.47, p<.05]. Common impact on YTT both whether doing sports and perceived 

economical circumstance factors are not statistically meaningful [F(1,1476)=2.22, p>.05]. YTT 

scores for students who do sports as extracurricular activity sports sort differences are not found 

statistically meaningful [T(2-672)=0.019, p>0.05]. YTT scores for whether do diet factor are found 

statistically meaningful [F(1,1476)=108.18, p<.05]. Common impact on YTT scores both whether 

doing sports and being on diet factors are found statistically meaningful [F(1,1476)=4.25, p<.05]. 

  

Keywords: High School, Sport, Eating Attitude, Extracurricular Activity 
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Ortaöğretimde ders dışı etkinlik olarak spor yapan ve spor yapmayan 

öğrencilerin yeme tutumlarının karşılaştırılması 

  

Serkan Toprak1, Özden Tepeköylü Öztürk1, Mümine Soytürk2 
1Pamukkale Üniversitesi, SBTYO, Rekreasyon Bölümü 
2Celal Bayar Üniversitesi, BESYO, Beden eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı 

  

GİRİŞ 

Ergenlik döneminin yaşamın diğer dönemlerine göre daha sorunlu bir dönem olduğu ileri sürmüştür 

(Eskin, 2000). Bu nedenle ergenlerin serbest zamanlarını faydalı bir şekilde geçirmelerinde, 

enerjilerini olumlu yönde kullanmalarında, stresini azaltmalarında, kötü alışkanlıklardan korunup 

bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmalarında önemli etkinliklerin başında okul içi ve okul dışında 

katılabilecekleri sportif etkinlikler önemli bir araç olarak görülmektedir (Dalkıran vd, 2004). Sporla 

iç içe olan beslenme bu dönemdeki ihtiyaçların başında gelir (Poyraz, 1999). En sık görülen 

beslenme sorunu yeme bozukluğudur (Sağlık Bakanlığı, 2006; Eker, 2006). Yeme tutumu ile ilgili 

literatür incelendiğinde, ergenlerin yeme bozukluğu açısından yüksek riskli grubu temsil ettiği 

saptanmıştır (Vardar ve Erzengin, 2011; Williams vd, 1986; Rosendahl vd, 2009; Tao, 2010; Eker, 

2006; McDermott ve Jaffa, 2005; Ağırman ve Maner, 2010). Bu çalışmada ortaöğretimde ders dışı 

etkinlik olarak spor yapan öğrencilerle spor yapmayan öğrencilerin yeme tutumlarının 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel teknikler kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim-

öğretim bahar yarıyılında Denizli’de 16 Anadolu Lisesinde DDEOSY 675 (Nkız=257, Nerkek=418) 

öğrenci, bu öğrencilerle benzer özellik taşıyan SYM 805 (Nkız=482, Nerkek=323) öğrenci ve 

toplamda 1480 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 

=16.12±93.85’dir. Örneklem belirlenirken olasılığa dayalı örnekleme tekniklerinden, kümelere göre 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

1- Kişisel bilgi formu (KBF): Öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar 

tarafından oluşturulan formdur.  

2- Yeme Tutumu Testi (YTT): Önceden hazırlanmış, geçerliliği ve güvenirliliği klinik çalışmalarla 

gösterilmiş olan Yeme Tutumu Testi (Eating Attitude Test) uygulanmıştır. 1989'da Savaşır ve Erol 

tarafından geçerlilik/güvenilirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 11-70 yas arasındaki bireylere 

uygulanabilmektedir, 40 maddeden oluşmaktadır. 6 dereceli Likert tipi yanıtlanan testin zaman 

sınırlaması yoktur. Ölçeğin kesim (cut-off) puanı 30 olarak alınmıştır.  

Elde edilen veriler T-Testi, ANOVA ve İki Yönlü ANOVA istatistik teknikleriyle analiz edilmiştir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırma bulguları spor yapan öğrencilerin yeme tutumlarının spor yapmayanlara göre daha 

olumlu olduğunu göstermektedir. Bu bulgu Rosendahl vd. (2009), Çen (2006), Soysal (2006)’ın 

bulguları ile paralellik göstermektedir. Siyez ve Uzbaş’ın (2006) üniversite öğrencileri ile yaptığı 

çalışma ile çelişmektedir. Literatürde spor yapanların yapmayanlara göre de beslenme bilgi 

düzeylerinin daha iyi olduğu belirtilmektedir (Vançelik vd., 2007). Ayrıca spor yapan bireylerin 

doğru beslenmenin sporu destekleyici bir faktör olduğu farkındalığına sahip oldukları da 

düşünülmektedir.  

Spor yapıp yapmama durumu ve cinsiyetin öğrencilerin YTT puanları üzerindeki ortak etkisinin 

anlamlı olmadığı ancak sadece cinsiyet faktörüne göre değerlendirildiğinde erkeklerin yeme 

tutumlarının kızlara göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Literatürde de erkeklerin yeme 

tutumlarının kızlara göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. (Siyez ve Uzbaş, 2006; Ünalan vd, 

2009; Arnik, 2009; Kazkondu, 2010; Rosendahl vd, 2009; Smead ve Richert, 1990; Collins, 1991; 

Turnbull vd, 1996; Wood vd, 1996; Lindberg ve Hjern, 2003; Zaimin vd, 2004). Ayrıca kızların 

yeme bozukluğu açısından riskli grubu temsil ettiği söylenmektedir (Ağırman ve Maner, 2010; Erol 

vd, 2002; Hantaş vd, 2003; Haase, 2009).  

Araştırma bulgularına göre spor yapıp yapmama durumu ve algılanan gelir durumun öğrencilerin 

YTT puanları üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. Ancak YTT puanları yalnıza 

ekonomik gelir düzeyine göre değerlendirildiğinde orta gelirli öğrencilerin yeme tutumlarının düşük 

ve yüksek gelirli öğrencilere göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Sosyo ekonomik düzeyi düşük 

olan grupların günlerce aynı yemeği yedikleri, öğün atladıkları, hayvansal gıdalardan alamadıkları 

(Sevindi vd, 2007), yeterli ve dengeli beslenmeden daha çok karın doyurma yoluna gittikleri 

belirtilmiştir (Alphan vd, 2002). McClelland vd, (2001) İzmir vd. (1994) ve Wardle vd, (2004)’nin 

çalışmalarında yeme bozukluğunun üst sosyo-ekonomik düzeydeki kişilerde daha sık görüldüğünü, 

Kolotkin vd. (2001) ise düşük sosyo-ekonomik düzeydeki kişilerde daha sık görüldüğünü 

söylemektedir. 

Araştırmada spor yapan öğrencilerin yaptıkları spor türüne göre yeme tutumlarında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Haase (2009) takım sporu yapan kadınların yeme tutumlarının, bireysel spor 

yapanlara göre daha olumlu olduğu belirtilmiştir. Rosendahl ve arkadaşları (2009) çalışmalarında 

leanness sporları yapanlar ve diğer spor türlerini yapanlar arasında spor türüne göre fark 

bulmuştur. Leanness sporları yapanlarda yeme bozukluğu görülme sıklığı diğer spor türlerini 

yapanlara göre daha fazladır (Anafarta, 2000). 

Diyet yapıp yapmama faktörüne göre YTT puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 

Ayrıca spor yapıp yapmama ve diyet yapıp yapmama durumunun öğrencilerin YTT puanları 

üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara göre diyet yapmak yeme 

tutumunu olumsuz etkilemektedir. Sonuçlar Kadıoğlu (2009) ve Arnik (2009)’ ın çalışmalarıyla 

paralellik göstermektedir. Yeme bozukluğu olan kişilerde dengesiz bir diyet yapma isteği olduğu 

söylenmektedir (Zorba, 2006). 
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Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin spor yapıp, yapmama durumuna göre YTT 

puanlarına ilişkin ”t-test ” sonucu 

Spor yapan/yapmayan N X SS sd t p 

Spor yapan 675 16,48 10,79 1478 -6,108 ,000*

Spor yapmayan 805 19,91 10,71

Analiz sonuçlarına göre ortaöğretimde spor yapan öğrencilerin YTT puanları ile spor yapmayan öğrencilerin YTT 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır [ T(1478)=-6.108; p<.05]. Ortaöğretimde spor 

yapan öğrencilerin (X= 16.48) YTT puanları spor yapmayan öğrencilerin (X=19.91) YTT puanlarına göre daha 

düşüktür. Bu bulgu spor yapan öğrencilerin yeme tutumlarının spor yapmayanlara göre daha olumlu olduğunu 

göstermektedir. 

 

Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin spor yapıp, yapmama durumuna göre YTT 

puanlarına ilişkin ”t-test ” sonucu 

Spor yapan/yapmayan N X SS sd t p 

Spor yapan 675 16,48 10,79 1478 -6,108 ,000*

Spor yapmayan 805 19,91 10,71

Analiz sonuçlarına göre ortaöğretimde spor yapan öğrencilerin YTT puanları ile spor yapmayan öğrencilerin YTT 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır [ T(1478)=-6.108; p<.05]. Ortaöğretimde spor 

yapan öğrencilerin (X= 16.48) YTT puanları spor yapmayan öğrencilerin (X=19.91) YTT puanlarına göre daha 

düşüktür. Bu bulgu spor yapan öğrencilerin yeme tutumlarının spor yapmayanlara göre daha olumlu olduğunu 

göstermektedir. 
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Abstract 0723 

 

 
The effect of exercise on coping strategies and cognitive emotion regulation 

  

Rahman Akbari, Bahram Jowkar 

Department of educational psychology, College of education, Shiraz university, shiraz, Iran 

  

Introduction: In recent years determining the effect of sport on higher order psychological process 

and strategies considered by most sport psychologists.The coping strategies and cognitive emotion 

regulation skills are the most important abilities of humans that provide an ability to adjust with 

high-pressure conditions. 

 

Research Objectives: This study examined differences between individual sports athletes and non-

athletes groups in coping strategies and cognitive emotion regulation aspects to determine which of 

the variables are better dicriminator of the two groups. 

 

Methodology: Participants were 140 individual sports athletes (70 male Karateka), selected from 

the Karate Clubs (national championship) Kohgiloyeh and Bouyer Ahmad province- Iran and non-

athletes(70 male who were matched based on their age, sex and level education. 

Coping Strategies Scale (CISS) and Cognitive Emotional Regulation Quantity (CERQ) were used to 

assess the research variables.  

 

Results: Results of MANOVA indicate a significant difference between the scores of the two groups 

in terms of the coping strategies and cognitive emotional regulations variables (Wilks' 

lambda=0.45, F(5,134)=33.15, P<0.001). Results of the dicriminante analysis showed that the 

discriminant function have significant power to predict group membership (Wilk's lambda=0.44, 

P<0.001). Also discriminant structure function have shown that resignation(DL=0.59), 

protection(DL=0.53) and positive emotional regulation strategies(DL=0.40) are most significant 

predictor variables of group membership, respectively. 

Discussion and Conclusion: Findings of the present study indicate that athletes groups use less 

Avoidance strategies, rely more on protective strategies, and also apply more positive methods in 

regulating emotions. These findings approve the role of exercises in the improvement of people's 

psychological capabilities. 

  

Keywords: Cognitive emotion regulation, coping strategies, ındividual sports 
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The effect of exercise on coping strategies and cognitive emotion regulation 

 

Introduction:  

Sport as an effective factor of psychological preparedness has special effects on decision making 

and controlling emotions in the face of stressful life events and incidents. The coping strategies and 

cognitive emotion regulation skills are the most important abilities of humans that provide an 

ability to adjust with high-pressure conditions. In all stages of life, people have to deal with a wide 

range of stressors and challenges to adapt to the world and if they have not learned how to deal 

with these situations, they will face with great physical and mental problems. The regulation of 

emotions through cognitions is inextricably associated with human life and helps to manage 

emotions after the experience of stressful events people should be able to tolerate stresses, and 

while regulate their emotions, they should manage internal and external processes responsible for 

monitoring, evaluating and modifying emotional reactions, particularly the intense excitement, and 

choose strategies for coping with stressful situations. 

 

Research Objectives:  

This study aimed to compare the effect of exercise on cognitive control of emotions and coping 

strategies.In this regard, in addition to examine differences between the two groups in coping 

strategies and cognitive emotion regulation aspects, determing which of the variables best 

dicriminante between the two groups (individual sports athletes and non-athletes) was studied. 

Methodology: This study is a causal- comparative design, in which the type of activity (athletes and 

non athletes) is the independent variable, and cognitive coping strategies and emotional 

adjustment is the dependent variable. 

 

Participants 

Participants were 140 individual sports athletes (70 male Karateka), selected from the Karate Clubs 

(national championship) Kohgiloyeh and Bouyer Ahmad province- Iran and non-athletes(70 male 

who were matched based on their age, sex and level education. 

 

Measures: 

To measure variables of the study two scales was used:  

-Coping Strategies Scale (CISS), is a 39 items scale that measured four coping strategies Active, 

resignation, avoidance, and protection. This scale measures how people deal with problems or 

difficult and undesirable situations. 

-Cognitive Emotional Regulation Quantity (CERQ) (Gharnfesky and Keraji(2003)) that contains 18 

items and is designed to measure different cognitive strategies of emotion regulation. The items of 

the scale divided in two subscales named: positive emotional regulation and negative emotional 

regulation.  
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Results:  

Using multivariate analysis of variance (MANOVA), scores of the two groups of athletes and non-

athletes were compared in a variety of the coping and emotional regulation strategies. Results 

indicate a significant difference between the scores of the two groups in terms of the variables 

(Wilks' lambda=0.45, F(5,134)=33.15, P<0.001). 

The dicriminante analysis method was used, as a post hoc test for MANOVA, to determine predictor 

power of the variables to discriminate two groups (athletes and non athletes) from each other. 

Results showed that the discriminant function have significant power to predict group membership 

(Wilk's lambda=0.44, P<0.001). Also discriminant structure function have shown that 

resignation(DL=0.59), protection(DL=0.53) and positive emotional regulation strategies(DL=0.40) 

are most significant predictor variables of group membership, respectively. The Resultant function 

could be discriminant 85% of athletes group, correctly. Results of discriminant function analysis are 

given in table:1  

 

Discussion and Conclusion:  

Findings of the present study indicate that exercises have a positive effect on coping strategies and 

emotion regulation, in a way that athletes groups use less Avoidance strategies, rely more on 

protective strategies, and also apply more positive methods in regulating emotions. These findings 

approve the role of exercises in the improvement of people's psychological capabilities. 
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Summary of interpretive measures for discriminant analysis 

Independent variable 
Un 

standardized 
standardized

Discriminate loading 

(rank) 

Univariate f 

ratio 

Positive cognitive emotion 

regulation 
-.044 -.205 -.394 (3) 26.610** 

negative cognitive emotion 

regulation 
.027 .210 .305 (6) 16.023** 

Protection -.161 -.550 -.532 (2) 48.642** 

Active -.037 -.186 -.354 (5) 21.564** 

Resignation .231 .591 .588 (1) 59.353** 

Avoidance .226 .405 .367 (4) 23.180** 

Group centroid athletic= -

1.108     

Group centroid non athletic= 

1.108     

Wilkas lambda= 0.445** 

(canonical correlation)= 

0.745     

*P<0.05; **P<0.01. 
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Abstract 0731 

 

 
The motor competency of children of the age group of 6 – 12 who deals with 

tennis during their free time 

  

Neslihan Kazan, Özgür Mülazımoğlu Ballı 

Pamukkale University Sports Science and Technology Recreation Department Denizli 

  

1. Purpose 

The first aim of this study was to compare the motor competency of 6-12 age years of children who 

deals with Tennis during their spare time and not participating sports. Second aim of the study was 

to compare motor proficiency of children according to age and gender. 

 

2. Methods 

The sampling of the study was comprised of 49 tennis player from University of Pamukkale Tennis 

club and Pamukkale Tennis Club and 64 non-sports participating children from College of 

Pamukkale University, Education Foundation. In order to measure the motor proficiency of children, 

short form of the second version of the Bruininks – OseretskyMotor Competence Test (BOT-2) that 

was developed by Bruininks in 2006 and in order to acquire information regarding the age, gender 

and sports performance factors of the children, “General Information Form” have been utilized. For 

data analysis Independent Sample T-test was used.  

 

3. Findings 

There was a significant difference between the tennis player children and non-sports participant 

children [T(111)=7.05, p<.05] in favor of tennis players. It has been revealed that there was no 

significant gender difference exists both in tennis players [T(47)=1.15, p>.05] and non-sports 

participants [T(62)=.064, p>.05]. There was significant difference between age group in tennis 

playing group in the favor of 9-12 year of age [T(47)= -6,66, p<.05] but there is no significant 

differences according to age group of non-sports participant groups [T(62)=,841, p<.05]. 

 

4. Result 

Finally, the motor competency of children who plays tennis was higher than the non-sports 

participating children. 

  

Keywords: Motor competency, free time, tennis 
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Serbest zamanlarında tenis sporu ile uğraşan 6-12 yaş grubu çocukların motor 

yeterlilikleri 

  

Neslihan Kazan, Özgür Mülazımoğlu Ballı 

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Denizli 

  

1. Çalışmanın Amacı 

Araştırmanın birincil amacı serbest zamanlarında tenis sporu ile uğraşan ve spor yapmayan 6-12 

yaş grubu çocukların motor yeterliliklerinin karşılaştırılmasıdır. İkinci olarak ise tenis yapan ve 

yapmayan çocukların cinsiyet ve yaş gruplarına göre motor yeterlikleri arasındaki farkı 

belirlemektir. 

 

2. Yöntem 

Araştırmanın örneklemi 49 tenis sporu ile uğraşan ve 64 spor yapmayan olmak üzere toplam 113, 

6-12 yaşları arasındaki çocuktan oluşmaktadır. Tenis yapan çocukların 27 tanesi Pamukkale 

Üniversitesi Tenis Klubü’nde ve 22 tanesi ise Pamukkale Tenis Kulübü’nde lisanslı olarak tenis 

oynamaktadır. Spor yaşları ise 1 yıl ile 6 yıl arasında değişmektedir. Tenis oynayan çocukların 25 

tanesi kız ve 24 tanesi erkek aynı zamanda 20 tanesi 6-8 ve 29 tanesi 9-12 yaşların arasındadır. 

Spor yapmayan çocuklar ise Pamukkale Üniversitesi Eğitim Vakfı Kolejinden 35 kız ve 29 erkek ve 

zamanda 28 tanesi 6-8 ve 36 tanesi 9-12 yaşlarındaki çocuklardan oluşmaktadır. 

Örneklem grubunun motor yeterlilik düzeylerini ölçmek amacıyla Bruininks & Bruininks tarafından 

2006 yılında güncellenerek yeniden geliştirilen Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi ikinci 

versiyonu (BOT-2) kısa formu ve çocukların yaş, cinsiyet, spor yapma durumları ile ilgili bilgilerini 

öğrenmek amacıyla “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. BOT-2 dört–yirmi bir yaş grubu çocuklarının 

motor fonksiyonlarını ölçmek için geliştirilmiştir. Bruininks tarafından 1978’de geliştirilen ilk 

versiyonun revize edilmiş halidir. Bu test çocukların motor becerilerini ortaya koyabilmek için 

oldukça yaygın olarak kullanılan güvenilir bir testtir. Testin standart hale getirilmesi Bruininks ve 

Bruninks (2005)’nin yaşları 4-21 arasında değişen 1520 öğrenci üzerinde yapmış olduğu çalışma ile 

sağlanmıştır. Katılımcılara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bir kişiye uygulanması 45-60 dk 

sürmektedir. BOT-2 testi 8 alt-test ve toplam 53 maddeden oluşmaktadır. Tüm maddelerin toplam 

puanından toplam motor bileşik puanı da elde edilmektedir. BOT-2 testinin her alt testten belli 

maddeleri dâhil edilerek oluşturulmuş kısa formuda bulunmaktadır. Bu araştırmada BOT2 testinin 

kısa formu kullanılmıştır. Kısa form içerisinde 8 alt test ve toplam 15 madde bulunmaktadır. 

Katılımcılara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bir kişiye uygulaması 15-20 dk sürmektedir.  

BOT-2 Kısa Formunda yer alan maddeler:  

1. İnce motor beceriler (Yol Boyunca Çizgi Çizmek – Bükük, Kâğıt Katlama) 

2. İnce motor beceri entegrasyonları ( Kareyi Kopyalama, Yıldızı kopyalama) 

3. El becerileri (Bozuk Para Aktarımı) 
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4. Çift yönlü koordinasyon (Sıçrama: Aynı Taraftaki Kol ve Bacak, Ayak ve Parmak Vuruşu – Aynı 

Taraf Senkronize Bir Şekilde) 

5. Denge (Yürüyüş Çizgisi Üzerinde İleri Doğru Yürüme, Denge Aleti Üzerinde Tercih Edilen Ayakla 

Durma- Gözler Açık) 

6. Koşma hızı ve çeviklik (Tercih Edilen Ayak Üzerinde Sabit Zıplama) 

7. El-kol koordinasyonu (Topu Yerde Zıplatma ve İki Elle Yakalama, Topu Peş-Peşe İki Elle Sırasıyla 

Sektirme) 

8. Güç (Şınav Çekme: Diz Üstünde Şınav Çekme, Tam Şınav Çekme, Mekik Çekme) 

Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra çocukların tenis sporu yapma 

durumuna göre ve tenis sporu yapan ve yapmayanların yaş ve cinsiyete göre BOT-2 puanları 

arasındaki farkı belirlemek ilişkisiz örneklemler için t-test (Independent-Sample t testi ) analizi 

kullanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Analiz sonuçlarına göre tenis yapan ve spor yapmayan çocukların motor yeterlikleri arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir [T(111)=7.05, p<.05]. Buna göre spor yapan çocukların 

motor yeterlilikleri ( =65.95), spor yapmayanlara göre ( =52.57) daha yüksektir. Ayrıca tenis 

yapan çocukların [T(47)=1.15, p>.05] ve spor yapmayan çocukların [T(62)=.064, p>.05] motor 

yeterlikleri arasında cinsiyetler arası anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte tenis 

yapan çocukların motor yeterlikleri arasında yaş gruplarına göre anlamlı bir fark olduğu 

saptanmıştır [T(47)= -6,66, p<.05]. Buna göre 9-12 yaş grubunun motor yeterlilikleri ( =71.10), 

6-8 yaş grubuna göre ( =58.50) daha yüksektir. Spor yapmayan gruptaki çocukların motor 

yeterlikleri arasında ise yaş gruplarına göre anlamlı bir fark olmadığı [T(62)=,841, p<.05] 

saptanmıştır.  

 

Sonuç 

Bu çalışmanın sonuçları literatürde çeşitli spor branşlarına katılım sonucunda çeşitli motor 

yeteneklerin ölçüldüğü çalışmaların sonuçları çocukların el kavrama, esneklik, koordinasyon gibi 

çeşitli motor yetenekleri geliştirği sonucuna ulaşmışlardır (Karagöz, 2008; Özer, 2007).  

Sonuç olarak tenis yapan ve spor yapmayan çocukların motor yeterlikleri arasında tenis yapan 

çocuklar lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 6-12 yaş grubu çocukların motor yeterlikleri 

arasında cinsiyetler arası anlamlı bir fark olmadığı fakat tenis yapan çocukların motor yeterlikleri 

arasında yaşa göre 9-12 yaş grubu çocuklar lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Spor 

yapmayan grupta ise çocukların motor yeterlikleri arasında yaş gruplarına göre anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir. 
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Abstract 0733 

 

The comprative effects of oral creatine supplementation and high protein diet 

muscular strength and body composition 

  

Farhad Rahmani Nia1 
1Farhad Rahmani Nia 
2Nader Rahnama 
3Yaser Garajian 

  

The purpose of this investigation was to examination the comparative effects of 6 weeks of oral 

creatine supplementation and a high-protein diet on muscular strength and body composition. 

Thirty-six college athletes volunteers with at least 1 year of weight training experience randomly 

assigned to four groups of creatine and protein(Cr + Pro, n=9), creatine(Cr, n=9), protein(Pro, 

n=9), and placebo(P, n=9) with no significant mean at pretest measures. Cr ingested 5 g of 

creatine monohydrate in a flavored sucrose drink four times per day for 6 day. After 6 days 

supplementation was reduced to 5 g.d-1.Cr +Pro ingested Cr in a same procedure plus a high 

protein diet (1.6 g.kg/day).Pro ingested placebo plus a high protein diet (1.6 g.kg /day). Placebo 

ingested a starched, sucrose drink. 1RM strength of arm flexors, bench press, squat and body 

composition were measured before and after a 6-wk resistance training program. The subjects 

trained (3 day.Week-1) with determined training loads. Results showed body mass and lean tissue 

mass increased to a greater extent with training in Cr + Pro compared to the other groups, and in 

Cr compared to P group (p< 0.05). There were no significant changes in percent body fat for 

groups. Cr + Pro group demonstrated greater improvement in 1RM of squat, bench press and arm 

flexors than other groups. Also, subjects who supplemented with Cr + Pro had similar increases in 

1RM of squat, bench press compared to placebo group (p< 0.05). There were not significant 

differences between Cr supplementation and high protein diet on muscular strength and body 

composition. 

  

Keywords: Supplementation, weight training, creatine monohydrate, high protein diet 



 

550 

Abstract 0734 

 

Comparison of sports journals in Turkey and Europe in terms of diversity of 

branch 
  

Selami Özsoy1, Reşat Sadık2, Hakan Boz2, Kemal Göral1 
1University of Abant İzzet Baysal School of Physical Education and Sport Department of Sport 

Management 
2University of Abant İzzet Baysal Institute of Social Sciences 

  

Sports media acting with financial agendas both in the world and in Turkey focuses on football the 

most among the other sports branches. This study aims to compare the diversity in sports 

branches in the internet publications of Turkish sports journals with those of leading sports journals 

of Europe. Fotomaç journal from Turkey which has the highest circulation by March 2012, As 

Journal form Spain, L’Equipe Journal from France and La Gazzetta Dello Sport from Italy were 

selected as samples. The main pages of the Internet sites of these papers were examined between 

April 11 and April 17 for the duration of a week. Results showed that regardless of the type or size 

of the news, Fotomaç published the most football news (94 %). The ratio of football news 

published in the other journals was 75%, 65% and 54% for As, La Gazzetta Dello Sport and 

L’Equipe respectively. Fotomaç was found to be publishing the least amount of news (7) in other 

sports branches in terms of diversity in the news whereas La Gazzetta Dello Sport and As (12) and 

L’Equipe (10) published news regarding branches other than football. While there were no 

headlines in the internet site of Fotomaç dealing with sports news other than football, other 

journals in the sample were observed to publish news oriented towards other branches. Turkish 

media which aims to organize Olympics in the future should include news related to branches other 

than football. 

  

Keywords: Football, sport, sport newspaper 
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Branş çeşitliliği bakımından Türkiye’deki spor gazetelerinin Avrupa'daki spor 

gazeteleri ile karşılaştırılması 

  

Selami Özsoy1, Reşat Sadık2, Hakan Boz2, Kemal Göral1 
11Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 
22Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

  

GİRİŞ 

Medya ve spor ilişkisi, özellikle geride bıraktığımız yüzyılın son yarısında dünyanın her yerinde 

oldukça gelişmiştir. Andrews’e göre (2005: 1-2) spor İngiltere medyasında en hızlı gelişen 

sektördür. Ortalama olarak gazetelerde 2-3 sayfa spor haberi yer almaktadır. Spor yazılı ve görsel 

medyanın başarısında hayati bir önemi bulunmaktadır. Nicholson’a (2006: 10)’a göre spor ve 

medya arasındaki ilişki hem ticari hem de kültürel değerlerin paylaşılması bağlamında 

değerlendirilebilir ve medya sporu amatör bir görünümden alarak ticari bir endüstri haline 

getirmiştir. Futbol, dünya genelinde en popüler spor olarak kitlelerin yoğun ilgisini çekmektedir. 

Ekonomik olarak da endüstri halini alan futbol, ticari kaygılarla hareket eden spor medyasının da en 

fazla konu edindiği spor branşıdır.  

Boyle ve Haynes’e (2009: 205) göre basında spor branşlarının yer alma oranı toplumun ilgi 

düzeyine göre belirlenmektedir. Bu bağlamda futbol İngiltere’de televizyon ve yazılı medyada yer 

alan spor dalları arasındadır. Futbol “olmaz ise olmaz” bir unsur (sine qua non) olarak 

tanımlanmaktadır. Bir gazetenin içeriğinde futboldan bahsedilmemesi durumunda, içeriğinin % 25 

azalacağı belirtilmektedir. Türkiye’de de yoğun futbol sevgisinden dolayı spor medyası, adeta futbol 

medyası haline gelmiştir. Futbolun Türkiye’deki spor medyasındaki spor branşları arasındaki yerini 

Karaküçük ve Yenel, (1997) % 84, Öztürk vd. (1996) % 79.6, Özsoy vd. (2008) % 65.72, Çendek 

ve Özbek (2010) % 83.5 olarak tespit etmiştir.  

Bu araştırmada, Türkiye’deki spor gazetelerinin internet sitesindeki haberlerinin spor branşlarına 

göre dağılımının Avrupa’daki spor gazeteleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Spor gazetelerinin internet sitelerinin karşılaştırmasını yapmak amacıyla Türkiye’de Mart 2012 ayı 

itibarı ile en çok tiraja sahip olan Fotomaç gazetesi ile İspanya’dan As, Fransa’da L’Equipe, 

İtalya’dan La Gazzetta Dello Sport örneklem olarak seçilmiştir. Gazetelerin internet siteleri, 11 

Nisan -17 Nisan tarihleri arasında 1 hafta süreyle 21.00-24.00 saatleri arasında, uzman görüşleri 

doğrultusunda belirlenen 4 kriter üzerinden incelenmiştir: Manşet haber (gazetenin ana sayfasında 

en dikkat çeken yerinde yer alan büyük fotoğraflı ve dönüşümlü yayınlanan haberler) fotoğraflı 

haber (gazetenin ana sayfasında manşetin hemen altında daha küçük boyutlu yer alan fotoğraflı 

haberler), fotoğrafsız haber (görsel unsur kullanılmadan sadece başlıkla verilen haberler), 

görüntülü haber (hareketli görüntü içeren haberler). İnternet sitelerinde, sadece ana sayfadan 

bağlantı verilen haberler değerlendirmeye dahil edilmiştir.  
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BULGULAR 

Gazetelerin internet sitelerinin incelenmesi sonucunda haber türlerine ve büyüklüklerine 

bakılmaksızın haber sayısı itibarıyla en fazla futbol haberinin Fotomaç’ta (% 94) yer aldığı 

görülmüştür. Fotomaç’ın ardından As (%75), La Gazzetta Dello Sport (% 65) ve L’Equipe (% 54) 

gazetesi gelmektedir (Tablo 2). 

Haber çeşitliliği bakımından ise ana sayfasında en az spor branşından haber yayınlayan gazetenin 

sitesi Fotomaç (7) olmuştur. La Gazzetta Dello Sport ve As 12, L’Equipe 10 branştan habere yer 

vermiştir (Tablo 1). 

Fotomaç gazetesinin internet sitesinin manşetinde, futbol dışındaki başka bir branştan haber yer 

almazken, diğer gazetelerde diğer branşlardan da haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Yurt dışında 

yayınlanan üç gazetenin internet sitesinde, Fotomaç’a göre daha fazla görüntülü haber yayınlandığı 

saptanmıştır. 

Gazetelerin internet sitelerinin hepsinde futbol en fazla haberin yer aldığı branş olurken, futbolu 

basketbol, voleybol, bisiklet, Formula 1 ve tenis izlemiştir. 

 

SONUÇ 

Türkiye’den Fotomaç ile Avrupa’da yayınlanan üç gazetenin internet sitelerinin örneklem alındığı bu 

araştırmada Fotomaç’ın futbola diğer spor gazetelerine göre daha fazla yer verdiği saptanmıştır. 

Spor kültürünün yerleşmesi, futbol dışındaki branşların da gelişerek medyada yer bulması Olimpiyat 

düzenlemeyi amaçlayan Türkiye için öncelikli hedef olmalıdır. 

Tarihsel sürece bakıldığında Türkiye’de yayınlanan spor gazetelerinin devamlılığı bulunmamaktadır. 

Fotomaç 2002 yılında yayına başlarken, L’Equipe, La Gazzette Dello Sport ve As yüzyıllık geçmişe 

sahip yayın kuruluşları olarak daha fazla deneyim ve daha yüksek bir tiraja sahiptir. Fransa’da ilk 

defa 1903 yılında koşulan Fransa Bisiklet Turu, 43 yıl sonra L’Equipe adını alacak olan L’Auto 

Gazetesi’nin girişimleri ile doğmuştur. Futbolda ve basketbolda Avrupa Kupaları’nın, kayakta Dünya 

Kupası’nın fikir babası L’Equipe’tir. La Gazzetta dello Sport, 1909 yılında İtalya Bisiklet Turu’nu 

başlatan kuruluş olmuştur (Çetin, 1999: 32-34). L’Equipe, La Gazzetta dello Sport ve As 

gazetelerinin içeriğinde futbol yoğun olarak yer alırken, bunun dışında dışında çok sayıda spor 

branşından haber bulunduğu görülmektedir. Ancak Türkiye’deki spor gazetelerinin içeriği için aynı 

branş çeşitliliğinden bahsetmek mümkün değildir. Fotomaç gazetesi örnekleminde, Türkiye’deki 

spor gazetelerinin Avrupa'daki benzerlerine oranla daha fazla futbola odaklı olduğu, internet 

sitelerinin karşılaştırılması sonucunda da doğrulanmıştır.  
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Table 2 - Comparison of the four newspapers in football and other branches 

 

Fotomaç  

(Turkey) 

Fotomaç  

(Turkey) 

La GazzetteDello 

Sport  

(Italy) 

La GazzetteDello 

Sport  

(Italy) 

L’Equipe 

(France) 

L’Equipe  

(France) 

As  

(Spain) 

As  

(Spain)

n % n % n % n % 

Football 324 94 153 65 109 54 165 75 

Other 28 13 82 34 94 46 54 25 

Total 344 100 235 100 203 100 219 100 

 

 

Tablo 2 – Dört gazetede yer alan futbol ve diğer branşların karşılaştırılması 

 

Fotomaç  

(Türkiye) 

Fotomaç  

(Türkiye) 

La Gazzette  

Dello Sport  

(İtalya) 

La Gazzette 

Dello Sport 

(İtalya) 

L’Equipe 

(Fransa) 

L’Equipe 

(Fransa) 

As  

(İspanya) 

As  

(İspanya) 

n % n % n % n % 

Futbol 324 94 153 65 109 54 165 75 

Diğer 28 13 82 34 94 46 54 25 

Toplam 344 100 235 100 203 100 219 100 
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Abstract 0735 

 

Testing the universality of basic psychological needs theory across different 

academic contexts 

  

Gökçe Erturan İlker1, Eleanor Quested2, Paul Appleton2, Joan L. Duda2 
1Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli, Turkey 
2University of Birmingham, School of Sport and Exercise Sciences, Birmingham, UK 

  

One of the basic premises of Basic Psychological Needs Theory (BPNT) is that the hypothesized 

relationships between autonomy-support, basic need satisfaction and indicators well-being applies 

universally across cultures and domains. This study aims to test the universality of BPNT across 

Physical Education, English, and Maths learning contexts in a sample of adolescents. Three hundred 

and fifty British students (ages between 11-16 years) from two public secondary schools in 

Birmingham, UK will complete a multi-section questionnaire pack. Students will respond to items 

from established measures of the students’ perceptions of the motivational climate, basic need 

satisfaction, and subjective vitality, enjoyment, boredom, concentration, self-esteem and 

depression in general. The students will be asked to respond to measures tapping the 

aforementioned variables as experienced specifically in each context of English, Maths and PE 

classes. We will also tap the students’ perceived importance and utility of each educational domain. 

The study was reviewed and approved by the University of Birmingham Local Research Ethics 

Committee. Data will be analysed and the hypothesized model will be tested using structural 

equation modelling. The findings will be discussed in the presentation. The study will test an 

important assumption of Basic Psychological Needs Theory and also be informative regarding how 

students’ engagement and well-being in different lessons can be promoted. 

  

Keywords: Basic psychological needs, autonomy support, different learning contexts, well-being, 

adolescents 
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Temel psikolojik ihtiyaçlar kuramının farklı akademik ortamlara 

genellenebilirliğinin test edilmesi 

  

Gökçe Erturan İlker1, Eleanor Quested2, Paul Appleton2, Joan L. Duda2 
1Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye 
2Birmingham Üniversitesi, Spor ve Egzersiz Bilimleri Yüksekokulu, Birmingham, İngiltere 

  

Öz Belirleme Kuramının (Self Determination Theory) beş alt kuramından biri olan Temel Psikolojik 

İhtiyaçlar alt kuramına (Deci & Ryan, 2000) göre, insanların üç temel psikolojik ihtiyacı olan; 

özerklik, yeterlik ve ilişkili olma ihtiyaçları; bireyin iyi olma hali, sosyal gelişim, çevresiyle 

bütünleşme ve gelişmeye olan doğal eğiliminin işlevselliğini kolaylaştırmada temel teşkil eder (Deci 

& Ryan, 2000). Özerklik, bireyin kendi eylemlerini içsel olarak onaylamasını ifade ederken, yeterlik, 

bireyin önemli çıktılar sağlayacak eylemlerde bulunma yeteneğine olan inancıdır, ilişkili olma ise 

bireyin sosyal çevreler ile tatmin edici ve destekleyici yaşantılara sahip olmasıdır (Stone, Deci & 

Ryan, 2009).  

Temel Psikolojik İhtiyaçlar mini kuramının temel ilkelerinden birisi, özerkliğin desteklenmesi, temel 

psikolojik ihtiyaçların tatmin edilmesi ve iyi olma halinin göstergelerinin farklı kültürlerde ve 

ortamlarda birbiri ile ilişkili olduğunu varsaymasıdır. Farklı kültürel gruplarda yapılmış çalışmalar bu 

varsayımı desteklemektedir (örn., Sheldon ve diğ., 2004). Ancak, kuramı eş zamanlı olarak farklı 

ortamlarda test eden ve özerkliğin desteklenmesi, temel ihtiyaçlar ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki 

varsayılan ilişkinin gücünü ve yönünü karşılaştıran çalışma sayısı sınırlıdır. Milyavskaya ve Koestner 

(2011)’ın çalışması, yetişkinlerde farklı yaşam durumlarında temel psikolojik ihtiyaçların 

karşılanması, özerk motivasyon ve psikolojik olarak iyi olma hali arasında güçlü bir ilişki olduğunu 

göstermiştir. Ancak Temel Psikolojik İhtiyaçlar Kuramı, ergenlerde farklı öğrenme ortamlarında 

uygulanarak, test edilmemiştir. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı Milyavskaya ve Koestner (2011)’in çalışmasını genişleterek, Temel Psikolojik 

İhtiyaçlar Kuramının, ortaöğretim düzeyindeki beden eğitimi, matematik ve İngilizce öğrenme 

ortamlarında genellenebilirliğini test etmeyi amaçlamaktadır. Kurulan hipotez modele göre 

oluşturulan araştırma problemleri; 

1. Öğretmenin sağladığı özerklik desteği, temel ihtiyaçların doyumu ve öğrencilerin psikolojik 

sağlıklarının göstergeleri arasındaki ilişkinin gücü beden eğitimi, matematik ve İngilizce derslerinde 

değişkenlik göstermekte midir?  

2. Temel ihtiyaçların doyumu, her bir öğrenme ortamındaki özerklik desteği ve iyi olma ve kötü 

olma hallerinin göstergeleri arasındaki ilişkiye aracılık etmekte midir? 

 

Bu araştırma, özerkliği destekleyen ortam(lar)ın, öğrencilerin kendilerini daha yeterli, özerk ve 

ilişkili hissetme durumlarını nasıl yönlendirdiği sürecini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Aynı 
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zamanda araştırma, okulda farklı öğrenme ortamlarında temel psikolojik ihtiyaçların 

desteklenmesinin, olumlu çıktıların sağlanmasına nasıl öncülük ettiğinin de anlaşılmasını 

sağlayacaktır. Bu bilgi eğitimcilerin, ergenlik dönemindeki öğrenciler için daha uyumlu öğrenme 

ortamları oluşturarak, onların temel psikolojik ihtiyaçlarını ve optimal işlevselliklerini nasıl 

destekleyeceklerini öğrenmelerine olanak sağlayacaktır. 

 

Yöntem 

Araştırma, tanımlayıcı, korelasyonel ve kesitseldir. Araştırmaya İngiltere Birmingham şehrindeki iki 

devlet okulundan toplam 350 İngiliz öğrencinin (yaş aralığı 11-16) katılması planlanmaktadır.  

Çalışmada kullanılacak olan tüm ölçme araçları daha önce benzer örneklem gruplarında (örn. İngiliz 

lise öğrencileri, Amerikalı lise öğrencileri ya da lisans öğrencileri) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmış ölçeklerdir. Ölçek paketi; öğrencilerin yaş, cinsiyet, etnik köken ve sınıf düzeylerinin 

sorulduğu demografik bölüm, Kandel Depresyon Ölçeği (Kandel & Davies, 1982), Rosenberg Öz-

Saygı Ölçeği (Rosenberg, 1965) kısa form, algılanan özerklik desteğini ölçmek için Sağlık Hizmetleri 

İklimi Ölçeğinden (Williams ve diğ., 1996) seçilmiş beş madde, Özerklik Doyumu Ölçeği’nden 

(Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003) seçilmiş üç madde, İçsel Motivasyon Envanteri’nin (McAuley, 

Duncan & Tammen, 1989) algılanan yeterlik altölçeğinden seçilmiş üç madde, İlişkili Olma İhtiyacı 

Ölçeği’nin (Richer, & Vallerand, 1998) ilişkili olma alt ölçeğinden seçilmiş üç madde, Öznel Zindelik 

Ölçeği’nden (Ryan & Frederick, 1997) seçilmiş dört madde, İlgi Doyumu Ölçeği’nin (Duda & 

Nicholls, 1992) zevk alt ölçeğinden seçilmiş üç madde ve sıkıntı altölçeğinden seçilmiş üç madde, 

Beden Eğitiminde Konsantrasyon Ölçeği’nden (Standage, Duda, & Ntoumanis, 2005) seçilmiş üç 

madde ve farklı öğrenme ortamlarının (Beden eğitimi, matematik ve İngilizce) önemi ve 

faydalılığını sorgulayan Eccles ve arkadaşlarının Beklenti ve Değer Modeli (1983) temel alınarak 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış iki maddeden oluşmaktadır. Ölçek paketi içerikten bağımsız 

olarak sadece bir kez sorulan demografik bilgiler ve 12 adet global öz-saygı ve depresyon 

maddesinin yanında her bir öğrenme ortamı için tekrarlanan diğer ölçme araçlarının oluşturduğu 

toplam 87 maddeden (üç farklı öğrenme ortamının her biri için 29’ar madde) oluşmaktadır.  

Araştırmanın uygulanması için Birmingham Üniversitesi Yerel Araştırma Etik Komitesi’nden gerekli 

izinler alınmıştır. Veri toplanacak olan okulların okul müdürlerine, öğrencilere ve velilere bilgi 

formları dağıtılarak ve araştırmanın amacı açıklanacaktır. Yalnızca çalışmaya katrılmayı kabul eden 

öğrencilerden veri toplanacaktır. Ölçekler, sınıf ortamında araştırmacı tarafından uygulanacak, 

uygulama öncesinde öğrencilere, istedikleri zaman çalışmadan çekilebilecekleri, yanıtlarının 

öğretmen ya da velileri ile paylaşılmayacağı ve doğru ya da yanlış cevap olmadığı açıklanacaktır.  
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Bulgular ve Sonuç 

Çalışmanın verileri toplandıktan sonra Şekil 1'de yer alan hipotez model, Yol Analizi ile test edilecek 

ve modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin teorik olarak tahmin edildiği gibi olup olmadığı 

incelenecektir. 

   

Anahtar Kelimeler: Temel psikolojik ihtiyaçlar, özerklik desteği, farklı öğrenme ortamları, iyi oluş, 

ergenler 

  

 
Hypothesized Model 

Hipotez Model 

 
Hipotez Model 
 



 

560 

Abstract 0738 

 

 
Effects of feedback on achievement goals and perceived motivational climate in 

physical education lessons 

  

Gökçe Erturan İlker 

Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli, Turkey 

  

The aim of the study is to determine the effects of teacher’s positive and negative feedbacks on 

high school students’ perceived motivational climate and achievement goals in physical education 

setting. Forty seven ninth grade students randomly divided into two experimental groups. Six week 

intervention programs were applied to both positive and negative feedback experimental groups by 

pre-service physical education teacher. Positive feedbacks were delivered to students related to 

their performances and efforts after their each trial in each activity and drill in positive feedback 

experimental group. Similarly negative feedbacks were delivered to students related to their 

performances and efforts after each trial in activity and drill in negative feedback experimental 

group. Results showed that students' mastery and performance approach achievement goals 

increased and performance avoidance achievement goal decreased in positive feedback group while 

the results were quite opposite in negative feedback setting. Similarly students' perceptions of 

mastery motivational climate increased and performance avoidance motivational climate decreased 

in positive feedback group while these findings were founded to be opposite in negative feedback 

group. In the light of these results physical education teachers are recommended to use positive 

feedback in physical education lessons to contribute to students’ motivational aspects. 

  

Keywords: Teacher’s Feedback, Achievement Goal, Motivational Climate, Physical Education, 

Student Motivation 

 
Beden eğitimi dersinde geribildirimin başarı hedefleri ve algılanan motivasyonel 

iklim üzerine etkisi 

  

Gökçe Erturan İlker 

Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye 

  

Öğretmen tarafından öğrencilere sağlanan geribildirim, öğrencilere, performansa yönelik çabalarını 

yönlendirmesinden dolayi bireysel hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan çok önemli bir 

mekanizmadır (Vigoda-Gadot & Angert, 2007) ve öğrencilere, performansları hakkında başka 

kaynaklardan elde edemeyecekleri bilgiyi sağlar (Rink & Hall, 2008). Beden eğitimi ortamında 
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performans hakkındaki geribildirim, öğrencilerin kendi yetenekleri konusundaki algılarını değiştirir 

ve buna dayalı olarak da başarı hedeflerini etkiler (Senko & Harackiewicz, 2005) ve bu mekanizma 

aracılığı ile de öğrencilerin performanslarını etkiler (Vigoda-Gadot & Angert, 2007). Geribildirim 

öğrenciye başarı ve başarısızlık hakkında bilgi sağladığı için, olumlu geribildirim öğretmenin, 

öğrencinin performansının başarılı olduğunu, olumsuz geribildirim ise öğrencinin o performansta 

başarısız olduğunu öğrenciye bildirmesi (Coleman et al, 1991) olarak kabul edilmektedir. Cianci, 

Schaubroeck ve McGill (2010)’e göre bireyin performansına ilişkin verilen geribildirim, ustalık ve 

performans hedeflerinin etkisini değiştirmektedir. Performans hedefini baskın olarak benimsemiş 

kişiler, olumlu geribildirim aldıktan sonra daha iyi performans sergilerken, baskın olarak ustalık 

hedefini benimsemiş kişiler olumsuz geribildirim aldıktan sonra, performans hedefi benimsemiş 

kişilere kıyasla performanslarını daha fazla geliştirmektedirler. Viciana, Cervello ve Ramirez-

Lechuga (2007), 14-16 yaş arası ergenlerde beden eğitimi ortamında yaptıkları calışmada olumlu 

geribildirim alan öğrencilerin ustalık motivasyonel iklim algılarında ve dersten zevk alma 

düzeylerinde anlamlı artış olduğunu, olumsuz geribildirim verilen deney grubunda yer alan 

öğrencilerin performans iklimi algılarında anlamlı düzeyde artış olduğunu belirlemişlerdir. Bu 

çalışmanın amacı, Viciana, Cervello ve Ramirez-Lechuga (2007)’nin çalışmasını genişleterek, beden 

eğitimi ders ortamında öğretmen tarafından verilen farklı geribildirimlerin, öğrencilerin başarı 

hedefleri ve beden eğitimi dersinin motivasyonel iklimine ilişkin algıları üzerine etkisini 

incelemektir.  

 

Yöntem 

Çalışmaya katılan 47 (27 kız, 20 erkek) dokuzuncu sınıf öğrencisi, iki deney grubuna ayrılmıştır. 

Pozitif geribildirim uygulanan deney grubu 27 öğrenciden (15 kız, 12 erkek; yaş =15.62), negatif 

geribildirim uygulanan deney grubu 20 öğrenciden (12 kız, 8 erkek; yaş =15.74) oluşmaktadır. 

Öğrencilere, Üçlü Başarı Hedefi Ölçeği (ÜBHÖ; Agbuga, Xiang, 2008) ve Üçlü Motivasyonel İklimi 

Ölçeği (ÜMİÖ; Agbuga, Xiang, 2008) uygulanmıştır. ÜBHÖ, 16 madde ve ustalık, performans 

yaklaşımı ve performans kaçınımı hedefleri alt boyutlarından oluşmakta, ÜMİÖ, 28 madde ve 

ustalık, performans yaklaşımı ve performans kaçınımı iklimleri alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Geribildirim uygulamasının kontrolünü sağlamak için öğrencilere, öğretmen tarafından “iyi” (olumlu 

geribildirim) bir performans mı yoksa “kötü” (olumsuz geribildirim) bir performans mı 

sergilediklerinin söylendiği her ders, her alıştırmadan sonra (her ders 6 kez) sorulmuştur. Olumlu 

geribildirim deney grubunda olan 2 öğrenci olumsuz geribildirim aldığını, olumsuz geribildirim 

deney grubunda yer alan 1 öğrenci olumlu geribildirim aldığını bildirmiştir. Bu öğrencilerin verileri 

çalışmadan çıkarılmıştır. Ön-test son-test deneysel desenindeki bu çalışmanın gerekli izinleri 

Üniversite Etik Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alındıktan sonra, deney gruplarına 6 hafta 

süreyle (her hafta 90’ar dakika) spor salonunda ders işlenmiştir. Deney öncesinde erkek aday 

beden eğitimi öğretmenine olumlu ve olumsuz geribildirim ve beden eğitimi dersinde bu 

geribildirimlerin verilmesi konusunda toplamda beş saatlik bir eğitim, araştırmacı tarafindan 

verilmiştir. Her iki deney grubuna da aynı ders içeriği, aynı aday beden eğitimi öğretmeni 
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tarafından uygulanmıştır. Olumlu geribildirim deney grubunda öğretmen adayı öğrencilere, bireysel 

performansları, yetenekleri ve çabaları hakkında olumlu geribildirim, olumsuz geribildirim deney 

grubunda ise öğrencilere bireysel performansları, yetenekleri ve çabaları hakkında olumsuz 

geribildirim vermiştir. Beden eğitimi derslerinde geribildirimin öğrencilerin performans 

sergilemelerinden hemen sonra verilmesi gerektiğinden (Rink, Hall, 2008), her iki deney grubunda 

da her öğrenciye her bir performans denemesinden sonra bir geribildirim verilmiştir. Böylece her iki 

deney grubundaki tüm öğrenciler her ders aynı sayıda geribildirim (ortalama sekiz geribildirim) 

almıştır. Ölçekler öğrencilere altı haftalık deney öncesinde ve sonrasında ders ortamında aday 

beden eğitimi öğretmen tarafından uygulanmıştır. Olumlu ve olumsuz geribildirimin öğrencilerin 

başarı hedefleri ve dersin motivasyonel iklimine ilişkin algıları üzerine etkisi, her bir bağımlı 

değişken için kovaryans analizi (ANCOVA) ile incelenmiştir. Ön test puanları ortak değişken olarak 

kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

ANCOVA sonuçları olumlu ve olumsuz geribildirim deney gruplarının ustalık başarı hedefi [F (1, 45) 

= 8.383, p =.006, η2=.16], performans yaklaşımı başarı hedefi [F (1, 45) = 4.408, p =.042, 

η2=.09], performans kaçınımı başarı hedefi [F (1, 45) = 7.122, p =.011, η2=.14], ustalık 

motivasyonel iklimi [F (1, 45) = 4.758, p =.035, η2=.10] ve performans kaçınımı motivasyonel 

iklimi [F (1, 45) = 4.238, p =.046, η2=.10] puan ortalamaları arasında anlamlı fark ortaya 

koymuştur. Olumlu geribildirim deney grubunda yer alan öğrencilerin, ustalık ve performans 

yaklaşımı başarı hedefleri ve ustalık motivasyonel iklim algıları olumsuz geribildirim deney 

grubunda yer alan öğrencilere kıyasla daha yüksektir. Olumsuz geribildirim deney grubunda yer 

alan öğrenciler, olumlu geribildirim deney grubunda yer alan öğrencilere kıyasla daha yüksek 

performans kaçınımı başarı hedefi ve motivasyonel iklimi algısına sahiptirler. Bu bulgular ışığında 

performans kaçınımı hedefinin, beden eğitimi dersinin bozucu etkisinin beden eğitimi öğretmenleri 

tarafından göz önünde bulundurulması gerektiği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen geribildirimi, başarı hedefi, motivasyonel iklim, beden eğitimi, 

öğrenci motivasyonu 
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Abstract 0739 

 

An investigation over adherence levels to ethical principles in decisions of the 

sport administrators from the viewpoint of coach and athlete (Beko Basketball 

League sampling) 

  

Yeşer Eroğlu Eskicioğlu, Gazanfer Doğu, Selami Özsoy 

University of Abant İzzet Baysal School of Physical Education and Sport Department of Sport 

Management 

  

The study was designed to investigate the attitudes toward unethical conducts and adherence level 

to ethical principles of the sport club administrators from one of the sport organizations, Beko 

Basketball League. 

A qualitative research method and phenomenology design was applied as a model in the study. 

Totally 32 subjects, including 16 teams’ coaches and their team captains from Beko Basketball 

League, were interviewed in a semi-structured way, all of whom were directed standardized open-

ended questions for the data required.  

The interview results were registered in written form, themes were reached for through the 

significant data. The relationships between those themes were determined and organized in light of 

research questions. In agreement with the themes made clear, codes were set up, and the results, 

an outcome of the study, were eventually specified, rearranging the data. This process was 

conducted by a 4-member team involving specialized academicians and the researcher. 

As a result of the study, in line with the questions all referring to ethical principles and unethical 

behavior and the themes out of the participants responses, it was found how well the 

administrators consider the predetermined ethical principles in their decisions. By the same token, 

within the decison-making process the principles which the basketball administrators either adhere 

to or ignore were clearly stated down in the study. 

  

Keywords: Administration, sport administration, ethics 
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Antrenör ve sporcu gözüyle spor yöneticilerinin kararlarında etik ilkelere 

bağlılıklarının incelenmesi (Beko Basketbol Ligi örneği) 

  

Yeşer Eroğlu Eskicioğlu, Gazanfer Doğu, Selami Özsoy 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 

  

Giriş 

Spor tarihinin oluşumundan bugünlere spor toplulukları, sporun kendisine ait etik davranışlara 

sahip olduğu ve bu davranışların sporun taraftarlarına kazandırılmasının ve geliştirilmesinin önemli 

bir sorumluluk olduğuna inanmışlardır (Bucher ve Wuest, 1999: 22). 

Etik ve ahlaki anlayışla alakalı bilgileri özümsemek ve değerleri anlamak için spor yöneticileri 

benzersiz bir konumda bulunmaktadır. Çünkü mesleki birçok görevleri bu endişeleri içerir. Ayrıca 

bunlar sporun bütün seviyeleri ile ilişkilidir ve spor programlarının amaçları, değerleri ve felsefesi 

boyutlarını içerir. Antrenörlerin davranışlarını, sporcuları, seyircileri, sponsorları, medyayı, spor 

yönetim organı yetkililerini, spor ile ilgili hükümet kuruluşlarının görevleri, sporun politik ve 

ekonomik alt yapısını kapsar. Spor topluluğu üyeleri tarafından alan dışı ihtiyaçları yeniden gözden 

geçirmek, özellikle karar verme organları tarafından, sporun mevcut ahlaki durumunu belirlemek ve 

nasıl geliştirilebileceğini anlamak için sporun rolü ve davranışlarını ortaya çıkarmak son derece 

önemlidir (DeSensi, 1996: 11).  

Bu araştırmada Beko Basketbol Ligi’nde görev yapan antrenör ve sporcuların gözüyle spor 

yöneticilerinin kararlarında etik ilkelere bağlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

Yöntem 

Araştırmada verilerin toplanması için görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların seçimi için “amaçlı örnekleme” yöntemlerinden “ölçüt 

örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. BEKO Basketbol Ligi’nde 16 takımın antrenör ve sporcuları 

temsilen takım kaptanları ile araştırmacı tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Antrenörlerin profili incelendiğinde 14’ünün lisans eğitimini tamamladığı, 2‘sinin lise mezunu olduğu 

görülmektedir. Görüşme yapılan tüm antrenörler erkektir. Yine antrenörlerin ikisinin 10 yılın 

altında, 14’ünün 15 yıl ve üzerinde deneyimi vardır. Sporcuların profiline bakıldığında, 3‘ü lise 

mezunu, 5’i üniversite terk, 7’si lisans ve 1’i yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sporcuların 

tamamı 10 yıl ve üzeri deneyimi vardır. Araştırmada veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri 

kullanılarak çözümlenmiştir. Görüşme sonucu elde edilen veriler içerik analizi ile kodlanmış genel 

temalar ortaya çıkarılarak kodlar ve temalar organize edilmiştir. 

 

Bulgular  

Araştırma sonucunda Beko Basketbol Ligi spor kulüplerinde; eşitlik ilkesinden bahsetmenin zor 

olduğu ve çalışanların rollerine göre farklılıklar yaşandığı; dürüstlük ilkesinin karar verme 

aşamasında önemli bir ilke olduğu; yöneticilerin verdikleri kararlarda siyasi anlamda kesin bir 



 

565 

tarafsızlık ilkesine bağlılık fakat diğer anlamlarda kontratlara ve rollere göre tarafsız kalındığı; 

emeğin hakkını verme ilkesinin yönetim kararlarından çok ülkenin ekonomik gerçekleri ile alakalı 

olduğu ve alınan rakamların uluslar arası platformdakiler ile karşılaştırılamayacağı; sevgi boyutunun 

kararlarda ve ilişkilerde son derece önemli bir ilke olduğu; seçilen çalışanlardan ve bu çalışanların 

aldıkları kararlara kadar karar verme aşamasında saygı ilkesine bağlı kalındığı, Yönetimin örgüt 

çıkarları doğrultusunda hoşgörü ilkesine bağlı olduğu, Hiyerarşik sıralama içerisinde açıklık ilkesine 

bağlı kalındığı; olumlu insan ilişkilerinin kararların alınmasında takım huzuru için önemli ilkelerden 

biri olduğu; işbirliği ilkesinin hiyerarşik yapı içerisinde karar alımında önemli olduğu; hukukun 

üstünlüğü ilkesinin kararların alımında önemli bir ilke olduğu ve aksi durumlarda sert cezaların 

uygulandığı; sorumluluk ilkesinin kararlarda göz önünde bulundurulduğu ve bu doğrultuda hareket 

edildiği; tüm kulüplerde bağlılık ilkesinin karar verme aşamasında göz önünde tutulduğu fakat 

yeterlilikle birlikte düşünülen konulardan biri olduğu, Tutumluluk ilkesinin tüm kulüplerde 

yöneticiler tarafından karar verme aşamasında gerçekçi olarak uygulanan bir ilke olduğu; kuruluş, 

amaç ve misyonlar boyutu yöneticilerin kararlarını verirken önem verdikleri ilkelerden olduğu; 

kendi örgütleri dışındaki örgütleri etkileme düzeyinin yöneticiler tarafından düşünülen konulardan 

olmadığı; toplumdaki statüyü yükseltme ilkesine bağlılık boyutunda kulüplere teker teker 

bakıldığında farklı alanlarda da olsa karar verme aşamasında göz önünde bulundurulduğu; 

yöneticilerin eğitim seviyesinin yüksekliği vurgulanıp, özgürlüklere saygı duyulduğu ve kararların 

alımında laiklik ilkesine önem verildiği; yönetim açısından demokratik kararlar alımının önemli 

olduğu fakat başarının demokratik kararlar alımını etkilediği; kulübe dezavantaj yaratmayacağı ve 

performansı etkilemediği sürece insan haklarına saygı ilkesine bağlı kalındığı; yönetim açısından 

sporcunun başarıdan önce gelmesinin önemli bir ilke olduğu; eğitimin spor yöneticisi bazında dikkat 

edilen bir konu olmadığı, çalışan eğitiminin desteklendiği; rol model olma ilkesinin karar verme 

aşamasında düşünülen konulardan olmadığı saptanmıştır. 

Yöneticilerin eğitim seviyesi yüksekliği ve kulüplerin devletle olan ilişkileri basketbol branşında 

şiddet boyutunun asla göz ardı edilemeyeceği önemli bir davranış olduğu; taciz gibi konuların 

basketbol da hiç rastlanmayan ve tahammül edilmeyen etik dışı davranışlardan olduğu, Doping, 

şike ve rüşvet gibi konuların basketbol branşında göz ardı edilecek bir konu olmadığı ve titizlik ile 

üstünde durulan konulardan biri olduğu belirlenmiştir. 

 

Sonuç 

Araştırmaya katılan sporcu ve antrenörlerin bağlı oldukları kulüplerin yapısı açısından farklı olduğu 

görülmüştür. Araştırmadaki kulüp yapıları belediye, şirket ve eğitim kurumu gibi farklılıklar 

göstermektedir. Bu da bazı ilkelerin farklı algılanması ve uygulanması sonucunu ortaya çıkartmıştır. 

Kulüp yapılarındaki farklılık yönetici kitlesindeki farklılığı ön plana çıkartmıştır. Bazı kulüplerdeki 

yöneticilerin kamu bazılarının da özel sektörde görev almaları, anlayış ve bakış açısı farklılığını 

doğurmaktadır.  
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Abstract 0740 

 

MR observations of injured hamstring volume before and after Eccentric 

exercises and HamSprint exercises 
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1Department of Physical Education & Sport Sciences, Sports Biomechanics, Islamic Azad University, 

Karaj, Iran 
2Department of Physical Education & Sport Sciences, Sports Management, Tehran University, 

Tehran, Iran. 
3Department of Physical Education & Sport Sciences, Sport Pathology & Corrective Exercise, 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

  

Hamstring muscle strains are common in sports and are often causing extended absence from 

training and competition. Magnetic resonance imaging were obtained from 16 athletes who 

sustained a clinically diagnosed grade I/II hamstring strain injury between 2-6 months prior. The 

present study was designed to investigate the effects of 2 types of exercises for improving the 

hamstring strain injury. 8 subjects performed the HamSprint exercises and 8 subjects performed 

the eccentric exercises for 1 month. Athletes underwent magnetic resonance imaging before and 

after 1-month training program. The results were evaluated by paired and independent t-tests. In 

this study, we investigated that eccentrics training program and HamSprint training program might 

influence on hamstring strain. A proprioceptive training program reduced the rehabilitation time in 

noncontact injuries, which warrants further investigation. The HamSprint program can therefore 

improve control in a specific aspect of sensorimotor system performance. Furthermore, in the 

current study, the effect of HamSprint exercises were more than the effect of eccentrics exercises. 

The HamSprint program allows athletes to return to sports at less risk for acute re-injury than 

those who complete a more traditional isolated stretching and strengthening exercise program. 

  

Keywords: Magnetic resonance imaging, muscle injury, neuromuscular control, training programs 
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Abstract 0746 

 

Long term effects of different amplitudes of whole- body vibration training on 

performance 
  

Farshad Ghazalian1, Lotfali Pourkazemi2, Laleh Hakemi2, Mohammadreza Akhoond3, Morteza 

Ahmadi2 
1, Department of physical education, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran 
2Sports Medicine Federation of I.R.Iran 
3Department of Statistics, Shahid Chamran University 

  

Objective: The use of whole body vibration (WBV) as an exercise method has rapidly increased 

over the last decade. The aim of this study was to evaluate long term effects of different amplitude 

whole- body vibration training with progressive frequencies on flexibility, vertical jump height, 

anaerobic power and agility. 

Subjects: Twenty six healthy male students were divided randomly in three groups: high amplitude 

vibration group (n=9), low amplitude vibration group (n=9), and control group (n=8). 

Methods: The vibration training consisted of 5 week whole-body vibration 3 times a week with 

amplitudes 4 and 2mm and progressive frequencies from 25Hz with increments of 5Hz weekly. As 

outcome measures flexibility, vertical jump height, anaerobic power and agility tests were 

performed initially and after 5 weeks considered. Statistical analysis was done using. A 2way-

Anova with group x time (3x2) as model factors.P<0.05 was considered statistically significant. 

Results: The 5week low or high amplitude vibration training programs with progressive frequencies 

did not show any significant effect on flexibility (p=o.51), vertical jump height (p=o.99) anaerobic 

power (p=0.98) and agility (p=0.78) between group but showed a significant improvement in 

agility (p=0.02) flexibility ( p=0.008 ) and vertical jump height (p=o.054) only in the high 

vibration group. 

Conclusions: It is concluded that amplitude of whole- body vibration training as a important 

variable of training can effect on performance  

  

Keywords: Whole-Body Vibration Training, performance, amplitude 
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Abstract 0747 

 

The effects of classroom management course on physical education preservice 

teachers’ teacher sense of self-efficacy 
  

Bengü Güven Karahan1, Hüseyin Ünlü2 
1Baskent University Department of Sport Sciences, Ankara, Turkey 
2Aksaray University School of Physical Education and Sport, Aksaray, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study was to analyses the change on the level of teacher self-efficacy 

perception of physical education preservice teachers’ who take classroom management course.  

 

Method: The sample of this study constituted, six randomly selected universities high schools of 

physical education teachers in different cities from Turkey. 65 female and 108 male (total 173) 

preservice teachers participated the study. Teacher Self Efficacy Scale – TSES (Tschannen-Moran & 

Hoy, 2001) was used for collected the datas. The reliability and validity evidence of Turkish version 

of TSES were obtained by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005). TSES consists of 24 items and 

each items are designed on a nine point likert scale. TSES has three subscales as the dimensions of 

student engagement, instructional strategies and classroom management. The research design of 

the study was pre-experimental type that pretest and posttest model has been applied. Arithmetic 

mean, dependent t-test, independent t-test and One-way ANOVA were applied for analyzing data. 

 

Results: At the end of this research, it was determined that teacher candidates’ teacher self 

efficacy perception level after and before they took courses changed significantly (p < 0.05). On 

the other hand, the study demonstrated no statistically significant gender, general academic 

achievement levels and high school type they graduated differences in the teacher sense of self 

efficacy levels of preservice teachers’ (p > 0.05).  

 

Conclusion: It can be concluded that classroom management course effects teacher candidates’ 

teacher self efficacy perception level positively. 

  

Keywords: Classroom management course, teacher self-efficacy beliefs, preservice teacher 
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Sınıf yönetimi dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik 

algı düzeylerine etkisi 
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1Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aksaray, Türkiye 

  

GİRİŞ 

Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar, sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir. 

Sınıf yönetimi, içinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve 

süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması, sürdürülmesini kapsar. Yapılan 

birçok çalışmada, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde sınıf yönetimi alanında çok zayıf 

yetiştirildikleri duygusunu taşıdıkları saptanmıştır (Reed, 1989; Rickman, Hollowell, 1981; Wesley & 

Vocke, 1992; akt: Celep, 2002).Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi ise, öğretmen 

adaylarının yetişme sürecinde uygulamadan uzak, yeterli beceriyi kazanmadan mezun olmalarıdır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar etkili sınıf yönetiminin öğrenci başarısını etkileyen en önemli 

etmen olduğunu göstermektedir.  

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı sınıf yönetimi dersini alan beden eğitimi (BE) öğretmen adaylarının öğretmen 

öz-yeterlik algı düzeylerindeki değişmeyi incelemektir.  

 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Çalışmaya 2010-2011 eğitim–öğretim yılının ikinci döneminde 6 farklı üniversitenin beden eğitimi 

ve spor öğretmenliği bölümlerinden 65 kız (% 37.6), 108 erkek (% 62.4)olmak üzere toplam 173 

öğrenci katılmıştır.  

 

Veri toplama Araçları 

 

Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği (Teacher Self Efficacy Scale – TSES) 

Veri toplama aracı olarak öğretmen öz-yeterlik ölçeği (Tschannen, Moran ve Hoy, 2001) 

kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe adaptasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması Çapa, Çakıroğlu ve 

Sarıkaya (2005) tarafından yapılmıştır. Ölçek 9’lu Likert tipinde toplam 24 madde içermektedir. 

Ayrıca ölçek öğrenci meşguliyeti, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi olarak isimlendirilmiş 3 alt 

boyuta sahiptir. Her alt boyutta 8’er madde yer almaktadır. Ölçeğin boyutlarından da anlaşıldığı gibi 

ölçek nitelikli bir öğretmende bulunması gereken temel unsurları içermektedir. Öğretmen 

adaylarının bu ölçekten alabilecekleri en yüksek puan 216.00 (24x9), en düşük puan 24.00 



 

571 

(24x1)’tür. Ölçeğin boyutlarından ise öğretmen adaylarının alabilecekleri en yüksek puan 72.00 

(8x9) en düşük 8.00 (8x1)’dir. 

 

Kişisel Bilgi Anketi 

Katılımcılara ölçekle birlikte cinsiyet, akademik başarı notu ve mezun oldukları lise türünün 

sorulduğu bir kişisel bilgi anketi uygulanmıştır. 

 

Veri Toplama Prosedürü 

Bu çalışma ön-test son-test modeline göre hazırlanmıştır. Çalışmada ön-test olarak öğretmen öz-

yeterlik ölçeği sınıf yönetimi dersi alacak öğrencilere uygulanmış, 14 hafta sonra sınıf yönetimi 

dersinin tamamlanmasının ardından son-test olarak ölçek tekrar uygulanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımlı ve bağımsız t-testi ile tekrarlı ölçümler için tek 

yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.  

 

BULGULAR 

Bağımlı gruplarda t-testi sonuçlarına göre, beden eğitimi öğretmen adaylarının ölçek puanlarının 

ön-test ve son-test sonuçlarında anlamlı farklılıklar bulunurken (p < 0.05), cinsiyete ilişkin olarak 

yapılan bağımsız gruplarda t-testi sonuçlarına göre kız ve erkek öğretmen adaylarının ölçek 

puanlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p > 0.05). Katılımcıların akademik başarı notlarına ve 

mezun oldukları lise türüne göre öğretmenlik öz-yeterlik ölçek puanlarını analiz etmek için yapılan 

tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ANOVA sonuçlarında, ölçek puanlarında anlamlı 

farklılık ortaya çıkmamıştır (p > 0.05).  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, Sınıf yönetimi dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı 

düzeylerini anlamlı düzeyde geliştirdiği söylenebilir. Bununla birlikte çalışmanın sonuçları, beden 

eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeylerinin cinsiyet, genel akademik başarı 

ve mezun oldukları lise türü açısından anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Aday beden eğitimi öğretmeni, sınıf yönetimi dersi, öğretmen öz-yeterlik algısı 
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The effects of basketball training on children’s self-esteem 
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Purpose: The purpose of the study is to investigate the effects of basketball training on children’s 

self-esteem. Subjects: A study group of 80 children was formed. The mean age of the children was 

10.17 years. Method: The data has been gathered by the Coopersmith Self-Esteem Inventories 

(SEI) were adapted to Turkish by Pişkin (1996). The model of pre-test and post-test was used. 

During 12 weeks, children participated in a basic basketball exercise program two times a week. 

The Self-Esteem Inventory was administered to each child before and after 12 weeks. The paired 

samples t-test has used for the data analysis. Results: The results of the paired samples t-test 

indicate that the post-test total scores of the children increased compare with the pre-test total 

scores (p=0.001). Conclusion: The results of our study suggest that benefits of basketball exercise 

increase children’s self-esteem level. This result is supported with similar studies. 

  

Keywords: Basketball Training, Self-Esteem, Children 

 
Basketbol eğitiminin çocukların benlik saygısına etkisi 

  

Hasan Sözen1, Ajlan Saç2, Melek Kalkan3 
1Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ordu 
2Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Giresun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Samsun 

  

Amaç: Benlik saygısı yüksek bireyler zorluklara karşı direnebilen, risk alabilen ve kendi olumlu ve 

olumsuz yönlerinin farkında olarak kendini bir bütün olarak değerlendiren, kendini seven, kendine 

güvenen, kendisinin saygıya, sevilmeye layık olduğuna inanan bireylerdir (Korkmaz, 2007). Benlik 

saygısının geliştirilmesi çocuklarda ve gençlerde yaygın olarak görülen psikolojik ve davranışsal 

problemlerin önlenmesinde veya ortadan kaldırılmasında yardımcı olabilir (Ekeland ve ark., 2005). 

Egzersizin fiziksel sağlığa olumlu etkilerinin olduğu kadar ruh sağlığına da olumlu etkilerinin olduğu 
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kanıtlanmıştır. Bu tip çalışmalarda görüldüğü kadarıyla egzersizin çocukların ve gençlerin benlik 

saygısı üzerine kısa vadeli olumlu etkilerinin olduğu gözlenmiştir Sonuga ve ark., 1997; Erikssen ve 

ark., 1998; Mutrie ve Parfitt, 1998). Bu sonuçlara göre egzersiz çocukların ve gençlerin benlik 

saygısının geliştirilmesi için bir araç olabilir. Bu çalışmanın amacı, basketbol eğitiminin çocukların 

benlik saygısına etkisinin olup olmadığını belirlemektir.  

 

Yöntem:  

Örneklem: Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ilindeki Gölcük Belediyespor Basketbol okulları 

bünyesinde yaşları 9-12 arasında değişen haftada iki gün basketbol eğitimi almak için spora 

başlayan çocuklar (n=80) oluşturmaktadır. Çocukların 32’si kız, 48’i erkektir. Çocukların yaş 

ortalamaları 10.17’dir.  

Veri Toplama Aracı: Araştırmada çocukların benlik saygısını ölçmek amacıyla Coopersmith Benlik 

Saygısı Envanteri kullanılmıştır. Ölçekten benlik saygısına ilişkin toplam bir puan alınabilmekle 

beraber genel özsaygı, sosyal özsaygı, ev-aile özsaygı, okul-akademik özsaygı ve yalan maddeler 

olmak üzere 5 alt ölçeğe ilişkin puanlar elde edilebilmektedir. Puanların yüksekliği özsaygının 

yüksekliği, puanların düşüklüğü ise özsaygı düzeyinin düşüklüğü anlamına gelir (Coopersmith, 

1991; Pişkin, 1996). 

Veri toplama aracı çocukların basketbola başladıkları gün ve 12 hafta sonra basketbol eğitimi 

bitirilirken ön test ve son test şeklinde uygulanmıştır.  

Verilerin Analizi: Ölçekten elde edilen değerler SPSS 14.0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Ön test ve son test olarak eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (Paired Samples 

t testi) kullanılmıştır. Grupların puan ortalamaları arasındaki farklar 0.05 ve 0.001 düzeyinde analiz 

edilmiştir.  

 

Bulgular:  

Sonuç:  

Çalışmadan elde edilen sonuca göre; basketbol eğitiminin çocukların benlik saygısı düzeylerine 

olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. 12 haftalık basketbol eğitimi çocukların benlik saygısını 

yükseltmiştir. Basketbol eğitiminin benlik saygısının alt ölçeklerinden olan genel benlik saygısı ve 

sosyal benlik saygısına da olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Fakat ev-aile ve okul-akademik 

benlik saygılarına herhangi bir etkisinin olduğu bulunmamıştır.  

Literatürde egzersizin çocukların ve gençlerin benlik saygısına pozitif etkisinin bulunduğu çalışmalar 

mevcuttur. Alpert ve ark. (1990) yapmış olduğu bir çalışmada sekiz haftalık aerobik egzersizin 

çocukların benlik saygılarına olumlu etkilerinin olduğunu rapor etmişleridir. Basile ve ark., (1995) 

çocukları üç farklı gruba ayırarak yapmış olduğu bir çalışmada yürüme-jogging, basketbol ve 

egzersiz uygulanmayan kontrol grubu olarak dört haftalık bir çalışma yapmıştır. Sonucunda ise 

yürüme-jogging ve basketbol eğitimi alan çocukların benlik saygılarında olumlu artışlar olduğunu 

tespit etmiştir. Tuckman ve Hinkle (1986) 12 haftalık basketbol, voleybol ve koşu egzersizinin 

benlik saygısına olumlu etkilerinin bulunduğunu görmüşlerdir. Korkmaz (2007) yapmış olduğu 
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çalışmada çocukların spor yapma alışkanlığının arttırılmasının onların benlik saygılarının 

yükseltilmesine neden olacağını rapor etmiştir. Sonuç olarak, çocukluk döneminde verilen basketbol 

eğitiminin çocukların benlik saygılarına olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Literatür 

araştırmaları göstermiştir ki, benlik saygısının yükselmesi diğer psiko-sosyal özelliklerin de pozitif 

yönde etkilenmesini beraberinde getirmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda çocuklara verilen 

spor eğitimi ve diğer psiko-sosyal özellikler arasındaki ilişkiler test edilebilir. Ayrıca bu araştırmada 

yer verilmeyen, izleme çalışmasının da olduğu araştırmalar yapılabilir.  
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The results of t-test indicate that the pre-test and post-test of the self-esteem inventory 

Tablo: Çocukların Benlik Saygısı Envanterinden Aldıkları Ön-Test ve Son-Test Puanlarına 

ait t Testi Sonuçları 
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Abstract 0761 

 

 
The Effects of Normobaric Hypoxic Exercise and Docosahexaenoic Acid in Total 

Protein and Protein Oxidation on Solues Muscle of Rats 

  

Haydar Ali Erken1, Rıdvan Çolak2, Gülten Erken1, Osman Genç3 
1Department of Physiology, Balıkesir University, School of Medicine, Balıkesir 
2Department of Physical Education and Sports Teaching, Ardahan University, High School of 
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3Department of Physiology, Dumlupınar University, School of Medicine, Kütahya 

  

Objective: In our study the effects of normobaric hypoxic exercise and Docosahexaenoic acid 

(DHA) and exercise on oxidative protein damage that happened in soleus muscle of rats are aimed 

to explore.  

 

Materials-Method: 28 male Sprague Dawley rats of 4 months age are divided into 5 groups in 

total consisting of control (K), hypoxia (H), hypoxia+exercise (HE), hypoxia+DHA (HD) and 

hypoxia+exercise+DHA (HED) groups. All of the groups except from the K group are exposed to 

hypoxia (%14 O2) for 28 days. Groups HE and HED are made to do exercise on treadmill (5 days a 

week, 20 minutes a day, with 1,8 km/s speed, 0% slope), HD and HED groups are exposed to DHA 

gavage everyday (36 mg/kg/day). In HE and HED groups just after the last exercise, in the other 

groups when they are rested, their soleus muscles were removed by applying anesthesia and 

making cervical dislocation and total amount of protein, advanced protein oxidation (AOPP) and 

thiols (T-SH, NSH and P-SH) were examined in these tissues with spectrophotometric methods. 

The differences between groups were evaluated by Kruskal- Wallis and Mann Whitney U tests. 

 

Results: The amount of protein in the tissues of H group decreased significantly when compared 

with the K group, total amount of protein in the tissues of HED group increased when compared 

with the H group. Taking DHA in hypoxia caused a significant decrease in AOPP level. But there is 

not any difference in AOPP levels between HED and HE groups. Similarly taking DHA did not 

prevent decrease of total thiol (T-SH) and protein thiol (P-SH) amounts. But it did not prevent 

thiols that exercise caused in DHA+exercise hypoxia like in the AOPP level. 

  

Conclusion:  

Applying DHA+exercise in hypoxia prevented decrease on the total protein amount in rat soleus 

muscle and applying only DHA prevented oxidative protein damage caused by hypoxia, oxidative 

protein damage caused by exercise in hypoxia could not be prevented by DHA application. 
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Normobarik Hipokide Egzersiz ve Dokosaheksaenoik Asitin Sıçan Soleus Kasında 

Total Protein ve Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi 
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1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı, Balıkesir 
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Ardahan 
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 

  

Genel anlamda parsiyel oksijen basıncının (PO2) normal seviyeden daha düşük olduğu durumlar 

hipoksi olarak tanımlanır (Connett ve ark, 1990). Gerek yükseltide, gerekse laboratuvar 

kosullarında olusturulan hipokside oksidatif stresin arttığı gösterilmiştir (Askew,2002; Mohanraj ve 

ark, 1998). Serbest radikallerin DNA, proteinler ve lipitlerde hasara yol açabilmektedir (Çakatay ve 

Kayalı, 2006). Dokosaheksaenoik asit, 22 karbonlu 6 çift bağ içeren ve biyolojik sistemlerdeki en 

uzun zincirli çoklu doymamış omega-3 yağ asididir (Stillwell ve Vassall 2003). Dokosaheksaenoik 

asitin hipokside retinal ganlion hücrelerde oksidatif strese karşı koruyucu rol oynadığı gösterilmiştir 

(Shimazawa ve ark, 2009). Ancak incelenen literatürde, hipoksi ve egzersiz etkileşiminde 

Dokosaheksaenoik asit uygulamasının iskelet kası oksidatif stres belirteçleri üzerine etkisine dönük 

çalışmalar bulunmamıştır. Bu çalışmada, normobarik hipokside Dokosaheksaenoik asit (DHA) ve 

egzersizin sıçan soleus kasındaki oksidatif protein hasarı ve total protein üzerindeki etkisini 

incelemek amaçlanmıştır. 

 

Materyal-Metod:  

Denekler: Toplam 35 adet 4 aylık Sprague Dawley erkek sıçan, kontrol (K), hipoksi (H), 

hipoksi+DHA (HD), hipoksi+ egzersiz (HE), hipoksi+egzersiz+DHA (HED) grubu olmak üzere 

toplam 5 gruba ayrılmıştır. 

Hipoksi ve Egzerisiz Uygulaması: K grubu dışındaki tüm gruplar 28 gün boyunca %14 O2’li ortamda 

normobarik hipoksiye maruz bırakılmıştır. HE ve HED gruplarındaki sıçanlara sıçan koşu bandında 

egzersiz yaptırılmış (haftada 5 gün, günde 20dk 1.8 km/s hızda, %0 eğim), HD ve HED gruplarına 

ise her gün DHA gavajı yapılmıştır(36 mg/kg/gün). Deneysel periyodun sonunda sıçanlara 

anestezik madde (Ketamin/Ksilazin:75mg kg /10mg kg) verilerek servikal dislokasyonla 

öldürüldükten sonra soleus (SOL) kası alınmıştır. 

 

Biyokimyasal Analizler:  
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Kas Protein Konsantrasyonu: Kas protein konsantrasyonları Bradford yöntemlerine göre 

belirlenmiştir (Bradford, 1976). 

Total Tiyol ve Non-Protein Tiyol Tayini:Total tiyol (TSH) ve non-protein tiyol (NP-SH) Sedlak ve 

Lindsay (1968)’ın tanımladıkları, yöntemle belirlenmiştir. Protein tiyol (PSH =(TSH) - (NP-SH) 

denklemine göre hesaplanmıştır. 

İleri Oksidasyon Protein Ürünlerinin Tayini: AOPP, Witko-Sarkat ve arkadaşlarının (1996) 

tanımladıkları yöntemle belirlenmiştir. 

Biyokimyasal verilerin analizi için mikroplak okuyucu (PowerWave XS, U.S.A) kullanılmıştır. 

 

İstatistik: Gruplar arası farklılıklar, Kruskal- Wallis ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiş ve 

p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.  

 

Bulgular:  

Bu çalışma normobarik hipokside dokosaheksaenoik asit (DHA) ve egzersizin sıçan soleus kasındaki 

oksidatif protein hasarı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır.Çalışmada elde edilen sonuçlar 

aşağıda verilmiştir. 

 

Figure 1 

Şekil 1 

 
Soleus kası protein miktarı. *: H, den fark (p<0.01),% HE den fark (p<0.05), &: H den fark (p<0.01), $ HE den 

fark (p<0.05). 
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Figure 2. 

Şekil 2 

 
Soleus kası protein tiyol düzeyi. *: HD den fark (p<0.05), ** HD’den fark (p<0.01). 

 

 

Figure 3. 

Şekil 3. 

 
Soleus kası ileri oksidasyon protein ürünlerinin düzeyi. (*: HD den fark (p<0.05), **: HD den fark 

(p<0.01) 
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Sonuç:  

 

Hipokside egzersiz + DHA uygulaması sıçan soleus kası total protein miktarında belirgin artışa yol 

açarken, hipoksi serbest radikal hasar belirteçlerinde artışa yol açmış, fakat DHA uygulaması bunun 

önüne geçebilmiştir. Ancak hipokside egzersizin yol açtığı oksidatif protein hasarına DHA 

uygulaması engel olamamıştır. 

 

Bu çalışma PAÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2009SBE001). 
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Abstract 0783 

 

Applicability of new public management comprehesion sport management 

evaluation of sports managers 

  

İrem Kavasoğlu1, İ. Fatih Yenel2 
1Cukurova University 
2Gazi University 

  

SUMMARY 

The purpose of this study is determinating the thought's of sports manager's New Public 

Management comprehesion about feasibility to sports management. 

 

In this study qualitative research method is used. Illustrations of the research consists of 9 person: 

4 secretary general, 3 federation chairman, 1 department chairman, 1 general director’s assistant 

that were chosen by chain illustration method. Semi constructed method was used with people who 

had an interview with. For all these, interviews were made by face to face and taken datas were 

saved by recorder then transferred in to an electronic medium. When evaluating datas scientific 

analyze method was used. An interview form was used consisted of 5 questions for determinating 

the opinions about New Public Management comprehension feasibility to sports management. and 

demographic informations of personnel's for researches to collect data. In general, according to 

research's findings, it appears that they didn't think positively about feasibility of New Public 

Management comprehension to spots management. Opposite of majority, there are some people 

who had interview with thinks positive about feasibility of New Public Management to sports 

management. 

 

As a result, it became definite that majority of people who had interview with thought that New 

Public Management thought cannot be applied to sports management. It is determined that some 

people who had interviewed with thinks that New Public Management comprehension can be 

applied to sports management if it contributes to sports management and as if the system 

supplies. 

  

Keywords: New Public Management, Sports Management, Sports Manager 
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Yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine uygulanabilirliğinin spor 

yöneticileri açısından değerlendirilmesi 

  

İrem Kavasoğlu1, İ. Fatih Yenel2 
1Çukurova Üniversitesi 
2Gazi Üniversitesi 

  

Bu çalışmanın amacı; spor yöneticilerinin yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine 

uygulanabilirliği hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. 

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini GSGM ‘den (Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü) zincir örnekleme yöntemiyle seçilen 4 genel sekreter, 3 federasyon başkanı, 

1 daire başkanı ve 1 genel müdür yardımcısı olmak üzere toplam 9 kişi oluşturmuştur. 

Görüşmeciler ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda yüz yüze 

görüşmeler yapılmış ve görüşmelerden elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilip elektronik 

ortama aktarılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak personelin demografik bilgilerini ve Yeni Kamu Yönetimi 

anlayışının spor yönetimine uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 5 sorudan 

oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre görüşmecilerin genel olarak, 

yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine uygulanabilirliği konusunda olumlu düşünmedikleri 

ortaya çıkmıştır. Çoğunluğun aksine yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine 

uygulanabilirliği konusunda olumlu düşünen görüşmeciler de bulunmaktadır. 

 

Sonuç olarak; görüşmecilerin çoğunluğu Yeni Kamu Yönetimi düşüncesinin spor yönetimine 

uygulanamayacağını düşündükleri belirlenmiştir. Fakat bazı görüşmecilerin ise, var olan sistemin 

elverdiği ölçüde ve spor yönetimimize katkı sağlayacaksa yeni kamu yönetimi anlayışının spor 

yönetimine uygulanması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Spor Yönetimi, Spor Yöneticisi 
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Abstract 0784 

 

Search For Effects Of Sıx Weeks Strenght Stduy On Muscles Which Are Active İn 

Walking İn Cerebral Palsy Events 

  

Sevgi Gelmiş1, Tahir Tarım2 
1Kocaeli University,School of physical education and sport,Recreation department,Kocaeli 
2Peteğim Private Education School, Kocaeli 

  

This study aims at identifying assesment of six weeks strenght exercises’ influence which will be 

applied in muscles that are active in walking.Patients suffering from celebral palys totally six 

children – consist of three girls and three boys-who have physical obstacles but can adopt 

themselves to activities were evaluated in Kocaeli in Peteğim Private Education School. 

Assesment was carried out with footprint method in order to identify time-distance features and by 

using manuel muscle test to measure muscle strenght.  

Maintained manuel muscle test and test results of walking analysis were compared with wilxoson 

test in SPSS (16, 00) programme and significant distinction was found out between first test and 

the last test in gastrocnemius soleus muscles in left leg statisticaly. 

It is decided at the end of the study that, assesment of manuel muscle test which is an easy and 

objective test and also can be used in clinics,footprints and time-distinction features will be suitable 

for planning walking restoration programmes. 

  

Keywords: s: Celebral Palsy, Manuel Muscle Test, Strenght Training Programme, Walking Analysis 

 
Serebral Palsi Vakalarında Yürümeye Etkin Olan Kaslara 6 Haftalık Uygulanacak 

Kuvvet Çalışmasının Etkilerinin Aaraştırılması 

  

Sevgi Gelmiş1, Tahir Tarım2 
1Kocaeli Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Rekreasyon Bölümü, Kocaeli 
2Özel Peteğim Özel Eğitim Okulu,Kocaeli 

  

Araştırmanın amacı yürüyüşe etkin olan kaslara uygulanacak 6 haftalık kuvvet çalışması etkilerinin 

değerlendirilmesinin belirlenmesi amacıyla, çalışmaya Kocaeli Özel Peteğim Özel Eğitim Okulunda 

eğitim gören uyum sağlayabilecek fakat fiziksel engeli olan 3 kız 3 erkek olmak üzere 6 kişiden 

oluşan cerebral palsy’li hastalar değerlendirmeye alınmıştır. 
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Değerlendirme zaman-mesafe özelliklerini belirlemek amacıyla ayak izi analizi yöntemi ve kas 

kuvvetini ölçmek için manuel kas testi kullanılarak gerçekleştirildi. 

Elde edilen manuel kas testi ve yürüyüş analiz test değerleri SPSS(16,00) programında wilxoson 

testi ile karşılaştırılmış ön test ve son test arasında istatiksel açıdan gastrocnemius soleus 

kaslarında sol bacak da anlamlı fark bulunmuştur. 

Çalışmamız sonucunda yürüyüş restorasyonu programlarının planlanmasında kolay, objektif ve 

klinikte kullanılabilen bir yöntem olan manuel kas testi, ayak izi ile zaman-mesafe özelliklerinin 

değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne varıldı. 

 

Amaç: Cerebral palsi, gelişimini sürdüren beyinde oluşan ilerleyici olmayan, kalıcı hareket ve postür 

bozukluğudur.(M.GÖNDER,2007)Serebral palsideki önemli problemlerden biride denge kontrolünün 

azalmasıdır. Engelli kişilerin performanslarını geliştirmek amacıyla verilen antrenman 

programlarının medikal durumları ile uyumlu olması gereklidir. Bu sayede hem yaralanma riskleri 

en aza indirgenebilir hem de performansları en üst seviyeye ulaştırılabilir. Bu amaçla doktor, 

fizyoterapist ve antrenör bir ekip olarak çalışmalı, aralarındaki bilgi aktarımı doğru ve yerinde 

gerçekleştirilmelidir. Cerebral palsi’de kuvvet eğitimi, herhangi bir merkezi sinir sistemi lezyonu 

olmayan kişilerde görülenlere benzer şekilde kuvvet kazanımı ile sonuçlanıyor ve motor performans 

ve fonksiyonel becerilerde pozitif sonuçlara neden oluyor. Serebral Palsi‘li birçok birey için, 

kuvvetlendirme egzersizleri vücut sağlıkları açısından çok önemli. Bu, fiziksel aktivite seviyelerini 

korumalarına ve günlük engellerin üstesinden gelmelerine izin veriyor. Birçoğu için, kuvvet 

eğitimde sekonder kazanılan fonksiyonel becerilerdeki gelişim, daha önceden yapamadıkları, 

hayatında ilk defa yapabildikleri yeni aktiviteler olanak sağlıyor. Kuvvetteki gelişmelere sekonder 

olarak bazı bireyler günlük yaşamlarında daha bağımsız hale geliyor. Serebral Palsi tedavisi 

konusunda yoğun terapi adını verdiğimiz sistemimizde bu kuvvet eğitimine dayanıyor. 

(Serebralpalsi.net,2012) 

 

Yöntem: Öğrencilere haftada 3 gün toplam 6 hafta kuvvet antrenman programı yaptırılmıştır. Bu 

antrenman programında 10’ısınmayla streching hareketleri,30’ üç kas grubuna yönelik dirençli 

egzersiz yöntemi, 10’soğuma germe gevşeme partner yardımıyla uygulanmıstır. Araştırmada veri 

toplama amacıyla; Yürüyüşe etkin olacak kasları ölçmek için ‘ Yürüme analizi ve Manuel kas testi ‘ 

uygulanmıştır. 

 

Bulgular:  

* p < 0, 05 Araştırma gruplarındaki olguların tedavi sonrası M.Gastrocnemius-Soleus sol ayak 

ortalama sapma değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  

(* 0,046 

 

p>0,05 Araştırma gruplarındaki olguların tedavi sonrası sağ ayak ortalama sapma değeri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.( 0,083) 
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Sonuç: Bu değerlendirmede yer alan yürüyüş hızı, adım ve çift adım uzunlukları ile kadens en çok 

kullanılan parametrelerdir. Denge problemleri, güvensizlik hissi, azalan açısal değerler ve kas 

tonusu değişiklikleri adım uzunluğu mesafesini daraltmıştır. Hastalarda alt ekstremite yürüme 

periyodu boyunca ekstansör kas tonusu etkisinde olduğundan duruş fazının ikinci yarısında ağırlık 

merkezini ilerletmekte zorlanır. Gastrocnemius yetersizliği nedeni ile çoğunlukla itme fazı 

bozulmuştur. 

Cerebral palsy’li olgularda adım atmak için normalin iki katına yakın bir zaman harcandığı 

görülmektedir. Bunun nedeni olarak Cerebral palsy’li olguların itme fazının azalmış olması ve ayağı 

yerden kesmedeki yetersizlikleri sonucu salınım fazında kalçadan sirkümdiksiyon hareketi yapılması 

ile salınım fazının uzaması ve Cerebral palsy’li olgularda duruş fazını ağırlık aktarımı yeterli 

olmadığından ve güvensizlik hissinden dolayı kısa tutmalarından dolayı olduğu 

düşünülmektedir..Yaptığımız bu çalışmamızda altı haftalık kuvvet antrenman programının 

Gastrocnemius – Soleus kası üzerinde etkisi görülmüştür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: , Cerebral palsy, Manuel Kas Testi, Kuvvet Antrenman Programı, Yürüyüş 

Analizi 
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Abstract 0785 

 

Predictive effect of motivational climate on physical self-perception in physical 

education lesson 

  

Gökçe Erturan İlker1, Özgür Mülazımoğlu Ballı1, Yunus Arslan2 
1Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli, Turkey 
2Nevşehir University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports, Nevşehir, 

Turkey 

  

The aim of this study was to analyze the predictive effect of motivational climate on physical self-

perception in physical education lesson. The sample of this cross-sectional study consisted of 2680 

high school students (553 girls, 535 boys) from 14 different public schools (1088 9th grader, 832 

10th grader, 592 11th grader and 157 12th grader) in central Denizli. Trichotomous Motivational 

Climate Scale and The Physical Self-Perception Profile were administered to the students in 

classroom environment. Results showed that 12th graders’ global scale of physical self-worth mean 

scores were significantly higher than nine, ten and eleven graders’ mean scores (p<0.05). Also 

eleventh and twelfth graders’ perceived mastery climate mean scores were significantly lower than 

9th and 10th graders’ scores; 9th and 10th graders’ perceived performance approach and 

avoidance climate mean scores were significantly higher than 11th and 12th graders’ scores 

(p<0.05). Male students’ perceived sport competence, physical condition and physical strength 

mean scores were found to be significantly higher than girls’ scores whereas girls’ perceived 

mastery climate scores were significantly higher than boys’ scores (p<0.05). According to stepwise 

multiple linear regression analysis results motivational climate in high school physical education 

context predicts adolescents’ five different aspects of physical self perception. Multivariate 

regression models showed that as perceived performance avoidance climate in physical education 

lesson increased, students’ perceived sport competence, physical condition, body attractiveness, 

and global physical self-worth decreased (p<0.05). Physical education teachers are suggested to 

avoid practices that provide to create learning environments that nourish students’ performance 

avoidance climate perceptions. 

  

Keywords: Motivational climate, physical self-perception, physical education, adolescents 
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Beden eğitimi dersi motivasyonel ikliminin fiziksel benlik algısı üzerine yordayıcı 

etkisi 

  

Gökçe Erturan İlker1, Özgür Mülazımoğlu Ballı1, Yunus Arslan2 
1Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye 
2Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Nevşehir, Türkiye 

  

Giriş 

Beden eğitimi derslerinin, yeteneğin sergilendiği, mükemmellik standartlarının ve performans 

değerlendirmesinin açık ve ortada olduğu ortamlar (Duda, 1993) olmasından dolayı, bu öğrenme 

ortamında motivasyonel iklim, öğrenme üzerinde etkili ve önemli bir unsur haline gelmektedir. 

Motivasyonel iklim, bireylerin başarı ortamının yapısını nasıl algıladıklarına ve yorumladıklarına göre 

üçe ayrılır. Ustalık iklimi, başarı, bireysel gelişim ve çaba için kendini ölçüt almaya dayalı iklim; 

performans yaklaşımı iklimi, başarı, bireysel gelişim ve çaba harcamada olumlu değerlendirmeler 

elde etmeye odaklanan iklim ve performans kaçınımı iklimi, başarı, bireysel gelişim ve çaba 

harcamada olumsuz değerlendirmelerden kaçınmaya odaklanan iklimdir (Elliot, 1999). Aynı 

zamanda beden eğitimi derslerinde performans, yetenek vb. unsurlar bireyin fiziksel kapasitesi ile 

de ilgili olduğundan kişilerin fiziksel benlik algısı beden eğitimi derslerinin motivasyonel iklim 

algısını etkileyebilecek bir faktör olarak düşünülebilir. Ergenlik döneminde kişiler arası 

değerlendirmenin daha da önem kazandığı göz önünde bulundurulduğunda calışmanın amacı; 

beden eğitimi dersi motivasyonel ikliminin ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin fiziksel benlik 

algısının farklı boyutları üzerindeki yordayıcı etkisini tespit etmek olarak belirlenmiştir.  

 

Yöntem  

Kesitsel nitelikteki bu çalışmaya Denizli merkezinde bulunan 14 farklı devlet lisesinden toplam 2680 

öğrenci katılmıştır. Araştırma grubu; 1088 (553 kız, 535 erkek) dokuzuncu sınıf, 832 (432 kız, 400 

erkek) onuncu sınıf, 592 (309 kız, 283 erkek) on birinci sınıf, 157 (84 kız, 73 erkek) on ikinci sınıf 

öğrencisinden oluşmaktadır, 11 öğrenci cinsiyet belirtmemiştir.  

 

Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeği (ÜMİO) ve Kendini Fiziksel Olarak Algılama Envanteri (KFAE) 

öğrencilere sınıf ortamında uygulanmıştır. ÜMİO, Agbuga ve Xiang tarafından (2008) geliştirilmiş, 

lise öğrencileri icin geçerlik ve güvenirlik çalışması Erturan İlker, Arslan ve Demirhan tarafından 

(2009) yapılmış, ustalık iklimi, performans yaklaşımı iklimi ve performans kalçınımı iklimi olmak 

üzere üç alt ölçeğe ve 7’li derecelendirmeye sa¬hip Likert tipi bir ölçektir. Fox ve Corbin tarafından 

(1989) geliştirilen Aşçı ve ark. (1999) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan 

KFAE, 1 ile 4 arasında puanlaması yapılan toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Her biri 6 altı 

maddeden oluşan 5 alt boyutu (spor yeteneği, fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği, genel fiziksel 

yeterlik, kuvvet) bulunmaktadır. 
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Bulgular  

Analizler yapılmadan tüm değiskenlerin normal dağılıp dağılmadıkları test edilmiştir. Fiziksel benlik 

algısı alt ölçekleri için çarpıklık (skewness) değerlerinin 0.35 ile 0.02 ve basıklık (kurtosis) 

değerlerinin ise 1.09 ile 0.57 arasında değiştiği, üçlü motivasyonel iklim alt ölçekleri için çarpıklık 

değerlerinin -0.42 ile -0.04 ve basıklık değerlerinin ise 0.61 ile -0.14 arasında değiştiği yani bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin normal dağıldığı görülmüştür. Bağımlı ve bağımsız değişkenler için 

varyansların homojenliği varsayımı Levene Testi ile sınanmış ve varyansların homojen olduğu tespit 

edilmiştir (p değerleri 0.06 ile 0.23 arasındadır). Çoklu doğrusallığın sağlanıp sağlanmadığı, 

tolerans değerleri hesaplanarak incelenmiştir ve tüm değişkenler için tolerans değerinin, kritik 

değer 0.1 değerinden (Menard, 1995) yüksek olduğu tespit edilmiştir (ustalık = 0.76, per.yak. = 0. 

62, per.kaç. = 0. 64).  

Orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin beden eğitimi dersi motivasyonel iklim algıları ve fiziksel 

benlik algılarının sınıf düzeyine göre değişimini incelemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi 

yapılmış ve öğrencilerin genel fiziksel yeterlik [F(3, 2676) = 4.37, p =.004], ustalık iklimi [F(3, 

2676) = 10.01, p =.000], performans yaklaşımı iklimi [F(3, 2676) = 6.94, p =.000] ve performans 

kaçınımı iklimi [F(3, 2676) = 8.36, p =.000] algılarında, sınıf düzeyine göre anlamlı fark olduğu 

tespit edilmiştir. On ikinci sınıf öğrencilerinin genel fiziksel yeterlik puanları, dokuz, on ve on birinci 

sınıf öğrencilerinin puanlarına göre anlamlı düzeyde yüksek; on birinci ve on ikinci sınıf 

öğrencilerinin ustalık iklim algı puanları, dokuz ve onuncu sınıf öğrencilerinin puanlarına göre 

anlamlı düzeyde düşük; dokuz ve onuncu sınıf öğrencilerinin performans yaklaşımı ve performans 

kalçınımı iklim algılarının on birinci ve on ikinci sınıf öğrencilerinin puanlarına göre anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki cinsiyete göre değişim Bağımsız Gruplarda T Testi ile 

incelenmiş ve erkek öğrencilerin, sporsal yetenek (t(2667) = -3.80, p =.000), fiziksel kondisyon 

(t(2667) = -3.77, p =.000) ve kuvvet (t(2667) = -3.42, p =.001) puanlarının, kız öğrencilerden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu, kız öğrencilerin ustalık iklimi algısının (t(2667) = 2.55, p =.011) 

ise erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.  

Beden eğitimi dersinde oluşan farklı motivasyonel iklimlerin birlikte, ortaöğretim düzeyindeki 

öğrencilerin fiziksel benlik algısının farklı alt boyutları üzerine olan yordayıcı etkisi, aşamalı çoklu 

doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçları; beden egitimi ders 

ortamının perfomans kaçınımı iklim algısı arttıkça orta öğretim öğrencilerinin fiziksel benlik 

algılarının; sporsal yetenek, fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği ve genel fiziksel yeterlik alt 

boyutlarında anlamlı düzeyde düşüş olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Sonuç  

Bu sonuçlardan hareketle, beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin birbirleri ile performans 

rekabetine girmelerini destekleyen, mutlak değerlendirmeden kaçınarak, etkinliklerde kötü 

performansı tanımlayarak performans kaçınımı iklimini destekleyici uygulamalardan uzak durmaları 

önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Motivasyonel iklim, fiziksel benlik algısı, beden eğitimi, ergenler 

  

 

 
Tablo 1. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Yordayıcı 
Değişken 

β 
St. 
Hata 

St. Β t p F p ∆R² 
Durbin-
Watson 

Sporsal 
Yetenek 

Per. Yak. 
İklimi 

0.026 0.007 0.089 3.583 0.000*** 8.486 0.000*** 0.008 1.872 

 
Per. Kaç. 
İklimi 

-
0.036 

0.008
-
0.111

-
4.217

0.000***
    

 
Ustalık 
İklimi 

0.018 0.007 0.060 2.495 0.013* 
    

Fiziksel 
Kondisyon 

Per. Yak. 
İklimi 

0.013 0.006 0.053 2.155 0.031* 3.323 0.036* 0.002 1.908 

 
Per. Kaç. 
İklimi 

-
0.016 

0.007
-
0.059

-
2.437

0.015* 
    

Vücut 
Çekiciliği 

Per. Kaç. 
İklimi 

-
0.019 

0.007
-
0.068

-
2.793

0.005** 5.144 0.006** 0.003 1.914 

 
Per. Yak. 
İklimi 

0.003 0.006 0.011 0.460 0.646 
    

Genel 
Fiziksel 
Yeterlik 

Per. Kaç. 
İklimi 

-
0.018 

0.006
-
0.067

-
2.763

0.006** 4.182 0.015* 0.002 1.984 

 
Per. Yak. 
İklimi 

0.006 0.006 0.025 1.013 0.311 
    

Kuvvet 
Per. Yak. 
İklimi 

0.015 0.006 0.059 2.414 0.016* 6.498 0.002** 0.004 1.846 

 
Per. Kaç. 
İklimi 

0.005 0.007 0.016 0.643 0.520 
    

*p< 0.05 **p< 0.01 ***p< 0.001 
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Table 1. Stepwise multiple linear regression analysis results 

Dependant 

Variable 

Predictive 

Variable 
β 

St. 

Error 
St. B t p F p ∆R² 

Durbin-

Watson

Perceived 

sport 

competence 

Per. App. 

Climate 
0.026 0.007 0.089 3.583 0.000*** 8.486 0.000*** 0.008 1.872 

 

Per. Avo. 

Climate 

-

0.036 
0.008

-

0.111

-

4.217
0.000***

    

 

Mastery 

Climate 
0.018 0.007 0.060 2.495 0.013* 

    

Physical 

condition 

Per. App. 

Climate 
0.013 0.006 0.053 2.155 0.031* 3.323 0.036* 0.002 1.908 

 

Per. Avo. 

Climate 

-

0.016 
0.007

-

0.059

-

2.437
0.015* 

    

Body 

attractiveness 

Per. Avo. 

Climate 

-

0.019 
0.007

-

0.068

-

2.793
0.005** 5.144 0.006** 0.003 1.914 

 

Per. App. 

Climate 
0.003 0.006 0.011 0.460 0.646 

    

Global 

physical self-

worth 

Per. Avo. 

Climate 

-

0.018 
0.006

-

0.067

-

2.763
0.006** 4.182 0.015* 0.002 1.984 

 

Per. App. 

Climate 
0.006 0.006 0.025 1.013 0.311 

    

Physical 

strength 

Per. App. 

Climate 
0.015 0.006 0.059 2.414 0.016* 6.498 0.002** 0.004 1.846 

 

Per. Avo. 

Climate 
0.005 0.007 0.016 0.643 0.520 

    

*p< 0.05 **p< 0.01 ***p< 0.001 
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Abstract 0798] 

 
Biomechanical analysis of snatch technique in junior female weightlifters 
  

Sezgin Korkmaz1, Erbil Harbili2 
1Mehmet Akif Ersoy University, School of Physical Education and Sport, Burdur 
2Selçuk University, School of Physical Education and Sport, Konya 

  

Purpose: The objective of this study was to investigate the three-dimensional kinematics of the 

snatch technique and to determine differences between the phases of the event. 

Methods: Ten junior women weightlifters were included in the study. The heaviest successful lifts 

were selected for the kinematic analysis and the data were obtained using by APAS software (Ariel 

Performance Analysis System, San Diego, USA). The data were smoothed using a low pass digital 

filter with a cut-off frequency of 4 Hz. Differences between the mechanical work and power outputs 

during the snatch lift were compared using the paired t-test. Repeated-measures variance analysis 

(ANOVA) and post-hoc test with Bonferroni correction was used to compare differences between 

variables. A significance level of p<0.05 was used. 

Results: The results revealed that the absolute and relative power outputs were significantly 

greater in the second pull than that of the first pull (p<0.05). Also, the maximum extension angle 

of the lower limb was greater in the second pull than that of the first pull (p<0.05). On the other 

hand, the angular velocity of the knee and hip joints were significantly greater than that of the 

ankle in both phases (p<0.05). In addition, the vertical velocity of the barbell was significantly 

greater in the second pull than that of the first pull (p<0.05). 

Conclusion: The results of the present study revealed that the biomechanical structure of the 

snatch lift has a lot of similarities between the junior and adult women weightlifters. 

  

Keywords: Junior woman weightlifter, Kinematic, Snatch 

 
Genç kadın haltercilerde koparma tekniğinin biyomekanik analizi 

  

Sezgin Korkmaz1, Erbil Harbili2 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur 
2Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 

  

Amaç: Koparma tekniğinde cinsiyetler arası kinematik farklılıkları gösteren az sayıdaki çalışmaya 

paralel olarak kadın haltercilerin koparma performansını inceleyen çalışma sayısı da (Garhammer 

1991, Hoover ve ark 2006), erkek halterciler için yapılan çalışma sayısına oranla daha az sayıdadır 

(Enoka 1979, Burdett 1982, Gourgoulis ve ark 2000). Literatürde, özellikle genç kadın haltercilerde 
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koparma performansını inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, genç kadın 

haltercilerde koparma tekniğinin üç boyutlu kinematiğini incelemek ve tekniğin evreleri arasındaki 

kinematik farklılıkları göstermekti. 

 

Yöntem: Araştırma 10 genç kadın halterci üzerinde yapılmıştır. Video kayıtları milli takım kampı 

sırasında sporcuların yarışmaya hazırlık periyodunun başlangıcında gerçekleştirilmiştir. Haltercilerin 

başarılı en ağır koparma kaldırışları kinematik analizi için seçilmiş ve sayısal veri APAS (Ariel 

Performance Analysis System, San Diego, USA) yazılımı kullanılarak elde edilmiştir. Sayısallaştırılan 

tüm noktaların zamana bağlı yer değiştirme verisi kesme frekansı 4 Hz olan, alçak geçiren sayısal 

filtre kullanarak filtrelenmiştir. Mekanik iş ve güç çıktısında evreler arasındaki farklar bağımlı 

gruplarda t-testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Evrelerin süreleri, birinci ve ikinci çekiş evrelerinde 

alt üyelerin açısal kinematikleri arasındaki farklar tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi ve ikili 

karşılaştırmalar Bonferroni testi kullanılarak analiz edilmiştir.  

 

Bulgular: Birinci çekiş evresinin süresi diğer evrelerden, barı yakalama evresinin süresi de, geçiş, 

ikinci çekiş ve bar altına giriş evrelerinin sürelerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Ayak bileği, diz ve kalça eklemlerinin maksimal ekstensiyon açısı ve açısal hızı ikinci 

çekiş evresinde birinci çekiş evresinden daha büyüktü (p<0.05). Birinci çekiş sırasında en büyük 

ekstensiyon açısının diz ekleminde, ikinci çekiş sırasında ise kalça ekleminde olduğu belirlenmiştir. 

Öte yandan, birinci ve ikinci çekiş sırasında ayak bileği, diz ve kalça eklemlerinin açısal hızları 

arasında da anlamlı farklar bulunmuş (p<0.05), diz ve kalça eklemlerinin açısal hızının, ayak bileği 

ekleminin açısal hızından her iki evrede de anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0.05). 

İlaveten, ikinci çekiş evresinde barın dikey hızının birinci çekişten daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bununla birlikte, bar maksimum yükseklikten düşmeye başladıktan sonra barın yatayda kat ettiği 

mesafenin birinci ve ikinci çekiş sırasındaki barın yatay yer değiştirmesinden anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). İkinci çekiş sırasındaki mutlak ve rölatif gücün birinci 

çekiş sırasındaki mutlak ve rölatif güçten anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). 

 

Sonuç: Bu çalışmada dikey eksen boyunca bar üzerinde yapılan mekanik iş, birinci ve ikinci çekiş 

evrelerinde birbirine benzer bulunmuştur. Güç çıktılarına bakıldığında ise ikinci çekiş evresindeki 

güç değerlerinin birinci çekiş evresindeki güç değerlerinden literatürle uyumlu olarak fazla olduğu 

görülmüştür. Birinci çekiş evresindeki iş değerleri ve ikinci çekiş esnasındaki güç değerleri 

literatürle benzerlik göstermiştir. Birinci çekiş esnasındaki diz açısının maksimum ekstensiyonu, 

erkekler için bildirilen ortalama değerlerden düşük, kadınlar için bildirilen ortalama değerlerden 

yüksek bulunmuştur. Geçiş evresindeki diz fleksiyonu literatürde kadınlar için bildirilen değerlere 

benzer olduğu, erkekler için bildirilen değerlerden düşük olduğu görülmüştür. Birinci çekiş 

sırasındaki diz ekleminin ekstensiyon hızı, ayak bileği ve kalça ekleminin ekstensiyon hızından daha 

yüksek bulunmuştur. İkinci çekiş sırasındaki kalça ekleminin ekstensiyon hızı, ayak bileği ve diz 
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eklemlerinin her ikisinin ekstensiyon hızından daha fazla bulunmuştur. Bu sonuçlara göre literatürle 

uyumlu olarak en büyük açısal hız değerleri birinci çekişte diz ekleminde, ikinci çekişte kalça 

ekleminde gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları genç kadın haltercilerde koparma tekniğinin 

biyomekanik yapısının yetişkin kadın haltercilerle birçok açıdan benzerlik taşıdığını göstermiştir. 
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Abstract 0799 

 

The effects of volleyball classes taught sport education model on cognitive, 

affective and psychomotor achievement skills of students 

  

Aylin Çelen1, İbrahim Yıldıran2, Dilşad Ediş Mirzeoğlu1 
1Abant Izzet Baysal University, School of Physical Education and Sports, Physical Education 

Teaching Department, Bolu. 
2Gazi University, School of Physical Education and Sports, Physical Education and Sport Teaching 

Department, Ankara. 

  

The purpuse of this study was to investigate the effects of volleyball classes taught through Sports 

Education Model on cognitive, affective and psychomotor achievement skills of students.Research 

was designed as a real experiment model utilizing pre-test/post-test control group model. The 

population of the research was composed of 240 students who are studying School of Physical 

Education and Sport, Department of Physical Education Teaching and Coaching Education at AIBU 

in the fall semester of 2010-2011 educational year. The sample of the study consisted of the third 

year students attending volleyball classes in the Department of Physical Education Teaching and 

students from Coaching Education who attended the class as an elective course. The students who 

are studying in the Department of Physical Education Teaching were assigned randomly to the 

experimental group in which Sports Education Model was used and students who are studying in 

the Coaching Education were assigned to control group which used Direct Instruction Model. The 

students in the experimental group (25 males and 10 females, mean age x = 23.11 + 2.21) from 

Physical Education Teaching Department; the students in control group (20 males and 10 females, 

mean age x =22.76 + 2.37) from Coaching Education Department participated in this study. 

“Achievement Test for Volleyball Class” developed by the researcher to assess experimental and 

control group students’ development in the cognitive domain; “Attitude Scale towards Volleyball 

Classes” developed by Mirzeoğlu (2000) to identify development in the affective domain; 

observation forms developed by the researcher and “Game Performance Assessment Instrument” 

developed by Oslin, Mitchell and Griffin (1998) were used to identify the development of students 

in the psychomotor domains both at the beginning and end of the study. In conclusions, 

statistically significant differences were observed in favor of experimental group in the area of 

achievement levels in cognitive and affective domains while statistically significant differences were 

observed in favor of the control group in psychomotor domain achievement levels. The results 

showed a statistically significant differences in favor of control group in achievement levels 

regarding skills execution -a component of game performance- and also a statistically significant 

differences in favor of the experimental group in achievement levels regarding decision making, 
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adjustment and game performance components in comparison between control and experimental 

groups. No statistically significant difference was observed between the achievement scores in the 

game involvement component between the two groups. In addition, experimental group students 

taught through Sports Education Model were found to have mostly positive views regarding roles 

outside playing and the implemented model. 

  

Keywords: Affective domain, cognitive domain, game performance, psychomotor domain, sport 

education model 

 
Spor eğitimi modeli ile işlenen voleybol derslerinin öğrencilerin bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor erişi düzeylerine etkisi 

  

Aylin Çelen1, İbrahim Yıldıran2, Dilşad Ediş Mirzeoğlu1 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümü, Bolu. 
2Gazi Üniversitresi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, Ankara. 

  

GİRİŞ 

 

Spor Eğitimi Modeli, öğrencilere aktif bir rolden daha fazlasını (oyuncu + görev rolleri) sağlayarak, 

spor kültürünün bütün yönlerinde öğrencileri eğitme girişiminde bulunan bir modeldir (Siedentop ve 

diğerleri, 2004). Model, taktiksel bilgi ve beceri gelişimiyle birlikte, oyun performansını destekler. 

Siedentop (1994)’a göre; beceriler izole edilerek öğretileceğine, stratejinin uygulandığı oyun/maç 

benzeri durumlarda, o oyunun ya da sporun doğal yapısının bir parçası olarak öğretilmelidir. 

Siedentop (1994)’a göre; spor eğitimi modeli, daha gerçek bir spor deneyimine benzetim yaparak, 

öğrencileri sporun içerisinde eğitmek için tasarlanmıştır. Spor eğitimi modeli kullanılarak öğretim 

yapıldığında birincil hedefler, öğretmen tarafından seçilen sporda öğrencilerin bilgili, becerili ve 

istekli olmalarıdır.  

Spor Eğitimi Modeli'nde, bütün öğrenciler oyuncudur fakat öğrenciler bir spor eğitimi modeli sezonu 

işletebilmek için ihtiyaç duyulan rollerden birini ya da daha fazlasını öğrenirler (Siedentop ve 

diğerleri, 2004). Spor Eğitimi’nde öğrenciler, genellikle tipik beden eğitimi ünitelerinden 2-3 kat 

daha uzun süren sezonlara katılırlar. Öğrenciler sezonun başlamasıyla birlikte takımlarının üyeleri 

olurlar ve bu üyelik; öğrencilerin plan yapma, uygulama ve birlikte yarışmalarına izin verir. 

Öğrencilere uygulama imkânı veren yarışma programı başlangıçta organize edilir. Düzenlenen son 

etkinlik sezonun bitişini ifade eder ve gelişimi işaret etme, başarıları kutlama fırsatlarını sunar. 

Bütün sezon, devam eden çabalarla başarının kutlanması için hazırlanan bir festivaldir (Siedentop, 

2002: 409).  
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Yabancı literatürde Spor Eğitimi Modeli ile ilgili yapılan çalışmalar çok fazla olmasına rağmen, 

ülkemizde model temelli öğretimlerin beden eğitimi öğretimi üzerindeki etkileri yeterince 

çalışılmamaktadır. Spor eğitimi modeli Türkiye’deki beden eğitimi öğretmenleri için yeni bir 

modeldir. Spor eğitimi modelinin birçok ülkede uygulanması ve genellikle olumlu sonuçlar vermesi, 

bu modelin beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitimi noktasında etkili olacağını 

düşündürmektedir. 

 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Spor Eğitimi Modeli ile işlenen voleybol derslerinin öğrencilerin bilişsel, 

duyuşsal, psikomotor ve oyun performansı erişi düzeylerine olan etkisini belirlemektir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmada, gerçek deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde AİBÜ, BESYO, Beden Eğitimi 

Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 240 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise; Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde voleybol dersini alan 3. sınıf 

öğrencileri ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde voleybol dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Yansız atama ile Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ndeki öğrenciler Spor Eğitimi Modeli’nin 

uygulanacağı deney grubu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ndeki öğrenciler ise Doğrudan Öğretim 

Modeli’nin uygulanacağı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu 25 erkek ve 10 kız olmak 

üzere toplam 35 kişiden (yaş ortalaması x = 23.11 + 2.21); kontrol grubu ise 20 erkek ve 10 kız 

olmak üzere toplam 30 kişiden (yaş ortalaması x = 22.76 + 2.37) oluşmaktadır. 

Çalışmanın başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilişsel alan 

gelişimlerini ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen voleybol dersine ait başarı testi, duyuşsal 

alan gelişimlerini belirlemek amacıyla Mirzeoğlu (2000) tarafından geliştirilen “Voleybol Dersine 

Karşı Tutum Ölçeği”, psikomotor alan gelişimlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

geliştirilen gözlem formları ve Oslin, Mitchell ve Griffin (1998) tarafından geliştirilen Oyun 

Performansı Değerlendirme Ölçeği’nden yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal alana ait erişi düzeyleri arasında deney 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilirken, psikomotor alana ait becerilerdeki 

erişi düzeyleri arasında kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir.  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin oyun performansı bileşenlerinden olan beceri uygulaması 

bileşenine ait erişi puanları arasında kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde 

edilirken; karar verme, ayarlama ve oyun performansı bileşenlerine ait erişi puanları arasında 

deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir. Oyuna katılım bileşenine ait 

erişi puanları arasında ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmemiştir. 
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Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin, oyunculuk dışında aldıkları görevler ve uygulanan model ile 

ilgili görüşlerinin çoğunlukla olumlu olduğu belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Çalışma bulguları ışığında, spor eğitimi modelinin öğrencilerin bilişsel alan öğrenmelerinde ve 

duyuşsal alandaki gelişimlerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir. Psikomotor alanda ise; spor 

eğitimi modeli, öğrencilerin giriş ve çıkış davranışları karşılaştırıldığında çıkış davranışları lehine 

anlamlı gelişmeler sağlasa da, psikomotor alan erişi değerleri karşılaştırıldığında doğrudan öğretim 

modeli (kontrol grubu), spor eğitimi modeline göre daha etkili olmuştur. Ayrıca spor eğitimi 

modelinin öğrencilerin oyun performanslarının gelişiminde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Spor 

eğitimi modeli ile uygulama yapan öğrencilerin değerlendirmeleri doğrultusunda, modelin ve 

oyunculuk dışı görevlerin öğrencilere fayda sağladığı söylenebilir.  
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Comparison on Cognitive, Affective, Psychomotor and Game Performance Pre Test Points 
of Control and Experimental Groups 

  
Experimental 
Group  

Control 
Group    

N x ± ss N x ± ss t p 

Cognitive 35 16.54± 3.77 30 15.06±3.89 1.549 .126

Affective 35 114.71±12.19 30 117.40±13.57 -.840 .404

Psychomotor Overhead 
Pass 35 2.70±.93 30 2.51±.67 .894 .375

Psychomotor Forearm Pass 35 2.18±1.16 30 2.26±1.03 -.294 .769

Psychomotor Dig 35 1.54±.47 30 1.63±.39 -.828 .411

Psychomotor Serve 35 2.82±.86 30 2.73±.83 .449 .655

Psychomotor Spike 35 2.42±.97 30 2.20±.74 1.048 .298

Psychomotor Block 35 2.54±.65 30 2.35±.82 1.051 .297

Psychomotor Total 35 2.37±.69 30 2.28±.54 .561 .577

Game 
Performance 
Assessment 

Skill 
Executive 35 0.74±.55 30 0.69±.49 .402 .689

Game 
Performance 
Assessment 

Decision 
Make 35 0.93±.58 30 0.83±.47 .797 .428

Game 
Performance 
Assessment 

Adjustment 35 0.44±.30 30 0.42±.29 .368 .714

Game 
Performance 
Assessment 

Game 
Performance 35 0.71±.41 30 0.64±.36 .687 .494

Game 
Performance 
Assessment 

Game 
Involvement 35 27.60±8.49 30 28.97±9.24 -.621 .537
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Kontrol ve Deney Gruplarının Bilişsel, Duyuşsal, Psikomotor ve Oyun Performansı Ön test 
Değerlerinin Karşılaştırılması 

  
Deney 
Grubu  

Kontrol 
Grubu    

N x ± ss N x ± ss t p 

Bilişsel 35 16.54±3.77 30 15.06±3.89 1.549 .126

Duyuşsal 35 114.71±12.19 30 117.40±13.57 -.840 .404

Psikomotor Parmak Pas 35 2.70±.93 30 2.51±.67 .894 .375

Psikomotor Manşet Pas 35 2.18±1.16 30 2.26±1.03 -.294 .769

Psikomotor Plonjon 35 1.54±.47 30 1.63±.39 -.828 .411

Psikomotor Servis 35 2.82±.86 30 2.73±.83 .449 .655

Psikomotor Smaç 35 2.42±.97 30 2.20±.74 1.048 .298

Psikomotor Blok 35 2.54±.65 30 2.35±.82 1.051 .297

Psikomotor Toplam 35 2.37±.69 30 2.28±.54 .561 .577

Oyun Performansı 
Ölçümleri 

Beceri 
Uygulaması 35 0.74±.55 30 0.69±.49 .402 .689

Oyun Performansı 
Ölçümleri Karar Verme 35 0.93±.58 30 0.83±.47 .797 .428

Oyun Performansı 
Ölçümleri Ayarlama 35 0.44±.30 30 0.42±.29 .368 .714

Oyun Performansı 
Ölçümleri 

Oyuna 
Performansı 35 0.71±.41 30 0.64±.36 .687 .494

Oyun Performansı 
Ölçümleri Oyuna Katılım 35 27.60±8.49 30 28.97±9.24 -.621 .537
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Comparison on Cognitive, Affective, Psychomotor and Game Performance Achievement 
Points of Experimental and Control Groups 

  
Experimental 
Group  

Control 
Group    

N χ ± ss N χ ± ss t p 

Cognitive 35 9.57±3.57 30 7.10±5.55 2.095 .041* 

 Affective 35 7.60±11.24 30 -
2.63±12.60 3.461 .001**

Psychomotor Overhead 
Pass 35 1.36±0.67 30 1.92±0.83 -

3.003 .004**

Psychomotor Forearm Pass 35 1.74±0.75 30 2.18±0.99 -
2.030 .047* 

Psychomotor Dig 35 1.74±1.03 30 2.18±0.46 -
2.272 .028* 

Psychomotor Serve 35 1.04±0.71 30 1.52±0.71 -
2.675 .010* 

Psychomotor Spike 35 1.34±0.87 30 2.03±0.45 -
4.082 .000**

Psychomotor Block 35 1.31±0.84 30 1.92±0.94 -
2.729 .008**

Psychomotor Total 35 1.42±0.43 30 1.96±0.44 -
4.897 .000**

Game 
Performance 
Assessment 

Skill 
Executive 35 0.47±0.34 30 0.73±0.53 -

2.319 .024* 

Game 
Performance 
Assessment 

Decision 
Make 35 1.10±0.58 30 0.70±0.52 2.915 .005**

Game 
Performance 
Assessment 

Adjustment 35 0.89±0.59 30 0.48±0.38 3.264 .002**

Game 
Performance 
Assessment 

Game 
Performance 35 0.82±0.34 30 0.63±0.35 2.122 .038* 

Game 
Performance 
Assessment 

Game 
Involvement 35 7.80±11.65 30 7.67±8.41 .052 .959 
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Deney ve Kontrol Gruplarının Bilişsel, Duyuşsal, Psikomotor ve Oyun Performansı Erişi 
Puanlarının Karşılaştırlması 

  
Deney 
Grubu  

Kontrol 
Grubu    

N χ±ss N χ±ss t p 

Bilişsel 35 9.57±3.57 30 7.10±5.55 2.095 .041* 

 Duyuşsal 35 7.60±11.24 30 -
2.63±12.60 3.461 .001**

Psikomotor Parmak Pas 35 1.36±0.67 30 1.92±0.83 -
3.003 .004**

Psikomotor Manşet Pas 35 1.74±0.75 30 2.18±0.99 -
2.030 .047* 

Psikomotor Plonjon 35 1.74±1.03 30 2.18±0.46 -
2.272 .028* 

Psikomotor Servis 35 1.04±0.71 30 1.52±0.71 -
2.675 .010* 

Psikomotor Smaç 35 1.34±0.87 30 2.03±0.45 -
4.082 .000**

Psikomotor Blok 35 1.31±0.84 30 1.92±0.94 -
2.729 .008**

Psikomotor Toplam 35 1.42±0.43 30 1.96±0.44 -
4.897 .000**

Oyun Performansı 
Ölçümleri 

Beceri 
Uygulaması 35 0.47±0.34 30 0.73±0.53 -

2.319 .024* 

Oyun Performansı 
Ölçümleri Karar Verme 35 1.10±0.58 30 0.70±0.52 2.915 .005**

Oyun Performansı 
Ölçümleri Ayarlama 35 0.89±0.59 30 0.48±0.38 3.264 .002**

Oyun Performansı 
Ölçümleri 

Oyun 
Performansı 35 0.82±0.34 30 0.63±0.35 2.122 .038* 

Oyun Performansı 
Ölçümleri Oyuna Katılım 35 7.80±11.65 30 7.67±8.41 .052 .959 
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Abstract 0802 

 

 
The relationship between students’academic success and their student selection 

exam scores in the school of sport sciences and technology 

  

Bülent Ağbuğa, Elif Bozyiğit, Yasemin Erdoğan 

Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli, Türkiye 

  

The purpose of this research is to examine the relationship between School of Sport Science and 

Technology students’ Student Selection Exam (SSE) scores and their theoretical and practical 

courses achievement. Participation of the study are 3rd and 4th graders studying in the Physical 

Education and Sports, Coaching, and Recreation Departments. Students’ SSE scores and transcript 

documents were provided by student affairs. Academic achievement has been divided into two 

sections: the theoretical and practical courses achievement. The mean of these two variables is 

evaluated as general achievement of students. It was found that the mean of students’ practical 

courses are higher than their theoretical courses’ achievement mean. As a result of the correlation 

analysis, while there are significant statistical relationships between students’ SSE scores and their 

practical course achievement and general achievement at the 0.01 level, there is a negative but 

not significant correlation between theoretical courses achievement and students’ SSE scores. 

Moreover, ANOVA statistical analysis showed meaningful differences for each department’s 

students’ theoretical, practical and general courses achievement’ mean. According to the obtained 

results, it can be said that the physical education and sport department students are more 

successful in theoretical courses, but less successful in practical courses. As a result, departments, 

used special ability exam for choosing their students, need to re-evaluate their ability exam system 

and the methods of measurement and evaluation of faculty members. 

  

Keywords: Academic achievement, Student Selection Exam, Sports 

 
Spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokulu öğrencilerinin öss puanları ile 

akademik başarıları arasındaki ilişkisi 

  

Bülent Ağbuğa, Elif Bozyiğit, Yasemin Erdoğan 

Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye 

  

Amaç 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında, 

istenen öğrenci biçimi hem spor yapan hem de uygulamalı ve teorik derslerde başarılı olabilecek 
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öğrencilerdir. Bu durumu yakalayabilmek için, ilk koşulun öğrencilerin ÖSS puanlarının yüksek 

olması gerektiği ve bunun da yükseköğrenimde gördükleri dersleri anlamalarında ve 

başarmalarında önemli bir unsur olduğu tahmin edilmektedir. Bundan dolayı, bu araştırmanın 

amacı, bu iki değişkenin önemini vurgulamak ve öğrenci seçiminde önemli bir kriter olan ÖSS puanı 

ile Akademik Başarı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Ayrıca araştırma, önceki 

araştırmacılar tarafından bölümler bazında öğrencilerin ÖSS puanları ile Uygulamalı Ders Başarısı 

ve Teorik Ders Başarısı arasındaki ilişkinin incelemesi bakımından da önemlidir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın evrenini PAÜ-SBTYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon 

Bölümleri’nde öğrenim gören 134 3. ve 4. sınıf öğrencileri (2007 ve 2008 girişliler) oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak öğrenci işleri tarafından belgelenen ÖSS puanları ile transkript belgeleri 

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde basit açıklayıcı analiz, Pearson Korelasyon katsayısı ve 

Anova istatistik analizleri kullanılmıştır. Akd.B., Uyg.Drs.B. ve Teo.Drs.B. olarak iki ana başlık 

altında incelenmiş ve bu iki bölümün ortalaması ise Genel Başarı olarak değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Bölüm ayrımı yapmaksızın bütün öğrencilerin uygulama ve teorik dersleri ortalamalarına 

baktığımızda uygulama ders ortalamalarının (X = 2.66, SS =.41) teorik ders ortalamalarından (X = 

2.24, SS =.45) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında ÖSS puan ortalamaları 235.85 ve 

standart sapmaları 16.63 olarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin ÖSS 

puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, 

ÖSS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında ise istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). Ayrıca öğrencilerin her bölüm için korelasyon katsayına 

baktığımızda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ÖSS puanı ile Teo.Drs.B. arasında 

istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif yönde bir ilişki varken ÖSS puanı ile Uyg.Drs.B. ve 

Gn.B. arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken (Tablo 2), Antrenörlük Bölümü 

için, ÖSS puanı ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Bununla birlikte, ANOVA istatistik analizi sonucunda her üç bölüm öğrencilerinin ÖSS puanları ile 

uygulama, teorik ve genel ders ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 3). Bu 

farklılığın hangi bölüm ya da bölümlerden kaynaklandığının tespiti için Post-hoc test ve homojen 

olup olmadığını araştırmak için Levene istatistik analizi yapılmıştır. Uygulama dersleri homojen 

olduğu için (p =.410) Bonferroni testi uygulanmıştır. Diğer taraftan, teorik, genel ortalama ve ÖSS 

puanları homojen olmadığından (p =.000) Tamhane’s T2 testi uygulanmıştır. 

Teo.Drs.B. ortalamaları karşılaştırıldığında SBE ile SBA arasında (p =.001) istatistiksel fark 

bulunmuş ve SBE ile SBR arasında ise fark bulunamamıştır. Uyg.Drs.B. ortalamaları bakımından 

bölümler birbirleri ile karşılaştırıldığında SBR ile SBE (p =.000) ve SBR ile SBA (p =.016) arasında 

fark bulunmuş, SBE ile SBA arasında fark bulunamamıştır. Gn.B. ortalamaları bakımından bölümler 

birbirleri ile karşılaştırıldığında SBE ile SBA (p =.009), SBR ile SBA arasında (p =.008) fark 
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bulunmuştur. SBE ile SBR arasında ise fark bulunamamıştır. ÖSS puanları bakımından bölümler 

birbirleri ile karşılaştırıldığında SBE ile SBA (p =.000), SBA ile SBR (p =.015) ve SBR ile SBE (p 

=.000) arasında fark bulunmuştur.  

 

Sonuç  

Araştırmanın sonucunda öğrencilerin ÖSS puanı ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0.01 düzeyinde 

anlamlı ilişki olduğu bulunmuş. Fakat ÖSS puanı ile Uyg.Drs.B. arasında istatistiki olarak anlamlı 

olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç daha önce yapılan buna benzer bazı 

çalışmalar ile farklılık göstermektedir. Örneğin, Kasap (1994) yaptığı araştırma sonucunda 1. 

sınıftan 2. sınıfa geçen öğrencilerin teorik, uygulamalı ders puanları ile ÖSS puanları arasında 

anlamlı bir fark bulamamıştır. Araştırmalardaki bu farklılıklar ve/veya benzerlikler beden eğitimi ve 

spor bölümü öğrencilerinin ÖSS puanları ile teorik ve uygulamalı dersler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

daha birçok araştırma yapılması gerektiğini ön plana çıkarmaktadır. 

Öğretmenlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin (ÖSS puanları diğer bölümlere göre yüksek), 

ÖSS puanları ile teorik dersleri arasındaki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı ancak 

uygulamalı dersler ile negatif yönde bir ilişki olduğu; Antrenörlük Bölümü için ise, ÖSS puanı ile 

Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.  

Bölümler arasında bu farkın ortaya çıkmasının nedenleri (1) öğrencilerin bölüm tercihlerinde 

öncelikli olarak öğretmenlik bölümünü seçmeleri, (2) ÖSS puanı yüksek olan beden eğitimi 

öğretmenliği öğrencilerin spor özgeçmişlerinin bulunmaması ya da daha düşük seviyede olması, (3) 

bölümler arasındaki eğitim ve ders değerlendirme kriterlerinin öğretim elemanları tarafından farklı 

olarak yapılması, olabilir. 

Sonuç olarak, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin ÖSS puanına verdikleri önem kadar 

özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirme ve öğretim elemanlarının ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, ÖSS, spor 
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Table 1. The mean of all students’ SSE scores, course scores, and the results of 

corelation analysis 

Variables M SD Teo. C. Prac. C. Gen. C. SSE 

Teo. C. 2.24 .45 - .326** .937** .434**

Prac. C. 2.66 .41 - .629** -.034 

Gen. C. 2.37 .38 - .345**

SSE 235.85 16.63 - 

Teo. C. = Theoretical Courses, Prac. C. = Practical Courses, Gen. C. = General Courses, SSE = 

Student Selection Exam **p<.001 

 

Tablo 1. Tüm Öğrencilerin ÖSS puanları, ders ortalamaları ve korelasyon analizi değerleri 

Değişkenler X SS Teo. D. Uyg. D. Gen.D. ÖSS 

Teo. D. 2.24 .45 - .326** .937** .434**

Uyg. D. 2.66 .41 - .629** -.034 

Gen.D. 2.37 .38 - .345**

ÖSS 235.85 16.63 - 

Teo. D. = Teorik dersler, Uyg. D. = Uygulamalı dersler, Gen. D. = Genel Dersler, ÖSS = Öğrenci Seçme Sınavı 

**p<.001 
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Table 2. Dersciptive statistics of all departments and the values of corelation analysis 

Variables M SD Teo. C. Prac. C. Gen. C. SSE 

Physical Education (N = 51) Teo. C. 2.40 .21 - .211 .734** -.25 

Prac. C. 2.53 .40 - - .818** -.454** 

Gen. C. 2.45 .22 - - - -.462** 

SSE 247.79 10.65 - - - - 

Recreation (N = 39) Teo. C. 2.29 .44 - .114 .950** -.068 

Prac. C. 2.87 .30 - - .417** .023 

Gen. C. 2.48 .32 - - - -.058 

SSE 234.85 8.39 - - - - 

Coaching (N = 44) Teo. C. 2.02 .58 - .638** .981** .529** 

Prac. C. 2.63 .44 - - .768** .265 

Gen. C. 2.20 .49 - - - .478** 

SSE 222.89 25.62 - - - - 

**p<.001 

 

Tablo 2. Bölümler arası açıklayıcı analiz ve korelasyon analizi değerleri 

Değişkenler X SS Teo. D. Uyg. D. Gen.D. ÖSS 

Öğretmenlik (N =51) Teo. D. 2.40 .21 - .211 .734** -.25 

Uyg. D. 2.53 .40 - - .818** -.454** 

Gen.D. 2.45 .22 - - - -.462** 

ÖSS 247.79 10.65 - - - - 

Rekreasyon (N =39) Teo. D. 2.29 .44 - .114 .950** -.068 

Uyg. D. 2.87 .30 - - .417** .023 

Gen. D. 2.48 .32 - - - -.058 

ÖSS 234.85 8.39 - - - - 

Antrenörlük (N = 44) Teo. D. 2.02 .58 - .638** .981** .529** 

Uyg. D. 2.63 .44 - - .768** .265 

Gen. D. 2.20 .49 - - - .478** 

ÖSS 222.89 25.62 - - - - 
**p<.001 
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Table 3. The results of ANOVA 

Type III Sum of Squares df Mean Square F p 

Teo. C. Between Groups 3.40 2 1.70 9.12 .000** 

Within Groups 24.42 131 .18 

Total 27.82 133

Prac. C. Between Groups 2.74 2 1.37 8.77 .000** 

Within Groups 20.46 131 .15 

Total 23.20 133

Gen. C. Between Groups 2.09 2 1.04 7.99 .001** 

Within Groups 17.19 131 .13 

Total 19.28 133

SSE Between Groups 14696.56 2 7348.28 26.30 .000** 

Within Groups 36595.46 131 279.35 

Total 51292.03 133
**p<.001 

 

 

Tablo 3. ANOVA analiz sonucu 

Kareler Toplamı df Kareler ortalaması F p 

Teo. D. Gruplar arası 3.40 2 1.70 9.12 .000** 

Gruplar içi 24.42 131 .18 

Toplam 27.82 133

Uyg. D. Gruplar arası 2.74 2 1.37 8.77 .000** 

Gruplar içi 20.46 131 .15 

Toplam 23.20 133

Gen. D. Gruplar arası 2.09 2 1.04 7.99 .001** 

Gruplar içi 17.19 131 .13 

Toplam 19.28 133

ÖSS Gruplar arası 14696.56 2 7348.28 26.30 .000** 

Gruplar içi 36595.46 131 279.35 

Toplam 51292.03 133
**p<.001 
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Abstract 0807 

 

 
Do static and dynamic squat exercises at sport players change the balance? 

  

Hasan Erkan Kılınç, Damla Tok, Elif Uzun, Gül Baltacı 

Unit Of Sport Physiotheraphy,Departmant of Physiotheraphy and Rehabilitation,Faculty Of Health 

Science,Hacettepe University,Ankara 

  

Objective: Our purpose to investigate outcomes of muscle fatigue constituted owing to dynamic 

and static squat exercises on professional sport players dealing with different sport players.  

 

Method-Material: 66 professional sport players age group in 18-30 years.(Handball:25, 

Volleyball:23,Basketball:18) included into study. Subjects were randomly divided into 2 

groups:Group I (n=36) was held at 60o knee flexion until exhaustion due to applied static squat 

exercise. Group II (n=30) until exhaustion not exceeding 60o knee flexion regularly executed squat 

exercise. To measure muscle fatigue magnitude in range of at least 1 maximum 10 visual analog 

scale was applied. After reaching depletion level before exercise both groups Y balance test 

(modified star excursion balance test) was done. Student t test was applied related pre and post 

depletion balance value analysis.  

 

Results: Before exercises there was no significant differences in balance rates among group 

according to sports (p>0.05). It was found differences in posterolateral (p=0.023) and 

posteromedial (p=0.001) on behalf of Y balance test deregulation between sport players. There 

were not significantly differentiated between pre and post depletion elongation distances in static 

group (p>0.05). 

 

Discussion:  

It was found that dynamic squat exercise might be led to negative effect on the dynamic balance. 

Hamstring muscle fatigue might be constituted to get risk of anterior cruciate ligament injury so 

reduced elongation distance posterolateral and posteromedial parts in terms of Y balance test 

primarly by leading to these muscle exhaustion.Dynamic squat exercises and in that squat position 

of neuromuscular training are vitally important in pursuant to preventing injuries. 

  

Keywords: Balance, muscle fatigue, squat exercise 
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Profesyonel sporcularda statik ve dinamik squat egzersizleri dengeyi değiştirir 

mi? 

  

Hasan Erkan Kılınç, Damla Tok, Elif Uzun, Gül Baltacı 

Sporcu Sağlığı Ünitesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hacettepe 

Üniversitesi,Ankara 

  

Amaç: Dinamik ve statik squat egzersizleri ile oluşturulan kas yorgunluğunun farklı branşla uğraşan 

profesyonel sporcularda denge üzerine etkilerini araştırmaktır. 

 

Yöntem-Gereç: Çalışmaya yaşları 18-30 yıl arasında olan 66 profesyonel sporcu (Hentbol:25, 

Voleybol:23, Basketbol:18) dahil edildi. Bireyler rastgele 2 ayrı gruba ayrıldı: Grup I ( n=36) 60o 

diz fleksiyonu yaparak yorulana kadar bu pozisyonda beklemesi ile statik squat egzersizi yaptı. 

Grup II (n=30) yorulana kadar 60o diz fleksiyonunu geçmeyecek şekilde devamlı olarak squat 

egzersizi yaptı. Yorgunluk seviyesini ölçmek için en az 1 en çok 10 arası görsel analog skalası 

kullanıldı. Egzersizlerden önce ve yorgunluk seviyesine ulaştıktan sonra her iki gruba da Y denge 

testi (modifiye star excursion balance test) yapıldı. Yorgunluk öncesi ve sonrası denge değerlerinin 

analizi için Student t test kullanıldı.  

 

Sonuçlar: Egzersizler öncesinde spor grupları arasında denge değerleri arasında fark bulunmadı 

(p>0.05). Dinamik squat egzersizi ile yorulan sporcularda Y denge testinin posterolateral 

(p=0.023) ve posteromedial (p=0.001) uzanma mesafelerinde azalma görüldü. Statik grupta ise 

yorgunluk öncesi ve sonrası uzanma mesafelerinde anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 

 

Tartışma: Bu çalışmada dinamik squat egzersizi ile oluşturulan yorgunluğun dengeyi olumsuz yönde 

etkilediği bulundu. Y denge testinin posterolateral ve posteromedial uzanma mesafesinin kısalması 

primer olarak hamstring kas yorgunluğunu gösterdiğinden, bu kasların yorgunluğu özellikle ön 

çapraz bağ yaralanmaları açısından risklidir. Dinamik squat egzersizleri ve bu squat pozisyonunda 

yapılan nöromüsküler eğitimler yaralanmaların önlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Denge, kas yorgunluğu, squat egzersizi 
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Abstract 0808 

 

Morphometric evaluation of the effect of methenolone enanthate on scapula 

development in adolescent rats 

  

Mehmet Özdemir1, İbrahim Bozkurt1, Sadullah Bahar2, Özgür Özdemir3 
1Selçuk University, Physical Education and Sports High School, 
2Selçuk University, Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicines, 
3Selçuk University, Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicines, 

  

Abstract  

The effect of methenolone enanthate (ME), one of forbidden items which are used for doping at 

sport and have effects for muscle amplification and performance enhancement, on the scapula 

development was analysed for female and male rats during puberty.  

In this study, the three different groups (ME, FY, K) were created for males and females, including 

8 rats in each group and 48 rats were used in total. In experimental groups methenolone 

enanthate (Primobolan Depot ® Bayer) was intraperitoneally applied in a dose of 0,5 mg/kg (0,5 

ml, diluted with arachis oil) for 5 times in a week during 4 weeks. All rats were euthanized under 

thiopental (40mg/kg) anaesthesia at the end of 4th week. Following necropsy, both the shoulder 

bones were dissected and subjected to the maceration procedure.  

In each group, the morphometric measurements were performed in imageJ program as half-

automatic image analysis program for female and male rats’ right and left scapula bones. After the 

pictures were calibrated, by using the freehand line characteristic of the program, the scapula 

height was firstly measured, and then the largest distance vertical to the height axis was measured 

as width (Fig 1). For this purpose, by using the grid function of imagej program the grids in which 

there was 2 mm between two points and each point represented 4 mm2, were designed. These 

grids were superimposed on bone pictures and the points were counted on the bone surfaces (Fig 

2). The surface areas of bones for these animals were seperately estimated as mm2 by multiplying 

the point number with the area represented by each point.  

In conclusion, the effect of ME on rat scapula height, width and surface area was similar to other 

AASs, this applied pressure on the bone development in males at the period of puberty and 

enhanced the bone development in females. This study dealt with the negative effects of doping 

substances which have been commonly used today, on bones in males at the medium and long 

term. 

  

Keywords: Athletes, adolescent rats, bone, methenolone enanthate, morphometric 
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Methanolone enanthate’nin ergenlik çağındaki ratlarda skapula gelişimine 

etkisinin morfometrik yönden değerlendirilmesi 

  

Mehmet Özdemir1, İbrahim Bozkurt1, Sadullah Bahar2, Özgür Özdemir3 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Anatomi AD 
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Patoloji AD 

  

Amaç 

Yapılan çalışmalarda AAS’lerin büyümeyi hızlandırıcı etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Buna karşın 

AAS’lerin scapula üzerine etkisi ile ilgili literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda; 

sporcular tarafından doping amacıyla yaygın olarak kullanılan ve çok tercih edilen AAS’lerden biri 

olan Methanolone Enenthate’nın, puberta dönemindeki ratların scapula yüzey alanları üzerine 

morfometrik etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışmada 40 günlük 48 Sprague-Dawley rat kullanıldı. Araştırma prosedürü Selcuk Universitesi 

Veteriner Fakültesi Etik Kurulunca onaylandı. Ratlar araştırma boyunca polikarbonat kafeslerde 250 

cm2 alana 1 adet rat olacak şekilde 21±2 0C’de, 14:10 saat aydınlık-karanlık siklusunda barındırıldı 

ve standart rat yemi ve su ile ad libitum beslendi.  

Ratlar erkek ve dişi olarak ayrıldıktan sonra her grupta 8’er rat olmak üzere deney (Methanolone 

enanthate-ME) grubu, taşıt madde grubu (fıstık yağı-FY) ve kontrol (K) olmak üzere 6 grup 

oluşturuldu. ME (Primobolan Depot ® Bayer) gruplarına 5 mg/kg dozunda (0,5 ml, fıstık yağında 

dilüe edilerek) haftada 5 kez periton içi uygulandı. Taşıt madde gruplarına fıstık yağı haftada 5 kez 

(0,5 ml) periton içi, kontrol gruplarına da aynı miktarda fizyolojik tuzlu su periton içi verildi. 

Çalışma 4 hafta boyunca devam etti.  

Tüm ratlar 4. hafta sonunda thiopental (40mg/kg) anestezisi altında ötanazi edildi. Nekropsi 

sonrası her iki scapula kemikleri diseke edilerek maserasyon işlemine tabi tutuldu. Bu işlem 

sonunda kemikler 37 C etüvde 24 saat bekletilerek kurutuldu.  

Her bir gruptaki dişi ve erkek ratlara ait sağ ve sol scapula kemikleri morfometrik ölçümler 

yapılmak üzere yere paralel ve medial yüzleri üstte kalacak şekilde oyun hamuru (play dough) 

üzerine yerleştirildi. Oyun hamuru üzerine kemikler ile aynı düzlemde olacak şekilde milimetrik 

kâğıt yerleştirildi ve bu düzleme dik olarak yerleştirilen fotoğraf makinası (Sony DSC-H55) kamera 

kullanılarak kemiklerin JPG formatında resimleri alındı. Resimler bilgisayara yüklendikten sonra yarı 

otomatik image analiz programı olan imageJ (Ver. 1.44, National Institutes of Health) programında 

açıldı. Resimlerin kalibrasyonu yapıldıktan sonra programın freehand line özelliği kullanılarak 

scapulanın önce yüksekliği sonrada yükseklik eksenine dik olan en geniş mesafe genişlik olarak 

ölçüldü (Fig 1). Kemiklerin medial yüzlerine ait alan ölçümleri point counting method kullanılarak 

yapıldı (Bolat ve ark 2011, Akosman and Ozdemir 2010, Basoglu ve ark 2007). Bu amaçla imagej 



 

614 

programının grid fonksiyonu kullanılarak (plugins-analyze-grid) iki nokta arası 2 mm olan ve her bir 

noktanın temsil ettiği alan 4 mm2 olan gridler oluşturuldu. Bu gridler kemik resimleri üzerine 

süperimpoz edilerek kemik yüzeyine düşen noktalar sayıldı (Fig 2). Elde edilen nokta sayısı her bir 

noktanın temsil ettiği alan ile çarpılarak gruplardaki hayvanların kemik yüzey alanları mm2 olarak 

ayrı hesaplandı.  

Fig 1. Scapula üzerinde yapılan yükseklik (H) ve genişlik (W) ölçüm noktaları. 

Fig 2. Scapula’da medial yüzey görüntüsü üzerine rastgele olarak atılmış noktalı alan ölçüm cetveli 

Verilerin istatistiki değerlendirilmesinde SPSS 13.0 (SPSS 13,0 for Windows/ SPSS® Inc, Chicago, 

USA) paket programından yararlanıldı. Sağ ve sol scapula kemiklerine ait morfometrik verilerin 

istatistiki değerlendirmesinde fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Bu nedenle sonuçlar gruplardaki 

toplam kemik sayısı üzerinden mean±SEM olarak sunuldu. Gruplar arası ve cinsiyetler arasındaki 

farklılığın belirlenmesinde ANOVA ve Duncan testi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiki açıdan önemli 

kabul edildi.  

 

Bulgular 

Dişi ratlarda scapula yüksekliği ME (methanolone enanthate), fıstık yağı ve kontrol grupları 

karşılaştırıldığında, ME (methanolone enanthate) uygulamasının fıstıkyağı ve kontrol gruplarına 

göre önemli oranda artırdığı gözlenmiştir (Fig 3; P<0,05). Erkek ratlarda ise ME ve taşıt madde 

uygulamasının, kontrol grubuna göre scapula yüksekliğindeki artışı negatif yönde etkilediği tespit 

edildi.  

Dişi ratlarda scapula genişliği yönünden ME, fıstık yağı ve kontrol gurupları karşılaştırıldığında, ME 

grubunda bu morfometrik değerin diğer iki gruba göre önemli derecede arttığı gözlenmiştir (Fig 4; 

p<0,05). Erkek ratlarda ise scapula genişliği yönünden gruplar arasında istatiksel bir fark 

gözlenmemiştir (Fig 4; p>0.05).  

Dişi ratlarda ME uygulaması scapula yüzey alanını, FY ve K gruplarına göre istatiksel olarak önemli 

ölçüde artırdığı gözlenmiştir (Fig 5; p>0.05). Erkek ratlarda ise taşıt madde ve ME gruplarında bu 

etkinin kontrol grubuna göre negatif yönde olduğu gözlenmiştir (Fig 5; p>0.05).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak ME ’nin rat skapula yüksekliği, genişliği ve yüzey alanı üzerindeki etkisinin diğer 

AAS’lere benzediği, puberta dönemindeki erkeklerde kemik gelişimini baskıladığı, dişilerde ise 

kemik gelişimin teşvik ettiği belirlenmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan doping 

maddelerinin orta ve uzun vadede özellikle erkeklerdeki kemikler üzerinde olumsuz etkileri rat 

modelleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Adolesan ratlar, sporcu, kemik, morfometri, methenolone enanthate 
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Fig 1 On the scapula to the height (H) and width (W) of measurement points. 
Fig 1. Scapula üzerinde yapılan yükseklik (H) ve genişlik (W) ölçüm noktaları. 

 
 
Fig 2 Taken as a random point on the medial surface images Scapula'da the 
measurement table 
Fig 2. Scapula’da medial yüzey görüntüsü üzerine rastgele olarak atılmış noktalı alan 
ölçüm cetveli 
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Tablo 1. Height of scapula 

Height of scapula groups N Mean±SE 

Height of scapula DME 16 21,52±0,11d;B 

Height of scapula DFY 16 20,79±0,14cd;B 

Height of scapula DK 16 20,71±0,20ab;A 

Height of scapula EME 16 21,04±0,19a;X 

Height of scapula EFY 16 21,32±0,19ab;Y 

Height of scapula EK 16 21,82±0,25bcd;Y

DME; female group of Methenolone Enanthate, DFY, Female peanut oil group, DK, D control group, EME, Male 

Methenolone Enanthate group. EFY; Male peanut oil group, EK; Male control group, different letters in columns 

name of the female and male working groups, female groups in the EU, XY male shows the difference between 

the two groups. 

 

Tablo 1.Scapula yüksekliği 

Yükseklik Gruplar N Mean±SE 

DME 16 21,52±0,11d;B 

DFY 16 20,79±0,14cd;B 

DK 16 20,71±0,20ab;A 

EME 16 21,04±0,19a;X 

EFY 16 21,32±0,19ab;Y 

EK 16 21,82±0,25bcd;Y

DME;Dişi methenolone enanthate grubu, DFY; Dişi fistik yağı grubu, DK; D kontrol grubu, EME; Erkek 

methenolone enanthate grubu. EFY; Erkek fistik yağı grubu, EK; Erkek control grubu, a-d sütunlardaki farklı 

harfler dişi ve erkek çalışma grupları, A-B dişi gruplar, X-Y erkek gruplar arasındaki farkı gösterir. 
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Tablo 2. Widht of scapula 

Widht of scapula Grups N Mean±SE 

Widht of scapula DME 16 10,32±0,10d;B 

Widht of scapula DFY 16 9,89±0,08cd;B 

Widht of scapula DK 16 9,93±0,11ab;A 

Widht of scapula EME 16 10,09±0,14a;X 

Widht of scapula EFY 16 10,39±0,14abc;Y

Widht of scapula EK 16 10,41±0,15bcd;Y

DME; female group of Methenolone Enanthate, DFY, Female peanut oil group, DK, D control group, EME, Male 

Methenolone Enanthate group. EFY; Male peanut oil group, EK; Male control group, different letters in columns 

name of the female and male working groups, female groups in the EU, XY male shows the difference between 

the two groups. 

 

Tablo 2. Scapula genişliği, 

Genişlik Gruplar N Mean±SE 

Genişlik DME 16 10,32±0,10d;B 

Genişlik DFY 16 9,89±0,08cd;B 

Genişlik DK 16 9,93±0,11ab;A 

Genişlik EME 16 10,09±0,14a;X 

Genişlik EFY 16 10,39±0,14abc;Y

Genişlik EK 16 10,41±0,15bcd;Y

DME;Dişi methenolone enanthate grubu, DFY; Dişi fistik yağı grubu, DK; D kontrol grubu, EME; Erkek 

methenolone enanthate grubu. EFY; Erkek fistik yağı grubu, EK; Erkek control grubu, a-d sütunlardaki farklı 

harfler dişi ve erkek çalışma grupları, A-B dişi gruplar, X-Y erkek gruplar arasındaki farkı gösterir. 
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Tablo 3. Medial surface area of scapula 

Medial surface area of scapula Groups N Mean±SE 

Medial surface area of scapula DME 16 168,75±2,07c;B 

Medial surface area of scapula DFY 16 157,75±2,63c;B 

Medial surface area of scapula DK 16 155,75±2,69ab;A 

Medial surface area of scapula EME 16 162,00±3,33a;X 

Medial surface area of scapula EFY 16 164,25±3,09abc;Y

Medial surface area of scapula EK 16 172,00±3,48bc;Y 

DME; female group of Methenolone Enanthate, DFY, Female peanut oil group, DK, D control group, EME, Male 

Methenolone Enanthate group. EFY; Male peanut oil group, EK; Male control group, different letters in columns 

name of the female and male working groups, female groups in the EU, XY male shows the difference between 

the two groups. 

 

Tablo 3. Scapula’nı medial yüzey alanı, 

Scapula’nı medial yüzey alanı, Gruplar N Mean±SE 

Scapula’nı medial yüzey alanı, DME 16 168,75±2,07c;B 

Scapula’nı medial yüzey alanı, DFY 16 157,75±2,63c;B 

Scapula’nı medial yüzey alanı, DK 16 155,75±2,69ab;A 

Scapula’nı medial yüzey alanı, EME 16 162,00±3,33a;X 

Scapula’nı medial yüzey alanı, EFY 16 164,25±3,09abc;Y

Scapula’nı medial yüzey alanı, EK 16 172,00±3,48bc;Y 

DME;Dişi methenolone enanthate grubu, DFY; Dişi fistik yağı grubu, DK; D kontrol grubu, EME; Erkek 

methenolone enanthate grubu. EFY; Erkek fistik yağı grubu, EK; Erkek control grubu, a-d sütunlardaki farklı 

harfler dişi ve erkek çalışma grupları, A-B dişi gruplar, X-Y erkek gruplar arasındaki farkı gösterir. 
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Abstract 0821 

 

 
Effects of differing intensities of dynamic warm-up on vertical jump kinetics and 

kinematics 

  

Murat Çilli, Ertuğrul Gelen, Suat Yıldız, Turgut Sağlam, Merve Handan Çamur 

Sakarya University School of Physical Education and Sport Department of Coaching Education 

  

The purpose of this study was to analyze the acute effects of differing intensities of dynamic warm-

up on vertical jump kinetics and kinematics 

 

Method: Thirty-five students in Physical Education and Sports (age 23.4 ± 1.4 years, height 177.2 

± 5.7 cm, weight 69.6 ± 6.9 kg) implemented dynamic warm-up protocol including 7 different 

exercises with differing percentage (%2, %4, %6, %8, %10) of body weight as resistance during. 

Acute effects of differing intensities of dynamic warm-up on vertical jump kinetics and kinematics 

was analyzed.  

 

Results: It was observed that jumping height was significantly increased after the dynamic warm-

up applications (p<0.05). While ground reaction forces were not significantly different (p>0.05), 

hip and knee joint angles were significantly decreased (p<0.05). 

 

Conclusion: The results of the study showed that dynamic warm-up applied with differing 

percentage of body weight increases jumping heights with the width of the range of motion. 

  

Keywords: Dynamic warm-up, jumping, warm-up 

 
Vücut ağırlığının farklı yüzdeleri ile gerçekleştirilen aktif ısınmanın sıçrama 

hareketinde kinetik ve kinematik değerler üzerine etkilerinin incelenmesi 

  

Murat Çilli, Ertuğrul Gelen, Suat Yıldız, Turgut Sağlam, Merve Handan Çamur 

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

  

Giriş 

Son zamanlarda, statik germeler içeren ısınma çalışmalarının yerine atlama ve zıplama gibi dinamik 

egzersizler içeren ısınma yöntemleri ile ilgilenen araştırmacıların sayısı artmaktadır. Önceki 

çalışmalar dereceli artan şiddette istemli kas kasılmalarının kas-sinir işlevini aktive ettiği, ortaya 

çıkan güç değerlerinde artışa neden olduğu ve bu nedenle atletik performansta iyileşme görüldüğü 
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gözlenmiştir.  

Bu çalışmada vücut ağırlığının farklı yüzdeleri kullanılarak gerçekleştirilen aktif ısınmanın sıçrama 

performansı ile birlikte sıçrama hareketi kinematiği ve kinetiğinde neden olduğu değişimlerin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmada gönüllü denek grubunu, Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

öğrenim gören ve düzenli antrenman yapan 35 sporcu (yaş 23.4 ± 1.4 yıl, boy 177,2 ± 5.7 cm., 

beden ağırlığı 69.9 ± 6.9 kg.) oluşturmuştur. Bütün denekler bu çalışmaya katılmaları ile ilgili 

olarak bilgilendirilmişler ve teste katılımlarından önce bilgilendirilmiş izin formunu imzalamışlardır. 

Ayrıca çalışmanın tüm aşamalarında “Helsinki Deklarasyonuna” uyulmuştur. 

Çalışmada sporculara vücut ağırlıklarının farklı yüzdeleri (%2, %4, %6, %8, %10) ile aktif ısınma 

uygulanmış ve ısınmanın sıçrama hareketinde neden olduğu kinematik ve kinetik değişimler 

incelenmiştir.  

 

Isınma protokolü: 

Tüm ısınma protokolleri direnç antrenmanlarında kullanılan Crossover cihazında gerçekleştirilmiştir. 

Bu cihazda uçlarında ağırlıklar bulunan iki kablo, sporcular üzerinde kancalar bulunan yeleğe 

sabitlenmiştir. Sporcular önceden belirlenen yedi ısınma egzersizini uygulanan bu direnç durumda 

gerçekleştirmişlerdir. Sporcular sırasıyla; oldukları yerde hafif tempo koşu hareketleri (1.5 dk) 

yaptıktan sonra 3 metrelik bir mesafede hafif tempo ileri ve geri koşu yapmışlardır (1.5 dk). 

Ardından 45o‘ lik açı ile sağ ve sola kayan adımlarla 2 metrelik mesafede hareket etmişlerdir (1 

dk). Sonrasında Step tahtası ile V-Step yapmışlardır (1 dk). Bu hareket sonrası step tahtası üzerine 

çift ayak sıçrayarak ve tekrar çift ayak geri inerek hareketlerine ara vermeden devam etmişlerdir (1 

dk). Tekrar sağ ve sol line-in-lunge (komando hareketi) hareketi yaparak ısınma protokolüne 

devam etmişlerdir (1 dk). Son olarak sağ ve sol tarafa 45o lik açı ile lateral pozisyonda sıçrama 

yapmışlardır (1 dk). Tüm ısınma egzersizleri bir tekrar yapılarak, 8.5 dk sürmüştür.  

Kinematik veri: 

Sporcuların aktif ısınma öncesi ve sonrası gerçekleştirdikleri aktif ve pasif sıçrama hareketi 50 

kare/s görüntü kayıt hızında bir adet video kamera ile kayıt edilerek sporcunun sağ tarafına (omuz, 

kalça, diz ve ayak bileği) yerleştirilen pasif işaretleyiciler sayısallaştırılmıştır. Elde edilen 2B konum 

verileri kullanılarak kalça ve diz eklem açıları hesaplanmıştır. Isınma öncesi ve sonrasında 

gerçekleştirilen her bir sıçrama hareketinde en düşük kalça ve diz açı değerleri karşılaştırılmıştır. 

Sıçrama yüksekliği ve kinetik veri: 

Sporcuların ısınma öncesi ve sonrası sıçrama hareketlerinde yere uygulanan dikey kuvvet verileri 

kuvvet platformunda (Kistler, 9290AD, Quattro Jump model) 500 Hz veri toplama hızında kayıt 

edilmiştir. Isınma öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen her bir sıçrama hareketinde sıçrama 

yüksekliği ve yere uygulanan en yüksek relatif kuvvet ( Kuvvet / Vücut ağırlığı) değerleri 

karşılaştırılmıştır. 
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Farklı vücut ağırlığı yüzdeleri ile gerçekleştirilen ısınma öncesi ve sonrası elde edilen değişkenler 

arasındaki farkların anlamlılığını saptamak için Wilcoxon testi kullanılmış. 

 

Bulgular 

Sıçrama değerleri incelendiğinde vücut ağırlığının farklı yüzdeleri ile gerçekleştirilen ısınma 

sonrasında sıçrama yüksekliği değerlerinin anlamlı olarak arttığı gözlenmektedir (p<0.05). Isınma 

sonrasında sıçrama yüksekliği değerlerindeki artışın aktif sıçrama hareketine oranla pasif sıçramada 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En yüksek artış, vücut ağırlığının %10’u ile gerçekleştirilen 

ısınma sonrasında gerçekleştirilen pasif sıçrama hareketinde oluşurken (%9.05), en düşük farkın 

ise vücut ağırlığının %6’sı ile gerçekleştirilen ısınma sonrasında gerçekleştirilen aktif sıçrama 

hareketinde oluştuğu gözlenmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen sporculara ait ısınma öncesi ve ısınma sonrası gerçekleştirilen aktif ve 

pasif sıçrama hareketlerinde yere uygulanan dikey kuvvet değerlerinde, vücut ağırlığının %8’i ile 

ısınma ardından gerçekleştirilen pasif sıçramada gözlenen %0.6’lık artış haricinde (p<0.05), anlamlı 

bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir (p>0.05).  

Isınma sonrası gerçekleştirilen aktif ve pasif sıçramalarda sporcuların kalça eklem açılarında, bazı 

vücut ağırlığı yüzdelerinde hariç, genelde azalma eğilimi olduğu gözlenmiştir. En yüksek azalmanın, 

vücut ağırlığının %10’u ile gerçekleştirilen ısınma sonrasında gerçekleştirilen pasif sıçrama 

hareketinde (% -11.3), en düşük azalmanın ise vücut ağırlığının %8’i ile gerçekleştirilen ısınma 

sonrasında gerçekleştirilen aktif sıçrama hareketinde oluştuğu gözlenmiştir. 

 

Sonuçlar 

Bu çalışma vücut ağırlığının farklı yüzdeleri ile gerçekleştirilen aktif ısınmanın dikey sıçrama 

yüksekliği değerlerinde artışa neden olduğunu göstermiştir. Erika ve arkadaşları (2011) direnç 

uygulanmadan gerçekleştirilen aktif ısınma (2011) yönteminin sıçrama yüksekliğinde %3.9’luk bir 

artışa neden olduğunu belirtmişlerdir. Gourguolis (2003) benzer şekilde artan şiddet yükünde 

dinamik ısınmanın aktif sıçrama performansında artışa neden olduğunu gözlemiştir. En yüksek 

artış, vücut ağırlığının %10’u ile gerçekleştirilen ısınma sonrasında gerçekleştirilen pasif sıçrama 

hareketinde oluşurken (%9.05), en düşük farkın ise vücut ağırlığının %6’sı ile gerçekleştirilen 

ısınma sonrasında gerçekleştirilen aktif sıçrama hareketinde oluştuğu gözlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Dinamik ısınma, sıçrama, ısınma 
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Abstract 0825 

 

Common content and specialized content knowledge of physical activity courses 

in Turkish PETE programs 

  

Mustafa Levent İnce1, Phillip Ward2, Erhan Devrilmez1 
1Middle East Technical University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Department, 

Ankara, Türkiye 
2The Ohio State University, School of Physical Activity & Educational Services, Columbus, Ohio, 

USA. 

  

The purpose of this study was to examine the content knowledge domains of “common content 

knowledge” [a) knowledge of rules and etiquette, b) knowledge of techniques and tactics] and 

“specialized content knowledge” [a) knowledge of student errors, b) knowledge of instructional 

tasks and representations] of physical activity/sport courses in Turkish physical education teacher 

education programs (PETE). Data collection consisted of a survey of teacher education practices 

and course outlines of two physical activity/sport courses from their program. Requests for data 

were sent to fifty-one PETE program directors in Turkey. Twenty-two of the PETE program directors 

(43.1%) returned surveys and course outlines. The survey was analyzed by descriptive statistics. 

Course outlines were analyzed by two independent coders to determine content knowledge 

domains, and then analyzed by descriptive statistics. According to the survey findings, 30.4% of all 

courses in PETE programs were physical activity/sports courses. Within these courses the 

instructional focus included “teaching physical activity/sport to student teachers”, and “practicing 

the physical activity/sport by student teachers”. However, “teaching students teachers how to 

teach physical activity/sport” and “practicing the teaching physical activity/sport by students 

teachers” were offered 81.8% and 77.3% of programs, respectively. Analysis of course outlines 

indicated that their content included 12.5% (SD=8.1) knowledge of rules and etiquette, 77.7% 

(SD=16.3) knowledge of techniques and tactics, 5.3% (SD=11.7) knowledge of student errors, and 

4.5% (SD=9.3) knowledge of instructional tasks and representations. In conclusion, this study 

shows that content devoted to the specialized content knowledge was limited in physical 

activity/sport courses. Therefore, increasing time to spend in the specialized content knowledge is 

recommended for PETE programs. 

  

Keywords: Content knowledge, physical activity, physical education teacher education 
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Türkiye beden eğitimi öğretmenliği bölümlerindeki fiziksel aktivite derslerinin 

genel alan ve özelleşmiş alan bilgisi içeriği 

  

Mustafa Levent İnce1, Phillip Ward2, Erhan Devrilmez1 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Ohio Eyalet Üniversitesi, Fiziksel Aktivite ve Eğitim Servisleri Okulu, Columbus, Ohio, ABD 

  

Amaç: Öğretmenlerin etkili öğretim için mesleki konu alanlarını kendilerinin iyi bilmeleri gereklidir. 

Özellikle, beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları fiziksel aktivite içeriğine hâkim 

olmaları beklenmelidir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğretmekten sorumlu oldukları konuları 

kendilerinin ne düzeyde özümsediği tartışmalı bir konudur (İnce ve Hünük, 2008). Öğretmenlerin 

mesleki alan bilgilerinin altyapısını üniversite eğitimleri sırasında oluşturdukları düşünüldüğünde, bu 

eğitim sırasında öğretmen adaylarına sunulan fiziksel aktivite derslerindeki genel alan bilgisi 

(Common Content Knowledge) ve özelleşmiş alan bilgisine (Specialized Content Knowledge) ayrılan 

zaman önemli gözükmektedir. Genel alan bilgisi öğretmenin bir fiziksel aktivite veya sporu 

“kendisinin yapabilmesini”, özelleşmiş alan bilgisi ise öğretmenin “nasıl öğretebileceğini bilmesini” 

içermektedir (Ball ve ark, 2008; Ward, 2009). Fiziksel aktivite içeren derslerde “genel alan bilgisi”, 

öğretmenlerin etkinlikle ilgili 1) güvenlik bilgisi, kurallar, etkinliğe özgü davranış normları vb. ve 2) 

teknik ve taktik bilgileri olarak iki boyutta ele alınmaktadır. “Özelleşmiş alan bilgisi” ise 1) 

öğretmenlerin etkinliğe/spora özgü öğrencilerinin genelde yaptığı hatalar bilgilerini ve 2) öğretim 

basamaklamaları vb. bilgilerini kapsayan iki boyuttan oluşmaktadır (Ward, 2011). Bu çalışmanın 

amacı, beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde sunulan fiziksel aktivite derslerinde (basketbol, 

atletizm, yüzme vb) “genel alan bilgisi” ve” özelleşmiş alan bilgisi” kullanımını incelemektir.  

 

Yöntem: Türkiye’deki toplam 51 beden eğitimi öğretmeliği bölümü yöneticisi e-posta aracılığıyla 

çalışmaya davet edilerek her birine veri toplama amacıyla geliştirilmiş bir anket gönderilmiştir. 

Çalışmaya katılmayı kabul eden beden eğitimi öğretmenliği programlarından anketle birlikte 

programlarındaki herhangi iki fiziksel aktivite içeren dersin, ders izlencesini de göndermeleri 

istenmiştir. Anketleri ve ders izlencelerini gönderen toplam 22 beden eğitimi öğretmenliği programı 

(% 43,1) bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Kullanılan veri toplama aracı uluslararası bir 

grup tarafından geliştirilmiştir (Ward, 2011). Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, çeviri-

tekrar çeviri yöntemi ile Türkçeleştirildikten sonra beden eğitimi öğretmenliği alanından altı öğretim 

üyesine gönderilmiştir ve gelen geri bildirimler doğrultusunda uyarlanarak bu çalışmada 

kullanılmıştır. Anketlerin veri analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Ders izlenceleri ise 

“genel alan bilgisi” ve “özelleşmiş alan bilgisi” içerikleri açısından iki araştırmacı tarafından 

kodlanarak analiz edilmiştir. Kodlayanlar arası tutarlık % 90’ın üzerinde bulunmuştur.  

Bulgular: Fiziksel aktivite içeriği olan dersler, beden eğitimi öğretmenliği programında sunulan 

toplam derslerin % 30,4’ünü oluşturmaktadır. Anket bulgularına göre, çalışma örneklemindeki 

beden eğitimi öğretmenliği programlarında sunulan fiziksel aktivite içeren derslerin tamamında, 
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ilgili fiziksel aktivitenin/sporun “öğretmen adaylarına öğretimi” ve “öğretmen adaylarının bu fiziksel 

etkinlikleri/sporları uygulamaları” ders kapsamı içindedir. Programların % 81,8 inde fiziksel 

etkinliklerin nasıl öğretileceği, % 77,3’ünde ise öğretimini deneme fırsatları bu derslerin kapsamı 

içinde ele alınmaktadır. İncelenen ders izlencelerine göre ise a) güvenlik bilgisi, kurallar, etkinliğe 

özgü davranış normları vb. konular %12,5 (SS=8,1), b) teknik ve taktik bilgileri % 77,7 

(SS=16,3), c) öğrencilerin genelde yaptığı hatalarla ilgili bilgiler %5,3 (SS=11,7) ve d) öğretim 

basamaklamaları vb. bilgiler % 4,5 (SS=9,3) düzeyinde ders izlenceleri kapsamında yer 

almaktadır.  

 

Sonuç: Beden eğitimi öğretmenliği programlarında sunulan fiziksel aktivite içeriği olan dersler 

temelde “genel alan bilgisi” geliştirme üzerine kuruludur. Derslerde “özelleşmiş alan bilgisi” 

konularına oldukça az yer verilmektedir. Programlarda, bu derslerdeki özelleşmiş alan bilgisi 

boyutlarına daha fazla vurgu yapılması ve derslere katılması beden eğitimi öğretmen adaylarının 

mesleki gelişimlerine katkıda bulunacaktır. 
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Abstract 0833 

 

Investigating the psychometric properties of Group Environment Questionnaire 

  

Volkan Unutmaz1, Olcay Kiremitci2, Ramazan Timuçin Gençer1 
1Ege University, School of Physical Education and Sport, Sports Management Science, Izmir 
2Ege University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and Sports Teaching, 

İzmir 

  

Purpose: The purpose of the study was to investigate the psychometric properties of Group 

Environment Questionnaire (GEQ) developed by Carron et al. (1985) on professional athletes.  

 

Method: The study was conducted with the athletes of the teams which compete in soccer (Bank 

Asya 1. League) and handball (Super League). 123 male (39.7 %) soccer players and, 95 female 

(30.6%) and 92 male (29.7 %) handball players participated in the study. Group Environment 

Questionnaire which consists of 18 items under four sub-scales (individual attraction to group 

social, individual attraction to group task, group integration- social, group integration-task) was 

applied to the athletes. Confirmatory factor analysis and item analysis on the mean differences 

between 27% upper and lower groups were applied to the obtained data. Coefficients of internal 

consistency of the scale and it’s sub-scales were determined. 

 

Results: Results of the confirmatory factor analysis revealed that the data fits well with the model 

(χ2= 222.95 df =121 and χ2/df = 1.84 and RMSEA = 0.052 and NNFI= 0.90 and CFI=0.92 and 

IFI=0.92 and SRMR = 0.059 and GFI=0.93 and AGFI= 0.90). Item analysis results showed that t-

values of all items in the scale were statistically significant (p<.01). Cronbach’s alpha coefficients 

of the sub-scales were varied between 0,61 and 0,67 and general Cronbach’s alpha coefficient of 

the scale was 0,82. 

 

Conclusion: It is determined that the Group Environment Questionnaire is a reliable and valid 

measurement tool which can be used on professional athletes. 

  

Keywords: Team sports, team cohesion, reliability, validity 
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Takım Birlikteliği Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi 

  

Volkan Unutmaz1, Olcay Kiremitci2, Ramazan Timuçin Gençer1 
1Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yönetimi Bilimleri, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, İzmir 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Carron ve ark. (1985) tarafından geliştirilen Takım Birlikteliği 

Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin profesyonel sporcular üzerinde incelenmesidir.  

 

Yöntem: Çalışma, futbol (Bank Asya 1.Lig) ve hentbol (Süper Lig) branşlarında mücadele eden 

takımların sporcuları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya futbol branşında 123 erkek (% 39.7), 

hentbol branşında 95 kadın (%30.6) ve 92 erkek (%29.7) katılmıştır. Sporculara 18 madde ve dört 

alt boyuttan oluşan (grubun sosyal çekiciliği, grubun görev çekiciliği, grubun sosyal bütünleşmesi, 

grubun görev bütünleşmesi) Takım Birlikteliği Envanteri uygulanmıştır. Elde edilen verilere 

doğrulayıcı faktör analizi ve %27’lik alt ve üst gruplar farkına dayalı madde analizi uygulanmıştır. 

Ölçeğin ve altboyutlarının iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. 

 

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen değerler, verinin modele iyi uyum 

gösterdiğini ortaya koymuştur (χ2= 222.95, df =121, χ2/df = 1.84, RMSEA = 0.052, NNFI= 0.90, 

CFI=0.92, IFI=0.92, SRMR = 0.059, GFI=0.93, AGFI= 0.90). Madde analizi sonuçları, ölçekte yer 

alan tüm maddelerin ayırıcılık özelliklerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir 

(p<.01). Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlık katsayıları 0.61 ve 0.67 arasında değişkenlik 

göstermekte olup, ölçeğin toplam iç tutarlık katsayısının 0.82 olduğunu belirlenmiştir. 

 

Sonuç: Takım Birlikteliği Envanteri’nin profesyonel sporcular üzerinde kullanılabilir geçerli ve 

güvenir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Takım sporları, takım birlikteliği, güvenirlik, geçerlik 
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Abstract 0839 

 

Comparative study of trunk muscle endurance in professional athletes of alpine 

skiing and snowboard in iran 

  

Ali Asghar Noraste1, Maryam Banparvari2, Fahimeh Bazgirinejad1, Seyede Samin Razavi1 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, zahedan, 

Iran 

  

Objective: This study is to compare trunk muscle endurance in professional athletes of alpine skiing 

and snowboard in Iran in order to decrease injury. 

 

Method: Forty alpine and forty snowboarders from among male professional skiers in Iran 

participated in this. To measure trunk muscles endurance McGill protocol is used that consisted of 

the trunk flexion test; a modified Biering-Sorensen trunk extension test; right flexion test; and left 

flexion test. 

 

Findings: Athletic alpine skiers' trunk flexor (mean± standard deviation, 146.75± 27.13s) had the 

best endurance times among all the trunk muscles tested (extensor mean, 126.18±43.34s; 

dominate lateral flexor mean, 81.17±28.54s; No dominate lateral flexor mean, 77.08±27.32s). But 

athletic snowboarders' trunk extensor (mean± standard deviation, 140.34± 12.79s) had the best 

endurance times among all the trunk muscles tested (flexor mean, 134.41±12.35s; dominate 

lateral flexor mean, 94.13±15.35s; No dominate lateral flexor mean, 79.39±14.23s).  

 

Conclusions: professional athletes of alpine skiing have better endurance in their trunk flexors than 

the extensor. But professional athletes of snowboard have better endurance in their trunk extensor 

than the flexors. Such differences should be considered when evaluating trunk endurance times in 

skiing for rehabilitation and training. And given that the snowboard skiers have better endurance in 

their trunk extensor than the extensor, the trunk flexor endurance should be strengthened to 

reduce injury and more attention should be paid so that the normalized data provided by the McGill 

can be more approached to and an injury reduction can be acheived. 

  

Keywords: Trunk muscles, endurance, skiing alpine, rehabilitation, snowboard skiing 
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Comparative study of trunk muscle endurance in professional athletes of alpine 

skiing and snowboard in iran 

  

Objective: Alpine skiing and snowboarding are popular winter activities worldwide(1). Relative to 

the Increasing number of athletes and enthusiasts of skiing the injuries rate has also increased(2). 

According to the report, the rate of injuries is 2.6 per 1,000 skiers(3). Numerous studies have 

reported snowboard skiing injuries probably 3 to 4 times more than other skiers(4). A lot of 

researches have studied the relationship between core stability and lower extremity injuries. In 

addition, a recent survey found that core stability can reduce the risk of lower extremity injury(5). 

Considering that the core muscles endurance is one of the important factors in core stability and 

also muscular endurance in the muscles or organs, the ability of muscle groups twitching the whole 

time is defined be related to the muscle fatigue and causing injury. Thus, the core endurance in 

skiers is essential for injury reduction.thus, Objective of This study is to compare trunk muscle 

endurance in professional athletes of alpine skiing and snowboard in Iran in order to decrease 

injury. 

 

Method: Isometric endurance times were measured in 4 different positions in a cross-sectional 

manner. 15 physical activity students of Bu Ali Sina University were tested to estimate reliability. 

Forty male professional alpine skiers (age, 30.64±4.00y; weight, 77.85±10.71kg; height, 

174.71±8.43cm; history of sporty, 18.02±4.53fasl) and forty male professional snowboarders 

(age, 26.85±3.30y; weight, 82.82±8.25kg; height, 179.15±5.54cm; history of sporty, 

12.70±4.53fasl) from among male professional skiers in Iran participated in this study who were 

healthy and without history of LBP. To measure trunk muscles endurance McGill protocol (2007) is 

used that consisted of the trunk flexion test; a modified Biering-Sorensen trunk extension test 

(1984); right flexion test; and left flexion test. McGill et al. (1999), showed these tests to have 

reliability coefficients of. These measures performed in sport injuries laboratory of Bu Ali Sina 

University of Hamedan. 

 

Findings: Athletic alpine skiers' trunk flexor (mean± standard deviation, 146.75± 27.13s) had the 

best endurance times among all the trunk muscles tested (extensor mean, 126.18±43.34s; 

dominate lateral flexor mean, 81.17±28.54s; No dominate lateral flexor mean, 77.08±27.32s). 

The dominant extensor and lateral flexor and the flexor endurance times were 95%, 67% and 56% 

of that of the flexor, respectively. But athletic snowboarders' trunk extensor (mean± standard 

deviation, 140.34± 12.79s) had the best endurance times among all the trunk muscles tested 

(flexor mean, 134.41±12.35s; dominate lateral flexor mean, 94.13±15.35s; No dominate lateral 

flexor mean, 79.39±14.23s). The dominant lateral flexor, No dominant lateral flexor and the flexor 

endurance times were 95%, 67% and 56% of that of the extensor, respectively.  

Conclusions: professional athletes of alpine skiing in Iran have better endurance in their trunk 

flexors than the extensor; the lateral flexors are of similar endurance capacity. These findings are 
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not different from the normal database established by McGill for trunk endurance times. But 

professional athletes of snowboard ski in Iran have better endurance in their trunk extensor than 

the extensor; the lateral flexors are of similar endurance capacity. These findings are different from 

the normal database established by McGill for trunk endurance times. Such differences should be 

considered when evaluating trunk endurance times in skiing for rehabilitation and training. And 

given that the snowboard skiers have better endurance in their trunk extensor than the extensor, 

the trunk flexor endurance should be strengthened to reduce injury and more attention should be 

paid so that the normalized data provided by the McGill can be more approached to and an injury 

reduction can be acheived. 
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Abstract 0841 

 

Determining ındividual glass ceiling barriers towards female executives in sport 

organizations 
  

Ömür Sertkaya1, Meltem Onay2, Rıdvan Ekmekçi1 
1Sport Management Dpt., Sport Sciences and Technology School, Pamukkale University, Denizli. 
2International Trade Dpt., School of Applied Sciences, Celal Bayar Unıversity, Manisa. 

  

When women executives in sport management are examined, it can be seen that there are very 

few women in top managerial positions in sport organizations. According to the literature review 

this is called the Glass Ceiling Syndrome. Glass ceiling is an unofficial barrier to workplace 

advancement, usually in regard to women or minority groups. These unofficial barriers include; 

multiple roles of women, preferences and perceptions, organizational culture and policies, lack of 

mentoring, communication networks, stereotypes and discrimination against women. We can 

gather these barriers in three titles, such as; individual, organizational and communal glass ceiling 

barriers. In this study the aim is to find out which kinds of individual barriers women face in sport 

organizations in top managerial positions. To find out this, a sample of six women top sport 

managers were included in the study. They were all assumed to break the glass ceiling and reach 

top managerial positions. Interviews were made with 6 women, which took approximetely 50 

minutes each. Content analysis were made in qualitative data analyze programme Nvivo-8. It was 

found out that multiple roles of women were the most effective barrier in womens career, the 

second barrier was found out to be their own characteristics and finally their prefrences and 

perceptions were effective as a glass ceiling in their careers. 

  

Keywords: Women, Manager, Glass Ceiling, Individual Barriers 

 
Spor örgütlerinde kadın yöneticilerin bireysel cam tavan engellerinin 

araştırılması 

  

Ömür Sertkaya1, Meltem Onay2, Rıdvan Ekmekçi1 
1Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO., Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 
2Uluslararası Ticaret Bölümü, Uygulamalı Bilimler YO, Celal Bayar Üniversitesi Manisa. 

  

Spor örgütlerinde kadın yönetici sayıları incelendiğinde, azınlık olarak yer aldıkları görülmektedir. 

Literatürde kadınların üst yönetsel pozisyonlara yükselmelerindeki engeller incelendiğinde “cam 
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tavan engelleri” karşımıza çıkmaktadır. “Cam tavan”, azınlık ve kadınların işletmelerde ilerlemesine 

engel olan, görünmeyen engellerin tamamıdır. Görünmeyen bu engeller arasında; kadınların çoklu 

rolleri, tercih ve algıları, örgüt kültürü ve politikaları, mentor eksikliği, iletişim ağlarına 

katılamamaları, stereotipler ve kadınlara yönelik yapılan mesleki ayrımcılık bulunmaktadır. Yazında 

bu engeller bireysel, örgütsel ve toplumsal engeller olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır. 

Bu çalışmadaki amaç; spor örgütlerindeki kadınların üst yönetsel pozisyonlara ulaşma süreçlerinde 

karşılaştıkları “bireysel cam tavan engellerine” yönelik algılarını ortaya koymak ve “bireysel cam 

tavan engellerinin” neler olduğunu tespit etmektir. Yapılan araştırmada bir konuyu aydınlatma ve 

bu konu hakkında dikkat çekme amaçlandığı için nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu 

bilim) kullanılmıştır. Kadın yöneticilerin kariyer gelişimlerindeki bireysel cam tavan engellerini 

belirlemek amacı ile Türkiye’de bulunan spor kurumlarında üst düzey yöneticilik yapmış altı kadın 

çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen ifadelere Nvivo-8 

nitel veri analiz programında içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre oluşturulan modelde 

kadınların bireysel cam tavan engelleri üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; 1.Kadınların Çoklu 

Rol Üstlenmesi (Ev İşleri, Eş Olmak, Anne Olmak, Akraba ve Arkadaşlara karşı sorumluluklar) 2. 

Kadınların Kişilik Özellikleri ve 3. Kadınların Kendi Tercih ve Algılarıdır. Görüşmecilerin bireysel 

engeller ile ilgili konuşmaları toplam 71 kez kodlanmıştır. Kadınların çoklu rol üstlenmesi ile ilgili 

kodlanma sayısı 31*, Kişilik özellikleri ile ilgili kodlanma sayısı 20*, Tercih ve Algıları ile ilgili 

kodlanma sayısı ise 20* olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre kadınların bireysel cam tavan engeli 

olarak nitelendirilen ve üst yönetsel pozisyonlara gelmelerine engel olan temel etken, kadınların 

çoklu rollerinin olmasıdır. Çoklu roller ile ilgili düşüncelerini kadın görüşmeciler şu şekilde 

belirtmiştir; “Eşime ilk söylediğim günü hatırlıyorum müdür olduğumda; insan anlar ya eşimin çok 

sevinmediğini hissettim. İşin gerçeği yapabileceğimi düşünmedi”, “Eşim ne kadar eğitimli de olsa 

ne kadar seni sevse de ne kadar saygı da duysa sonuçta sıkıntılar oluyor”, “Aile baskısı çok oluyor, 

çocuğunu ihmal ediyor, kocasını ihmal ediyor, evini ihmal ediyor”, “Öncelikle çocuk yapmadım. 

Tamamen kariyerim için bu kararı verdim”. Tercih ve algıları ile ilgili düşüncelerini kadın 

görüşmeciler şu şekilde belirtmiştir; “Mutlaka spor ile ilgili kariyer yapmak istedim ve bilinçli bir 

tercih olarak spor yönetimini seçtim”, “Ben evli değilim ve çocuğum yok... ben bir anlamda tercih 

yaptım”, "Kadınların öğretmenlik yapması, öğretim üyesi olması, hekim olması tesadüf değildir. 

Bunlar hizmete yönelik meslekler, kadınlar buna alışkınlar, evde zaten hizmet etmekte kadın…”. 

Kişilik özellikleri ile ilgili düşüncelerini ise kadın görüşmeciler şu şekilde belirtmiştir; “Kendimi 

çalışkan ve dinamik görüyorum, kendimi sürekli geliştirmek isteyen bir insanım, okumayı - 

öğrenmeyi - insanlara yardım etmeyi seviyorum- toplumsal anlamda insanlara farkındalık yaratmak 

beni mutlu eden özelliklerden bir tanesi. Hırslı değilim - risk alabiliyorum”, “Ben kafama 

koymuştum ve o hedefe ulaşana kadar asla vazgeçmeyecektim", “Çok azimliyim ve önemli 

gördüğüm bir şeyi bitirmeden asla bırakmam. Ne pahasına olursa olsun mutlaka sonlandırırım. Ben 

daha hayatımda hiçbir iş zor diye kaçmadım”. Görüşmeciler “kişilik özellikleri bakımından 

değerlendirildiğinde”; bazı özelliklerden daha sık bahsedildiği görülmektedir; azimli olmak, 

zorlukladan kaçmamak, vazgeçmemek, sorumluluk duymak, dürüstlük, iyi niyet, çalışkan ve 
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dinamik olmak, risk almak ve mücadele etmek bunlardan bazılarıdır. Kadınların tercih ve algıları 

değerlendirildiğinde; görüşmecilerin olumlu bir bakış açısına sahip olmaları halinde cam tavanı 

aştıkları görülmekteir. Genellikle kadınlar bilinçli bir tercih yaparak bu noktaya gelmiş ve önlerine 

çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmeye çalışmışlardır. Görüşmeciler “çoklu rolleri bakımından 

değerlendirildiğinde”; kariyer gelişimleri sırasında eş faktörünün önemli bir etken olduğu 

görülmektedir. Tüm görüşmeciler eşleri ile ilgili yaşadıkları olumsuz deneyimlerden söz etmiş, evli 

olmayan görüşmeciler dahi evli olmaları halinde kariyerlerinde aynı konumda olamayacaklarının 

altını çizmişlerdir. Ancak eş olmak kariyer gelişimine olumsuz etki ediyor gibi görünse de, kadınlar 

bu durumu eşlerinin destek ve teşvikini alarak aştıklarından da bahsetmeyi unutmamışlardır. 

Anneler çocuklarını bir sorun ve kariyerlerine engel teşkil edecek bir unsur olarak görmediklerini 

ifade ederken, hamilelikte ara vermek durumunda olduklarını söylemektedirler. İfadelerden de 

anlaşılacağı üzere kadınların çocuk olduktan sonra işlerine kaldıkları yerden devam etme imkânı 

sunulduğu takdirde, çocukların kariyerlerinde bir engel teşkil etmeyeceği görülmektedir. Bazı 

görüşmeciler ise çocuk sahibi olmayı tercih etmemişlerdir. Bazı kadınlar çocuk sahibi oldukları 

takdirde kariyerlerinde aynı başarıyı gösteremeyeceklerini düşünmektedirler. Ev ve çocuk sahibi 

olmanın verdiği sorumlulukların kadına yüklenmesi dışında bazı kadınlar, yakın çevrenin desteğini 

alamamaktan kaynaklanan sorunlar ile karşılaştıklarını bazıları ise aile desteğini aldıkları ve bu 

desteğin kariyer gelişimlerinde çok önemli olduğunu vurgulanmışlardır. Çoklu rollerden 

kaynaklanan engeller, cam tavanı aştığı varsayılan kadınları bile etkilemiştir. Bu engeller eşin 

desteği, kadının özverisi ve ailenin desteği sayesinde aşılmıştır. Kadınların cam tavanı gerçeğini 

aşabilmeleri için konu ile ilgili çalışma politikaları mutlaka geliştirilmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kadın, yönetici, cam tavan, bireysel engeller 
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Abstract 0855 

 

 
The effect of different teaching styles used ın phsycial education lessons on 

academic learning time 

  

Süleyman Munusturlar, Nevzat Mirzeoğlu, A. Dilşad Mirzeoğlu 

Abant İzzet Baysal University, School of Physical Education and Sports, Physical Education 

Teaching Department Bolu. 

  

This study aims at seeing the effects of different teaching styles on student behaviors and course 

content activities and academic learning time in physical education (ALT-PE) scores. The 

participants are 30 fourth year students studying at Abant İzzet Baysal University School of 

Physical Education and Sports, Physical Education and Sports Teaching Program during 2010–2011 

academic year. Forty minute lessons of 30 pre-service teachers using command style (n=10), 

practice style (n=10) and reciprocal style (n=10) were videotaped and recordings were examined 

using the observation form of ALT-PE. As a result of the analysis, there were significant differences 

among academic learning time and three different teaching styles utilized by pre-service teachers. 

As a result of this study, ALT-PE has been concluded in lessons using practice style at most, then 

the reciprocal style, at least the command style. 

  

Keywords: Physical Education, Academic Learning Time, Teaching Styles, Prospective Teacher 

 
Beden eğitimi derslerinde kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin akademik 

öğrenme zamanına etkisi 

  

Süleyman Munusturlar, Nevzat Mirzeoğlu, A. Dilşad Mirzeoğlu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.,Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, 

Bolu. 

  

GİRİŞ 

Beden eğitiminde öğretim ve öğretmen etkililiğini belirlemeye yönelik çalışmalarda çok farklı 

metotlar uygulanmaktadır. Ancak, günümüzdeki beden eğitimi öğretmen etkililiği çalışmalarının 

temeli süreç-süreç modeline dayanmaktadır (Placek ve Randall, 1986). Süreç– süreç modeli, 

Kaliforniya Öğretmen Yetiştirme ve Hazırlama Komisyonu tarafından (Denham ve Lieberman, 1980) 

yapılan Öğretmen Değerlendirme Çalışmaları (BTES) kapsamında ele alınmış ve öğretmen 

etkililiğinde öğrencinin ders süresini kullanma esasına dayalı, en önemli belirleme ölçütlerinden ve 

akademik kazanımlar için çok güçlü bir belirleyici olan (Gettinger ve Seibert, 2002) Akademik 
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Öğrenme Zamanı (AÖZ) kavramını ortaya çıkarmıştır (Placek ve Randall, 1986). 

AÖZ, öğrencilerin aktif, başarılı ve üretken olarak öğrenmeyle ilgilendikleri zamanın bir parçası 

olarak tanımlanabilir (Fisher ve Berlinger, 1985, Gettinger, 1995; Gettinger ve Seibert, 2002; 

Spanjers ve diğ., 2008). Beden Eğitimi derslerinde AÖZ (AÖZ-BE) ise, öğrencinin konuyla ilgili 

olarak ve seviyesine uygun fiziksel aktivitede bulunma süresi olarak tanımlanmaktadır (Metzler, 

1983; Yıldırım, İnce, Kirazcı ve Çiçek, 2007). Beden eğitimi dersinde akademik öğrenme zamanı 

açısından iyi seviyelerde olan öğretmen, daha etkili öğretmen olarak kabul edilir (Siedentop, 2000; 

Rink, 1996; Siedentop, 1983). Parker (1989), AÖZ-BE’ nin öğrenci katılımı ve ders ortamı ve içeriği 

temel alanları ile bu temel alanlara ait alt boyutlardan meydana geldiğini ifade etmiştir. 

Bu araştırma, beden eğitimi derslerinde kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin akademik öğrenme 

zamanına ve onu oluşturan alt zaman boyutlarının değişkenliğine etkisinin olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma, genel tarama modellerinden biri olan kesit alma yaklaşımıyla ve ilişkisel tarama 

modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çalışma grubunu, 2010–2011 öğretim yılında Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde 

öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adayı 

sayısı, komut yöntemi grubu (n:10), alıştırma yöntemi grubu (n:10), eşli çalışma yöntemi grubu 

(n: 10) olmak üzere toplam 30’dur.Araştırma verilerinin toplanmasında yapılandırılmış alan 

çalışması gözlem tekniği kullanılmıştır. öğretmen adayları, 40 dakikalık bir beden eğitimi dersi 

sürecinde doğal ortamlarında video kaydına alınmış ve bu kayıtların değerlendirilmesinde Parker 

(1989) tarafından geliştirilen beden eğitiminde AÖZ-BE sistematik gözlem aracı kullanılmıştır. 

Veriler Metzler (1983, Aktaran: Parker, 1989: 203) tarafından önerilen, hatalı ve kayıp verileri 

temizleme, gözlem frekanslarını yüzdeliklere dönüştürme ve yüzdelerin genel toplamdaki ağırlığını 

hesaplama basamaklarını içeren değerlendirme yoluyla yapılmıştır. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Tukey HSD ve betimsel istatistik teknikleri 

kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 1. AÖZ-BE Boyutlarının Farklı Öğretim Yöntemlerine Göre Dağılımları ve 

Karşılaştırılması 

Tablo 1. AÖZ-BE Boyutlarının Farklı Öğretim Yöntemlerine Göre Dağılımları ve 

Karşılaştırılması 

 
 

TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, komut yöntemiyle işlenen derslerde beceri 

alıştırmalarına ayrılan sürenin eşli çalışma ve alıştırma yöntemine göre daha fazla olduğu, ancak 

diğer iki yönteme göre bekleme, yönetim, teorik bilgi aktarımı ve konuyla ilgisiz davranışlara 

ayrılan sürenin daha fazla olmasına bağlı olarak akademik öğrenme zamanının en düşük seviyede 

gerçekleştiği öğretim yöntemi olduğu söylenebilir. Eşli çalışma yönteminde ise, beceri 
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alıştırmalarına ayrılan sürenin yeterli olmasına ve öğrencilerin hem psiko-motor, hem duyuşsal hem 

de bilişsel alanda gelişimine olanak sağlamasına rağmen, gerek çalışma yaprağı kullanımının bir 

sonucu, gerekse gözlemci ve uygulayıcı rollerinde öğrencilerin sürekli yer değiştirmesinin sonucu 

olan bilişsel davranışlara ve geçişlere çok fazla zaman ayrılmasına bağlı olarak akademik öğrenme 

zamanının komut yöntemine göre daha fazla, ancak alıştırma yöntemine göre daha az seviyede 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen AÖZ-BE boyutlarına ve akademik öğrenme zamanı 

değerlerine ilişkin bulgular doğrultusunda, alıştırma yöntemi ile işlenen derslerin beceri 

alıştırmalarına yeterli miktarda zaman ayrılarak, öğrencilerin amaca uygun motor aktiviteye 

katılımına en çok olanak sağlayan öğretim yöntemi olduğu görülmektedir.  

Templin (1983), beden eğitimi derslerindeki bekleme zamanının bazen dersin yarısını bulabildiğini, 

bu zamanın seçilen aktivite ve oyunlarla kısaltılabileceğini söylemiştir. Bu çalışmanın bulguları 

sonucunda bekleme süresinin kısalmasını etkileyen faktörler arasında seçilen öğretim yönteminin 

etkisinin de olabileceği söylenebilir. 

Sonuç olarak, beden eğitimi derslerinde akademik öğrenme zamanının en çok alıştırma 

yönteminde, daha sonra eşli çalışma yönteminde, en az ise komut yöntemiyle işlenen derslerde 

gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 0856 

 

 
Attitudes toward teaching profession among candidates to study at the School 

of Physical Education and Sports 

  

Necat Toprak, Leyla Saraç 

Mersin University, The School of Physical Education and Sports, Mersin,Turkey 

  

Purpose:  

The purpose is to find out the attitudes of the students who applied for the skills exam of the 

School of Physical Education and Sports towards the profession. 

 

Subjects: 

The subjects of the study were the 192 female (meanage= 19.56±1.71) and 407 male (meanage= 

20.05±1.92) candidates who applied for the skills exam which was administered to determine the 

students to study at the School of Physical Education and Sports, Mersin University in 2012 - 2013 

academic year.  

 

Method:  

As data collection tool to determine the attitudes towards teacher education profession of the 

students, "Attitudes towards Teaching Scale" was used. The scale consists of 5-likert type 22 items 

(5=totally suitable, 1=not suitable). In order to determine the attitude towards teaching 

profession, the score below 3 is considered as negative; above 3, positive. 

 

Results and Conclusion: 

Independent-samples t-test analysis showed statistically no significant difference in terms of 

gender: Female, mean=4.66; Male, mean=4.59. The scale scores of the students which show 

similarity are above 3 points and positive. Besides, in order to find out whether there is a 

statistically significant relationship among the ages of the students, HESPE scores and attitudes 

towards teaching profession, Pearson correlation analysis was done. The results of the analysis 

showed that there is not a statistically significant relationship between the applicants' ages and 

attitudes towards teaching profession (r=.06, n= 599, p>.05) and HESPE scores and attitudes 

towards teaching profession (r= -.003, n= 599, p>.05). 

  

Keywords: Attitude, Teaching profession, Skills exam 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuran kadın ve 

erkek adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının karşılaştırılması 

  

Necat Toprak, Leyla Saraç 

Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye 

  

Amaç:  

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü öğretmenlik mesleğine 

yönelik genel yeterlikleri, kişisel ve mesleki değerler, öğrenciyi tanıma, öğrenme ve öğretme süreci, 

öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, okul-aile ve toplum ilişkileri ve program ve içerik 

bilgisi şeklinde özetlemiştir. Bunun yanında her dersin kendine özgü özel alan yeterlikleri de 

bulunmaktadır. Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına özgü yeterlikler; öğretim 

sürecini planlama ve düzenleme, fiziksel performans geliştirmeyi sağlama ve koruma, ulusal 

bayramları anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlama, gelişim performansını izleme ve 

değerlendirme, okul, ail eve toplumla işbirliği yapma, mesleki gelişimi sağlama olarak rapor 

edilmiştir. Yukarıda bahsedilen yeterlikler göz önüne alındığında öğretmenlik mesleğinin ne kadar 

kapsamlı ve özveri isteyen bir meslek olduğu görülmektedir. Eğitimin etkinliğinin en üst düzeye 

ulaştırılması için bu yeterliklere sahip olunması yanında öğretmenlik mesleğine karşı bireylerin 

tutumları da önem taşımaktadır. Öğretmenlik mesleğine karşı tutum konusunda özellikle öğretmen 

adayları, hizmet-öncesi ve hizmet-içi öğretmenlerin katılımı ile araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalar katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya 

koymuştur (Pehlevan, 2010; Yalız, 2010). Ancak henüz öğretmenlik eğitimi almaya hak 

kazanmamış bireyler üzerinde yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adayların, öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.  

 

Yöntem:  

Bu çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde öğrenim görecek olan öğrencilerin 

belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilen Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavı’na başvuran adaylar oluşturmuştur. Araştırmaya, 192’si kadın (Ort.yaş= 

19.56±1.71) 407’si erkek (Ort.yaş= 20.05±1.92) olmak üzere toplam 599 öğrenci (Ort.yaş= 

19.89±1.87) katılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların 

cinsiyetleri, yaşları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS puanlarının belirlendiği “Bilgi Formu” ile 

Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

belirlemeye yönelik geliştirilen “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 22 

maddeden oluşmuş ve puanlaması 5’li likert tipi (5= tamamen uygun, 1= hiç uygun değil) olarak 

hazırlanmıştır. Ölçekte yer alan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19 ve 22. maddeler ters olarak 

puanlanmaktadır. Ölçekten alınacak en düşük puan 1, en yüksek puan 5’tir. Öğretmenlik mesleğine 

karşı tutum belirlenirken de 3 puan altı olumsuz, 3 puan üstü de olumlu olarak 
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değerlendirilmektedir. Erkuş ve ark. (2000) ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısını.99 olarak 

bulmuşlardır. Bu çalışmada Cronbach alfa katsayısı.86 olarak bulunmuştur. 

 

Bulgular:  

Özel yetenek sınavına başvuran kadın ve erkek adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarında 

fark olup olmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız t-testi analiz sonuçları istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Kadın (Ort.= 4.66) ve erkek (Ort.= 4.59) adayların 

öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları benzerlik göstermekle birlikte 3 puan üzerinde ve 

olumludur. Bununla birlikte adayların yaşları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS puanları ile 

öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek amacı ile Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları adayların 

yaşları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları arasında (r=.06, n= 599, p>.05) ve YGS 

puanı ve öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanı arasında (r= -.003, n= 599, p>.05) istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 

Sonuç:  

Araştırma bulguları kadın ve erkek öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarında anlamlı 

bir fark olmadığını ve tutum puanlarının olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulguları 

Pehlevan’ın (2010) Beden Eğitimi öğretmen adayları üzerinde yaptığı çalışmanın bulguları ile 

değişiklik göstermektedir. Pehlevan (2010) çalışmasında kadın adayların öğretmenlik mesleğine 

karşı tutum puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Benzer 

biçimde Yalız (2010) da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğretmenliğe 

ilişkin tutumlarının yüksek seviyede olduğunu ve kadın öğrencilerin tutum puanlarının erkek 

öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tutum, öğretmenlik mesleği, yetenek sınavı 
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Abstract 0870 

 

Effect of prosthesis and canadian crutch use on gait parameters of amputee 

football players 

  

Nusret Ramazanoğlu1, Yaşar Tatar2, Asiye Filiz Çamlıgüney1, H. Birol Çotuk3 
1Marmara University, School of Physical Education and Sport, Movement and Training Sciences, 

Istanbul 
2Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 

Istanbul 
3Marmara University, School of Physical Education and Sport, Sports and Health Sciences, Istanbul 

  

Crutches are used after amputation during the preparation for prosthesis as well as together with 

the prosthesis by elderly amputees. With Canadian crutches swing-through gait often occurs in 

people who do not use prosthesis and this swing through displays a different pattern when 

compared with other groups (amputees using prosthesis, spinal injured people, spina bifida 

patients etc). Amputee football is spreading in countries where the incidence of traffic accidents 

and terroristic assaults increase. In this sport the athletes use two sport crutches without wearing 

prosthesis but in daily life they are mostly dependent on prosthesis. In this study, gait parameters 

of athletes using prosthesis in their daily lives were compared for two walking conditions: “walking 

with sport crutches” and “walking with prosthesis”. 

Licensed five amputee football players with one-sided lower-extremity amputation (knee 

disarticulation) participated in this study. Data acquisition was performed with F-grip form 

Canadian crutches and F-scan mobile from inside the shoes (Tekscan Inc, Boston USA). They 

walked a distance of 25 m with canadian crutches or prosthesis, and data from 10 meters of the 

middle part was used for analysis.  

There were no significant differences for mean velocity, distance per minute and cadence, but the 

pattern differed and a significant difference was noticed for strite time (p=0.043). Walking with 

prosthesis showed disadvantages in respect to some gait parameters when compared with 

Canadian walking.  

Amputee football players are accustomed to Canadian crutches during training and sport play, and 

therefore have better walking skills with these crutches than with prosthesis. Nevertheless, the 

unusual impact on the upper extremities bears the risk for injury and overuse. 

  

Keywords: Crutch, prosthesis, gait analysis, amputee, football 
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Ampute futbolu oynayanlarda kanadyen ve protez kullanımının bazı yürüme 

parametrelerine etkisi 

  

Nusret Ramazanoğlu1, Yaşar Tatar2, Asiye Filiz Çamlıgüney1, H. Birol Çotuk3 
1Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu, Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana 

Bilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, FTR Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu, Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı, 

İstanbul 

  

Giriş: Kanadyen, amputasyon sonrası proteze hazırlık dönemlerinde olduğu gibi, yaşlı amputelerde 

protez ile beraber kullanılmaktadır. Kanadyen kullanmayan amputelerin protezle yürüyüşü, 

genellikle, resiprokal olarak görülmektedir.. Protez kullanmayan kişilerde ise kanadyenle yürüyüşün 

çoğunlukla swing-through gerçekleştiği izlenir. Kanadyenle yapılan swing-through yürüyüşün, 

kanadyenle yapılan resiprokal yürüyüşe nazaran daha hızlı olması beklenir. Bununla birlikte protez 

kullanmayan amputelerin kanadyen ile gerçekleştirdikleri swing-through yürüyüşü diğer gruplardan 

(protez kullanan amputeler, omurilik yaralanması, spina bifida vb) farklı bir patern çizer. Yürüme 

için gerekli olan itme ve denge kontrol sınırlanmış ( Vrieling ve ark., 2008 B), yürüme paremetreleri 

değişmiştir. Ampute kişinin itme kuvveti üretmek için sağlam bacağa (non affected limp) daha fazla 

yük verdiği (Vrieling ve ark., 2008 A), çift basma süresinin arttığı (Tokuno ve ark., 2003), 

görülmektedir. 

 

Ampute futbolu terör ve trafik kazalarının arttığı ülkelerde yaygınlaşmaktadır. Spor iki adet 

kanadyen kullanarak ve protezsiz olarak oynanan bu sporda sporcuların önemli bir kısmı günlük 

yaşamlarında protez kullanmaktadır. 

 

Bu çalışmada günlük yaşamlarında protez kullanan sporcular, kendi protezleri ve protezsiz olarak, 

spor esnasında kullandıkları kanadyen ile yürütülmüş, bazı yürüme parametreleri açısından iki 

yürüyüş karşılaştırılmıştır. 

 

Materyal-Metod: Çalışma tek taraflı alt ekstremite amputasyonu (dizüstü/dizdezartikülasyon) olan 

ve ampute futbolu oynayan lisanslı beş sporcu (Tablo 1) yürütülmüştür. Deneklere F-Grip (Tekscan 

Inc, Boston USA) sensörü (50 Hz) yerleştirilmiş eldivenler giydirilerek kanadyenlerden gelen verileri 

alınmıştır. Deneklerin ayakkabıları içine (protez ve sağlam) F-Scan Mobile (Tekscan Inc, Boston 

USA) sistemi sensörleri (50 Hz) yerleştirilmiş böylelikle protez ve sağlam bacaktan gelen veriler 

toplanmıştır. Ayrıca sistem 30 fps olan kamera (sony, TRV900E) ile senkronize edilerek görüntü 

alınmıştır. Denekler 25 m.lik parkurda protez ve kanadyen kullanılarak rahat ettikleri hızlarda 

yürümeleri istenmiş, ölçüm öncesinde prova yapmalarına izin verilmiştir. Yürüyüş yapılan parkurun 

ortadaki 10 metrelik kısmı hesaplamaya alınmıştır.  
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Sonuçlar:  

Sporcuların, kendi protezleri ve protezsiz olarak spor esnasında kullandıkları kanadyen ile elde 

edilen yürüme parametreleri tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tartışma: Kanadyenle yürüyüş esnasında kaydedilen Adım uzunluğu, yürüme hızı, yol, kadans 

açısından protez ile yürümeye göre daha yüksek değerler tespit edilmiştir. Kanadyenle 

ambulasyonda üst ekstremite ve gövde, gövdenin öne ilerletilmesinde çok önemli role sahiptir 

(Miller, 2003).  

Sağlıklı denek yürüyüşünde stance/swing oranı 60/40 olarak beklenir. Slavens ve ark. (2009) 

kanadyen kullanan ampute dışı olgularda swing-to-gait’te (STG) basma/salınım % 50/50 olarak 

rapor etmiştir. (Bhangchandani ve ark., 2009) sağlıklı deneklerle yaptığı çalışmada bu oranı % 

55/45 olarak rapor etmiştir. Bizim ampute deneklerimizin kanadyenle STG yürüyüşlerinde sağlam 

bacak için bu oran % 63,5/36,5; kanadyen için (yerde kalma/salınım) % 58/42 olarak gözlenmiştir. 

Bu farklılık sporcu olan deneklerimizin kanadyenle STG tarzında da yürüseler normal oranlara yakın 

yürüdüklerini göstermektedir.  

Bateni ve olney (2002)’in yaptıkları çalışmada sağlıklı deneklerin stance/swing oranlarını % 

58,6/41,4 olarak bildirmiş. Bizim çalışmamızda protez kullanma esnasında, sağlam bacak için bu 

oranın %65,25/34,75; protez taraf için %50,45/49,55 olarak gözlenmiştir. İki çalışma arasındaki 

farkın Bateni ve Olney (2002)’in çalışmasındaki deneklerin diz altı ampute, bizim 

çalışmamızdakilerin dizüstü/dizdezartikülasyon olması dolayısıyla mekanik diz eklemi kullanmaları 

dolayısıyla protez bacağa yük vermede güven kaybı yaşamalarından kaynaklı olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

 

Sonuç: Protezle yürümek ölçülen birçok yürüme parametresi açısından, kanadyenle yürüyüşe 

nazaran olumsuzluğa sahiptir. Bu sebeple birçok amputasyonun proksimale çıktığı olgularda protez 

kullanımı yanında kanadyenle hareketin de tercih edildiğini görmekteyiz. Ampute futbolcular 

antrenman ve müsabakalarında kanadyen kullanmanın verdiği güven ve beceri ile protez 

kullanımına üstün bir yürüyüş gerçekleştirmektedir. Kanadyen kullanımı üst ekstremite eklemlerine 

alışık olmadıkları yükleri getirmesi ile olumsuz tesir eder. Bununla birlikte protez kullanımı elleri 

serbest bırakması ile de kullanıcıların tercihi olmaktadır. 
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Table 1: Demographic characteristics of amputee athletes 

n 
Age 

(year) 
Hight (cm)

Weight 

(kg) 

BMI 

(kg/m2) 

Crutch 

hight (cm) 

Amputee 

age 

(month) 

Ampute

e side 
Ampute level

5 
23.6±7.8

6 

172.5±7.1

2 

69.5±17.3

8 

23.29±5.1

6 

85.00±4.6

3 

16.8±10.7

5 

1 Left 

4 Right 

*3 Above 

knee Ampute 

*1Femoral 

agenesis 

*1 knee 

disarticulatio

n 

 

 

Tablo 1: Ampute sporcuların demografik özellikleri 

n 
Yaş 

(Yıl) 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

(kg) 

BMI 

(kg/m2) 

Kanadyen 

boyu (cm) 

Amputasyo

n yaşı (Ay) 

Amput

e tarafı 

Amputasyon 

seviyesi 

5 
23.6±7.8

6 

172.5±7.1

2 

69.5±17.3

8 

23.29±5.1

6 

85.00±4.6

3 

16.8±10.7

5 

1sol 

4 sağ 

*3diz üstü 

*1Femoral 

agenezi 

*1 diz 

dezartikülasyo

n 
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Table 2: Parameter values for walking prosthetics and crutch 

 

Stride 

lenght 

(cm) 

Stride 

time 

(sec) 

Velocit

y 

(m/se

c) 

Distanc

e per 

minute 

(m) 

Cadanc

e 

(step/

min) 

Stance 

of 

unaffec

ted 

side 

(%) 

Swing 

of 

unaffec

ted 

side 

(%) 

Stance of 

affected side 

(Crutch/Pros

thetics) (%) 

Swing of 

affected side 

(Crutch/Pros

thetics) (%) 

Crutch 
84.20±

6.21 

1.222±

0.079 

1.38±

0.17 

82.86±

10.13 

98.21±

6.18 

63.59±

2.43 

36.41±

2.43 
58.03±6.43 41.97±6.43 

Prosth

etics 

72.71±

5.33 

1.290±

0.075 

1.12±

0.10 

67.30±

6.01 

92.63±

6.09 

65.25±

2.78 

34.75±

2.78 
50.45±4.41 49.55±4.41 

p 

value 
0.068 0.043 0.068 0.068 0.068 

    

There were no significant differences for mean (p=.068) velocity, distance per minute and cadence, but the 

pattern differed and a significant difference was noticed for strite time (p=0.043). 

 

Tablo 2: Protez ve kanadyen yürüme parametre değerleri 

 

Adım 

uzunluğ

u (cm) 

Adım 

siklusu 

(sn) 

Yürüme 

hızı 

(m/sn) 

Dakikada 

alınan yol 

(m) 

Kadans 

(Adım/d

k) 

Sağlam 

ayak 

Basma 

fazı 

(stance)

(%) 

Sağlam 

ayak 

Salınım 

fazı 

(swing ) 

(%) 

Basma 

fazı 

(stance) 

(protez 

veya 

kanadye

n) (%) 

Salınım 

fazı 

(swing )

(protez 

veya 

kanadye

n) (%) 

Kanad

yen 

84.20±6

.21 

1.222±0.

079 

1.38±0

.17 

82.86±1

0.13 

98.21±6

.18 

63.59±2

.43 

36.41±2

.43 

58.03±6

.43 

41.97±6

.43 

Protez 
72.71±5

.33 

1.290±0.

075 

1.12±0

.10 

67.30±6.

01 

92.63±6

.09 

65.25±2

.78 

34.75±2

.78 

50.45±4

.41 

49.55±4

.41 

p 0.068 0.043 0.068 0.068 0.068 

Yapılan değerlendirmede adım siklusu açısından istatistiksel olarak anlamlı (0.043) fakat ortalama hız, dakikada 

alınan yol, yürüme hızı ve kadans açısından istatistiksel olarak anlamlı olmasa da (p=.068) iki yürüyüş yöntemi 

arasında fark olduğu gözlenmiştir 
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Abstract 0875 

 

 
Examination of the sport service policy of the metropolitan municipality (Kocaeli 

Metropolitan Municipality case study) 

  

Gazanfer Doğu1, Nurgül Tezcan Kardaş2, Levent Atalı2 
1Abant İzzet Baysal University, School of Physical Education and Sport, Bolu, Turkey 
2Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu, Turkey 

  

Purpose: Being one of the ‘Local Authorities’, Metropolitan Municipalities are the main service 

providers for the citizens in local basis. Both in terms of field of application and influence area, 

sport is one of the main provided services which shouldn’t be ruled out.The main aim of the paper 

is, to determine the insufficiency of the services of the local authority and by making suggestion to 

correct these insufficiencies in local authorities. Also, setting light for the sport services policies 

which are determined as lacking, by providing standard service policy. In this context; this paper 

aims at leading Local Authorities which are capable to reach citizens simply, by leading them to 

adopt a efficient sport policy to spread amateur and professional sport among the society as an life 

philosophy. 

Methods: This study is carried out by using survey and face to face meetings techniques of 

qualitative research methods. Interviewers consist of six manager of Kocaeli Metropolitan 

Municipality. Interviewers are asked 15 questions whose reliabilities are proven by opinion of the 

experts. The responses of the interviewers are decoded and analyzed and gathered data’s were 

take part in created tables via codes. 

Findings: As a result of the gathered responses of the interviews; the findings of the study were 

categorized under 12 different topics. These topics are determined as, the role of the municipalities 

in sport service of the districts, organizational structure of the sport institutions, policy of the sport, 

service of the sport, priority of sport service, view of the sport service, staff and education, 

coordination, facilities, sport club, organization and expectations respectively. 

Conclusion: Under these topics these results, supporting amateur sport, dissemination of the sport 

and spreading it among the society as idea of ‘sport for the life’ become more of an issue. 

  

Keywords: Sport, Metropolitan Municipality, policy, citizens 
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Büyükşehir belediyesi spor politikalarına yönelik hizmetlerin incelenmesi 

(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneği) 

  

Gazanfer Doğu1, Nurgül Tezcan Kardaş2, Levent Atalı2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu, Türkiye 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği, Bolu, Turkiye 

  

GİRİŞ 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2003 yılı Kasım ayında, "Milenyum Hedefleri" doğrultusunda sporu 

"sosyal bir hak" olduğunu ve sporun "eğitim, sağlık, gelişim ve barışın geliştirilmesindeki önemi ve 

gücü" hususunda farkındalığı artırmak için 2005 yılını Uluslararası Spor ve Beden Eğitimi yılı olarak 

kabul etmiştir. Son yıllarda bölgelerin sosyal ve ekonomik politikalarında belediyelere önemli 

görevler düşmektedir. Buna paralel olarak şehrin spor politikasının rolü de artan oranda önem arz 

etmektedir (Cochrane, Peck, and Tickell, 1996; Henry, 1997). 

Herkes için spor, belediyelerin spor politikalarında sıkça rastlanmaktadır. Fakat bu politika elit spora 

karşı değildir ve geniş boyutlu bir spor planlamasıyla birlikte hayat bulur. Herkes için spor elit 

sporun sporcu, seyirci, ekonomi, kültür, vs. her boyutta tabanını oluşturmaktadır. 

Avrupa Kentli Hakları Deklerasyonu, "Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve 

koşulların sağlanması; Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve serbest 

zamanlarını değerlendirebileceği imkânların sağlanması"; başlıkları altında"Tüm kent sakinlerinin, 

eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yer alma spor alanlarının sağlıklı ve güvenlikli olarak 

tasarlanması, her kent sakininin kişisel potansiyelleri doğrultusunda istediği sporu yapma hakkı"nı 

vatandaşlara sağlamayı şart koşmuştur. (http://sustainable cities.eu) 

 

Yöntem 

Bu araştırmada tarama ve görüşmeye dayalı nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Görüşmeciler 

Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinin ilgili birimlerinde görev alan altı yöneticiden oluşmaktadır. 

Görüşmecilerin verdiği cevaplar deşifre edilerek görüşme analizleri yapılmıştır. Analizler sonucu 

bulgular şu başlıklar altında toplanmıştır 

 

Belediyelerin İldeki Spor Hizmetlerindeki Rolü 

Belediyelerin sporu tabana yayma yani sporun tüm il halkına sporu ulaştırma görevi olduğu 

konusunda birleşmişlerdir.  

 

Belediyenin Spor Örgüt Yapısı 

Mevcut yapı içerisinde spor; kültür ve sosyal işler daire başkanlığı ve gençlik spor müdürlüğü ile 

yönetilmektedir. Mevcut yapının koordinasyon, alan uzmanlarının eksikliği ve idari yapının 

işlerliğindeki aksaklıklar gibi eksiklikleri ön plana çıkmaktadır. Kullanılan bütçe ve yönetim kadrosu 
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açısından bakıldığında Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı oluşturulması gerektiği, fakat şu anki 

mevcut sınırlamalardan dolayı böyle bir yapı oluşturulamadığı belirtilmiştir.  

 

Belediyenin Spor Politikası 

Belediyenin izlemiş olduğu bir spor politikası bulunmamaktadır. Kararların büyük kısmının başkanın 

istekleri ve siyasi sebepler doğrultusunda belirlendiği söylenmiştir. 

Belediyenin Spor Hizmeti 

Büyükşehir Belediyeleri tarafından sporun tabana yayılması için bir takım projeler yürütmektedir. 

Farklı organizasyonlarla ile müsabakalar düzenlenmektedir. Halkın talepleri periyodik ölçümlerle 

dikkate alınıp değerlendirildiği ifade edilmiştir. Fakat genel olarak futbol ağırlıklı bir hizmet anlayışı 

ortaya çıkmıştır.  

 

Belediyenin Spor Hizmeti Önceliği 

Katılımcılar giderilmesi gereken temel ihtiyaçların karşılanması durumunda spor ihtiyacının dikkate 

alınabileceğini belirtmişlerdir. Belediyelerin hizmet önceliğinin halkın beklentileri doğrultusunda 

oluştuğu belirtilmiştir. Çıkan sonuçlarda ise sporun; ekonomi, ulaşım, çevre, sağlık sorunlarından 

sonra geldiği görülmüştür. 

 

Belediyenin Spor’a Bakışı 

Yatırım planlarının amatör sporun gelişmesine yönelik yapılacağı amaçlandığı söylenmektedir. Fakat 

katılımcılar arasında profesyonel sporun tanıtım özelliği nedeniyle profesyonel sporun 

desteklenmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi gerektiği fikri de ön plana çıkmaktadır. 

 

Personel ve Eğitimi 

Personel durumu sorulduğunda hem sayısal hem de nitelik olarak mevcut personelin yetersiz 

olduğu ifade edilmiştir. Belediyedeki spor birimleri çalışanlarının eğitim boyutunda eksik oldukları 

dile getirilmiştir. 

 

Eşgüdüm 

Belediyenin diğer kurum ve kuruluşlarla (GSİM, Üniversite, STK ) iş birliği, koordinasyon içerisinde 

olunması gerektiği sonucu çıkmıştır. Mevcut yapı içerisinde diğer kurum ve kuruluşlarla eş 

güdümün eksikliği ortaya çıkmıştır. 

  

Tesisler 

Genel fikir tesislerin yetersizliğidir. İnşa edilen tesisler ise futbol üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Beklentileri değiştirme çabası olarak başkanın önderlik ettiği doğa yürüyüşleri örnek gösterilmiştir. 

Şehrin belli bölgelerine uzun yürüyüş parkurları yapılmaktadır. 
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Belediye Spor Kulübü 

Katılımcılar, belediye içerisinde bulunan kulübün spor hedefi yaratmak ve halkı spora teşvik edecek 

bir araç olarak varlığını sürdürmesi amacı ile görev yaptığını belirtmişlerdir.  

 

Organizasyon 

Katılımcılara ilin almasını istediği organizasyon sorulduğunda uluslar arası organizasyonların öne 

çıktığı görülmüştür. Sporun popülerliği sebebiyle ilin tanıtımında bu gibi organizasyonların önemli 

etkisi olduğu ifade edilmiştir.  

 

Beklentiler 

Belediyenin en önemli eksiği belirli spor politikasının olmayışı olarak görülmektedir. Bir spor 

politikası oluşturulması ve bu doğrultuda planlama yapılması talep edilmektedir. 

Çıkan sonuçlardan en önemlisi sporun tabana yayılmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların 

yapılması fikridir. İkinci ortaya çıkan sonuç ise ilin tanıtımıdır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Amatör sporun desteklenmesi, yayılması, ve yaşam için spor fikri ortaya çıkmaktadır.  

Genel katılımcılardan çıkan sonuçlardan en önemlisi sporun tabana yayılmasının sağlanmasına 

yönelik çalışmaların yapılması fikridir. Diğer ortaya çıkan sonuç ise ilin tanıtımıdır. Bunun için 

uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapabilecek bir yol izlenmek istenmektedir.  

Sonuçlara bakıldığında belediyelere spor alanı ile ilgili birçok görevler verildiği ve bu görevler için 

farklı farklı bakış açılarının olduğu ve ciddi eksiklerinin bulunduğu görülmüştür. Bu eksiklerin ve 

durumların giderilmesi boyutunda şu önerilerde bulunulmuştur. 

-Mevcut belediye yönetimi içerisinde spor işlerini yönetmek üzere daha farklı bir üst yapı 

düşünülmelidir. 

-Belediyelerin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu arttıracak ortak projeler 

oluşturularak sporun daha geniş kitlelere ulaşması sağlanmalıdır. 

-Yeni yapılacak olan tesislerin kullanılırlığını arttırmak amacı ile spor dışı mekânlara da tesis içinde 

yer verilebilecek projeler geliştirilmelidir. 

-Spor alanında yer alabilecek uzman personel temini ve var olan personelin eğitimi sağlanmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, büyükşehir belediyesi, politika, vatandaş 
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Abstract 0876 

 

The effect of freestyle loading training in urine alkaline phosphatase and 

protein levels of elite female swimmers 

  

Banu Ayça1, Filiz Çamlıgüney2, Çiğil Gün Güler2, Sait Buruncu3 
1Marmara University School of Pysical Education and Sports, Department of Sports and Health 

Sciences,Istanbul 
2Marmara University School of Pysical Education and Sports, Department of Movement and Training 

Sciences,Istanbul 
3Acıbadem Labmed Clinical Laboratories,Istanbul 

  

Purpose: Although exercise favorable effects on human health, some exercise-induced 

complications may occur in some body systems including the renal system characterized by 

decrease in the renal blood flow and glomerular filtration rate, presence of hematuria, proteinuria, 

changing of urine minerals excretion.The degree of this proteinuria depends on the type,intensity 

and duration of exercise.In this study, we aimed to asses the exercise-induced changes in urinary 

ALP (alkaline phosphatase),protein,albumin and microalbumin levels of elite swimmers. 

Subjects:The study was performed on 10 elite female swimmers. The mean age was 21.8± 1.93 

years, and the sports age was 12.8 ± 1.69 years for the swimmers. Methods: Training programm; 

after 10 minutes warm-up, 171± 3.25 at avarage heart rate, with 20 seconds rest periods and 6 X 

100 meter Freestyle (sub-maximal / maximal) loading was applied for 10 minutes.Urine samples 

were collected just before and 1 hour after the training,urine samples stored – 20 ̊C till the day of 

the analysis.Alkaline phosphatase, protein,albumin and microalbumin levels were measured using 

kits by spectrophotometric method. Results: The 1 hour after the training urinary albumin and 

microalbumin levels significantly higher than the before training levels (p<0.05).The 1 hour after 

the training alkaline phosphatase and protein levels higher than the before training,but these 

increases are not statistically significant(p>0.05). Conclusion: As a results,free style loading(sub-

maximal / maximal) training by the elite female swimmers was found to cause albumin and 

microalbumin excretion. 

  

Keywords: Albumin, microalbumin, enzyme, protein, urine 
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Elit bayan yüzücülerde serbest stil yüklenme antrenmanının idrar alkali fosfataz 

ve protein düzeylerine etkisi 

  

Banu Ayça1, Filiz Çamlıgüney2, Çiğil Gün Güler2, Sait Buruncu3 
1Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim 

Dalı,İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana 

Bilim Dalı,İstanbul 
3Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları,İstanbul 

  

Amaç: Egzersizin insan sağlığına olumlu etkilerinin yanısıra, böbrek kan akımında ve glomerüler 

filtrasyon hızında azalma, hematüri, proteinüri görülmesi, idrar mineral atılımında değişme ile 

belirgin renal sistemi de içeren bazı vücut sistemlerinde komplikasyonlara neden olabilir. 

Proteinürinin derecesi egzersizin tipine,yoğunluğuna ve süresine bağlıdır. Bu çalışmada amacımız 

elit yüzücülerde egzersize bağlı olarak idrar alkali fosfataz, protein, albumin ve mikroalbumin 

düzeylerinde oluşabilecek değişimleri belirlemektir. Yöntem: Çalışma 10 elit bayan yüzücüde 

yapıldı. Yüzücülerin yaşları 21.8± 1.93 yıl, spor yaşları 12.8 ± 1.69 yıl idi.Antrenman programı; 10 

dakika ısınmadan sonra, 171± 3.25 ortalama nabız aralığında, 20 saniye dinlenme aralıkları ile 6 X 

100 metre serbest stil tekniğinde (sub-maksimal / maksimal) 10 dakika yüklenme 

uygulandı.Sporculardan antrenmandan hemen önce ve antrenmandan 1 saat sonra idrar örnekleri 

alındı ve deney gününe kadar – 20 ̊C de saklandı. Alkali fosfataz, protein, albumin ve mikroalbumin 

düzeyleri kit kullanılarak spektrofotometrik olarak tayin edildi. Bulgular: Antrenmandan 1 saat 

sonraki albumin ve mikroalbumin düzeylerinde antrenman öncesi düzeylerine göre istatistiki olarak 

anlamlı artış görüldü(p<0.05). Antrenmandan 1 saat sonraki alkalifosfataz ve protein 

düzeylerinde,antrenman öncesine göre oluşan artış istatistiki olarak anlamlı değildi(p>0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak; serbest stil yüklenme (sub-maksimal / maksimal) antrenmanının elit bayan 

yüzücülerde albumin ve mikroalbumin atılımına neden olduğu sonucuna vardık. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Albumin, mikroalbumin, enzim, idrar, protein 
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Abstract 0885 

 

UEFA Futsal EURO 2012: Technical and tactical analysis of Turkish futsal 

national team group matches 

  

Sümer Alvurdu 

Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara, Turkey 

  

Abstract 

 

This study aimed to analyse technical and tactical aspects of Turkish Futsal National Team (TFNT) 

which participated in UEFA Futsal EURO 2012 for the first time. 

 

Technical and tactical data collected via video display of the matches played by the TFNT in the 

championship were analyzed through the video analysis program “eAnalyze Soccer Voice,” and 

paper-and-pencil method. Those parameters that came into prominence were expounded by the 

descriptive analysis method. 

 

In the first match in which TFNT lost out to the Italian team by 3-1, 114 short, and 37 long 

accurate passes were performed by the team. TFNT held the possession of the ball for 13 minutes 

and kept control of the ball for 8 seconds on average in each attack. While TFNT performed 118 

attacking variations within the opponent’s field, the team had to face 531 attacking variations in its 

own field. 

 

In the second match in which TFNT lost out to the Russian team by 5-0, 157 short and 63 long 

accurate passes were performed by the team. TFNT held the possession of the ball for 14 minutes 

and kept control of the ball for 9 seconds on average in each attack. While TFNT performed 63 

attacking variations within the opponent’s field, the team had to face 511 attacking variations in its 

own field. 

 

This analysis came to the conclusion that technical and tactical qualifications of the TFNT remained 

considerably low as compared to the opposing teams. 

  

Keywords: Futsal, match analysis, tactic, technic 
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UEFA Futsal EURO 2012: Türkiye Futsal Milli Takımının grup maçları teknik ve 

taktik analizi 

  

Sümer Alvurdu 

Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye 

  

Giriş 

FIFA tarafından tanınan tek resmi kapalı alan futbolu olan Futsal, (1) futbola göre daha dar bir 

alanda (20x40m.) ve çok daha yüksek bir tempoda oynanır (2). Dar alandaki bu yüksek tempoda 

kazanılan tecrübeler oyuncuların teknik ve taktik açıdan gelişimlerine katkıda bulunur (3). Dar alan 

oyunlarında oyuncular futbolda 146 taktiksel hareket gerçekleştirirlerken futsal oyununda bu sayı 

536’dır (4). Bu sayısal farkın, Futsal oyununda hücum oyuncularının pozisyon üstünlüğü 

sağlamaları ve gol atabilmeleri için, top hâkimiyetini sağlayarak savunma oyuncuları arasındaki açı 

ve mesafelerdeki simetriği bozmaları gerekliliğinden kaynaklandığı söylenebilir (5). Ayrıca 

oyuncuların teknik kapasitesinin dar alan oyunlarında önemli bir faktör olduğu ve teknik kapasitesi 

yüksek oyuncuların bu tarz oyunlarda daha başarılı oldukları (6) ifade edilmektedir. Avrupa ve 

Güney Amerika ülkelerinde çok popüler olan fakat Türkiye’de yeni gelişmekte olan Futsal oyununda 

oyuncuların ve takımların bu dar alandaki teknik ve taktik yeterliliklerinin değerlendirilmesi önemli 

görülmektedir.  

 

Amaç 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu çalışmanın amacı, Avrupa Futsal Şampiyonası’na ilk defa 

katılan Türkiye Futsal Milli Takımı’nın grup maçlarını teknik ve taktik açıdan detaylı olarak analiz 

ederek değerlendirmektir. 

 

Yöntem 

Çalışmada Türkiye Futsal Milli Takımı’nın şampiyonada oynadığı maçlar (İtalya-Türkiye ve Türkiye-

Rusya) incelenmiştir. Resmi olarak UEFA tarafından incelenen ve kayıt altına alınan maç görüntüleri 

Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla temin edilmiştir. Teknik ve taktik verilerin (pas ve şut 

sayıları, topa sahip olma yüzdeleri, sahanın farklı bölgelerindeki hareket dağılımları vb.) 

çözümlenmesi bilgisayar ortamında “eAnalyze Soccer Voice” video analizi programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bazı parametreler (takımların topla buluşma ve topsuz koşu sayıları, top 

hakimiyetini sağlama vb.) kâğıt kalem metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Ön plana çıkan 

parametreler betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. 

 

Bulgular 

Türkiye Futsal Milli Takımı (TFMT) oynadığı grup maçlarında ilk olarak İtalya daha sonra Rusya ile 

karşılaşmış ve sırasıyla 3-1 ve 5-0’lık skorlarla mağlup olmuştur. TFMT ilk karşılaşmada 114 kısa, 

37 uzun olumlu pas ile 1 kısa, 4 uzun ara pası atmış ve 3 olumlu, 16 olumsuz şut çekmiştir. İtalya 
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ise 393 kısa, 107 uzun olumlu pas, 16 kısa, 23 uzun ara pası ve 24 olumlu, 36 olumsuz şut ile 

oynamıştır (Grafik 1-2). Bu karşılaşmada, TFMT’nın topa sahip olma süresi 13 dk (%32,5) iken, 

İtalya 27 dk. (%67,5) topla oynamıştır (Grafik 3). Bu süre içerisinde 297 defa topla buluşup 

34 kez topsuz koşu yapan TFMT, her atakta ortalama 8 sn. topu kontrolünde tutabilmiştir. İtalya 

ise, 731 defa topla buluştuğu maçta 176 kez topsuz koşu yaparak ortalama 11 sn. topun 

kontrolünü sağlamıştır (Tablo 1). Rakip sahada 118 hücum varyasyonu gösterebilen TFMT, kendi 

sahasında 531 hücum varyasyonu ile karşı karşıya kalmıştır (Grafik 4). TFMT ikinci karşılaşmada 

ise, 157 kısa, 63 uzun olumlu pas ile 4 kısa, 6 uzun ara pası atmış ve 6 olumlu, 11 olumsuz şut 

çekmiştir. Rusya ise 282 kısa, 119 uzun olumlu pas, 24’er kısa ve uzun ara pası ve 16 olumlu, 20 

olumsuz şut ile oynamıştır (Grafik 1-2). Bu karşılaşmada, TFMT’nın topa sahip olma süresi 14 dk 

(%35) iken, Rusya 26 dk. (%65) topla oynamıştır (Grafik 3). Bu süre içerisinde 365 defa topla 

buluşup 71 kez topsuz koşu yapan TFMT, her atakta ortalama 9 sn. topu kontrolünde tutabilmiştir. 

Rusya ise, 628 defa topla buluştuğu maçta 150 kez topsuz koşu yaparak ortalama 15 sn. topun 

kontrolünü sağlamıştır (Tablo 1). Rakip sahada 63 hücum varyasyonu gösterebilen TFMT, kendi 

sahasında 511 hücum varyasyonu ile karşı karşıya kalmıştır (Grafik 4).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak, Türkiye Futsal Milli Takımı’nın, kısa/uzun olumlu paslar, araya atılan kısa ve uzun 

paslar, pas sonrası yapılan topsuz koşular ve özellikle rakip sahada daha çok topla buluşma ve 

hücum varyasyonu gösterebilme gibi teknik ve taktik yeterliliklerinin rakip takımlara göre çok 

düşük seviyede kaldığı belirlenmiştir.  
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Grafik 1 ve 2: Olumlu pas, ara pası ve şut sayıları 

Graphic 1 and 2: Accurate passes, through balls and shots 

 
 

 

 



 

657 

Grafik 3: Topa sahip olma süreleri, Tablo 1: Topla veya topsuz yapılan hareketler 

Graphic 3: Possession times of the ball, Table 1: Movements with and without ball 
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Grafik 4: Farklı bölgelerdeki aksiyon sayıları 

Graphic 4: Number of actions in different fields 
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Abstract 0886 

 

 
The effects of aerobic exercise program on levels of lh, fsh, tst and dha in 

women obese with polycystic ovary syndrome 

  

Mohamad Ali Sardar1, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini2, Seyyed Morteza Taghavi3, Fahime Ayaz 

Khosh Hava4, Amin Azimkhani5 
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3Endocrine Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran 
4Faculty of Medical Sciences, Mashhad University, Iran. 
5Imam Reza university of Mashhad,, Iran. 

  

Introduction: Polycystic ovary syndrome (Pcos) is an endocrine disease which is characterized by 

un-ovulation, hirsutism, acne, hyperandrogenism, impaired glucose tolerance, insulin resistance 

and obesity. Life style modifications are now successfully suggested to prevent and treat obese and 

over weight women with Pcos. The purpose of this study was determined of the effects of aerobic 

exercise program on the concentration of LH, FSH, TST and DHA in women obese with polycystic 

ovary syndrome. Materials-Methods: 17 obese women volunteers who exhibited polycystic ovary 

syndrome (with age: 15-30 years and BMI=29.35±2.88 Kg/m2) were selected. The aerobic 

exercise program performed for 12-week and every week three sessions. Anthropometric 

characteristics, metabolic and hormonal profiles were measured at base line and after 12-week 

exercises or 36th session. Data were analyzed by Paired-Samples T Test (t-student) in significance 

level of P<0/05. Results: After 12-week exercise program showed a significant reduction in body 

weight, body Fat percent, waist circumference, luteinizing hormone and an increase in Vo2-peak; 

but changes in body mass index, FSH, TST and DHEA were not significant. Conclusion: These 

Results suggests that Aerobic exercise training effected on some of anthropometric characteristics 

and metabolic and hormonal profile and also improvements in metabolic conditions, improved 

ovulation disorders along with polycystic ovary syndrome. 

  

Keywords: Exercise training, hormonal profile, obese, polycystic ovary syndrome 



 

660 

Abstract 0888 

 

Assessment of university students’ tendency to select physical education as a 

field of study in bachelor’s degree course 
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1Shahid Chamran University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ahvaz, Iran 
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3Islamic Azad University, Terhan South Branch, Department of Industrial Engineering, Tehran, Iran 

  

  

Introduction:  

The current research aims to determine effective incentives for selecting Physical Education as a 

field of study. Having knowledge about incentives and interests of university students in the field of 

physical education may have effective role in university planning and improving these factors in 

order to improve quality of services provided for the graduates and more success of the students in 

this field of study. Physical Education Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz was selected 

as the case study, considering the researcher’s access to the facilities. The following question was 

asked from the students of the mentioned faculty: "What is the incentive of Physical Education 

students at Shahid Chamran University of Ahvaz to select this field of study?" 

All organizations need motivated human resources to perform their assignments. It is clear that 

someone who continues academic courses without enough motivation, certainly may not be 

satisfied with him/herself and the matter will result to complications like desperation, unwilling to 

education and academic failing. 

 

Method:  

The present study has been done as a descriptive-measurement research and on the field basis. 

Eighty students in the field of Physical Education at Shahid Chamran University of Ahvaz in 

academic year of 2011-12 composed statistical community of this research. A questionnaire was 

provided in 3 parts in order to collect data and the students’ incentive of selecting this field of 

study was asked and studied by 18 questions in 3 fields of internal and individual, social and 

occupational factors. 3-degree scale (less important, relatively important, and very important) was 

applied as scale of responses. Likert scale was used to classify the responses. The SPSS software 

was used to analyze data and descriptive statistics including frequency indices, percentage and 

diagram was used for descriptive information and analysis of the research results.  
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Discussion and Conclusion:  

According to the figure, being interested in teaching with frequency of 67.50% and interest in 

Physical Education with frequency of 62.50% were the most effective factor of selecting Physical 

Education as a field of study and then providing services to the society with frequency of 57.50%. 

The diagram shows that earning money (income) with frequency of 30%, parents’ advice with 

frequency of 35% and Admission in the field of study by accident with frequency of 37.50% were 

other effective factors of selecting Physical Education as a field of study. 

 

Findings:  

The results of the research show that: 

1-Being interested in teaching and being employed by Education Department were considered as 

high incentive factors of selecting field of study by the students of this research.  

2- Being desirous and talented were incentives of the students in selecting Physical Education as a 

field of study. 60% of the students replied that if they could decide about their field of study again, 

they would re-select this field of study. 

3-Providing services to the society was incentive of most students to select this field of study and 

social status and obtaining academic degree were less important. 

4-According to the majority of students’ viewpoint, personality factors of this occupation, like social 

prestige and having relationship with people were more important than their revenue. 5-Parents’ 

and friends’ advice were less determinant factors (comparing the other incentives) for selecting 

Physical Education as a field of study. 

 
Keywords: Physical education, motive, selecting field of study 
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Comparison of some factors affecting on selection of the field of study 
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Abstract 0890 

 

 
The effects of trainers' charismatic leadership characteristics and team ıntegrity 

on developing affective attachments of the sportsmen to their teams 

  

Erkan Faruk Şirin1, Fatih Bektaş2 
1Department of Sport Management, School of Physical Education and Sports, Selcuk University, 

Konya, Turkey 
2Department of Sport Management, School of Physical Education and Sports, Karadeniz Technical 

University, Trabzon, Turkey 

  

Objectives: The aim of this study is to evaluate the effects of the charismatic leadership 

characteristics perceived by their players of the trainers and team cohesiveness on the sportsmen's 

affective commitments to their teams in Basketball and Volleyball First League of Koç Fest 

Universidad Sports Games organized by Turkey Universidad Sports Federation in Karadeniz 

Technical University on between 7th and 11th of May, 2012. 

 

Materials-Method: The participants of the study includes 233 sportsmen from 8 male (n=89) and 7 

female(n=62) basketball teams in Basketball League 1 and 8 male(n=58), 7 female(n=24) 

volleyball teams in Volleyball League 1 in Koç Fest Universidad Sports Games. The data is collected 

by "Charismatic Leadership Questionnaire”, "Group Environment Questionnaire" and by asking the 

five questions in affective attachment dimension of "Organizational Commitment Questionnaire". 

 

Findings: The trainers' perceived charismatic leadership characteristics and total team cohesion 

variables examined to predict the affective commitments of the sportsmen to their teams are 

observed to account for 47 % of the total variance. The variable that contributes most to predict 

the affective commitments of the sportsmen to their teams is the motivating communication of all 

the charismatic leadership characteristics and this is followed by the personalized interest, total 

team cohesion, unusual appearance and trust variables respectively.  

 

Result: The results show that trainers' charismatic leadership characteristics such as personalized 

interest, trust, motivating communication and taking risk for value have positive effects on 

developing affective commitments of the sportsmen to their teams. In addition, the results indicate 

that total team cohesion is another variable that has positive effects at a low level on sportsmen' 

affective commitments to their teams. 

  

Keywords: Affective Commitment, Charismatic Leadership, Team Cohesiveness 
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Sporcuların takımlarına duygusal bağlılıklarının sağlanmasında antrenörlerin 

karizmatik liderlik özelliklerinin ve takım bütünlüğünün etkileri 

  

Erkan Faruk Şirin1, Fatih Bektaş2 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Konya, Türkiye 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, 

Trabzon, Türkiye 

  

Amacı: Bu çalışmanın amacı, 7-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Koç Fest Üniversite Spor oyunlarının 

Basketbol ve Voleybol 1. Lig müsabakalarında görev yapan antrenörlerin oyuncuları tarafından 

algılanan karizmatik liderlik özellikleri ve takımın bütünlüğünün, takımlarına olan duygusal 

bağlılıklarına etkisinin değerlendirilmesidir. Materyal-Metod: Araştırmanın örneklem grubunu 

çalışmaya gönüllü katılan ve Koç Fest Üniversite Spor oyunları Basketbol 1. Lig müsabakalarında 

mücadele eden 8 erkek (n=89) 7 bayan (n=62) üniversite takımı; Voleybol 1. Lig müsabakalarında 

mücadele eden 8 erkek (n=58) 7 bayan (n=24) üniversite takımı ve toplam 233 sporcu 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Çelik (2011) tarafından geliştirilen ve antrenörlerinin 

karizmatik liderlik özelliklerinin ölçülmesinde “Karizmatik Liderlik Ölçeği”, Grup/Takım 

bütünlüğünün (sargınlığının) ölçülmesinde, Carron, Brawler ve Widmeyer (1985) tarafından 

geliştirilen ve Türk sporcular için uyarlanma çalışması Öcel (2002) tarafından gerçekleştirilen “Grup 

Bütünlüğü (Sargınlığı) Ölçeği” (Group Environment Questionnaire) ve sporcuların takımlarına olan 

duygusal bağlılıklarını ölçmek için Allen ve Meyer tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”nin 

duygusal bağlılık boyutunun 5 sorusu uyarlanarak kullanılmıştır. Karizmatik Liderlik Ölçeği dört (4) 

basamaklı Likert tipinde, Grup Bütünlüğü Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği”nin duygusal bağlılık 

boyutu beş (5) basamaklı Likert tipinde olan ve daha önce geçerliliği ve güvenilirliği farklı 

çalışmalarda kanıtlanmış olan ölçeklerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 18.0 paket 

programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sırasıyla, anketi cevaplayanların demografik 

özelliklerine ait frekans tabloları, değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmalarını da içeren 

korelasyon analizi ve araştırmanın amacına yönelik regresyon analizlerinden oluşmaktadır. 

 

Bulgular: Yapılan korelasyon analizinde antrenörlerinin karizmatik liderlik özelliklerinden 

kişiselleştirilmiş ilgi, güven, motive edici iletişim, değer için risk alma ile sporcuların takımlarına 

olan duygusal bağlılıkları arasında orta düzeyde, etkileyicilik ve sıra dışı görünüş arasında zayıf 

(düşük) bir ilişki bulunmaktadır. Antipatik algı ve kişilik ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır. Ayrıca grup bütünlüğü alt boyutlarıyla duygusal bağlılığa ilişkin r değerleri 

incelendiğinde, grubun görevde bütünleşmesi ile duygusal bağlılık arasında orta düzeyde, grubun 

sosyal çekicilik, grubun sosyal bütünleşmesi ve toplam grup bütünlüğü (sargınlığı) arasında zayıf 

(düşük) bir ilişki bulunmaktadır. Grubun görev çekiciliği ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir 
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ilişki bulunmamıştır. Sporcuların takımlarına duygusal bağlılıklarını yordamaya ilişkin ele alınan 

karizmatik liderlik özellikleri ve toplam grup bütünlüğü (sargınlığı) değişkenleri toplam varyansın % 

47’sini açıkladığı görülmüştür. Sporcuların takımlarına olan duygusal bağlılıklarını yordamaya en 

fazla katkıda bulunan değişkenin karizmatik liderlik özelliklerinden motive edici iletişim olduğu bunu 

sırasıyla kişiselleştirilmiş ilgi, toplam grup bütünlüğü (sargınlığı), sıra dışı görünüş ve güven 

değişkenlerinin izlediği saptanmıştır. 

 

Sonuç: Araştırmanın sonuçları sporcuların takımlarına olan duygusal bağlılıklarının sağlanmasında 

antrenörlerinin karizmatik liderlik özelliklerinden kişiselleştirilmiş ilgi, güven, motive edici iletişim ve 

değer için risk alma davranışlarının pozitif etkiler meydana getirdiğini göstermektedir. Ayrıca 

sonuçlar sporcuların takımlarına olan duygusal bağlılıkları üzerinde zayıf düzeyde pozitif etkiler 

meydana getiren bir diğer değişkeninde toplam grup bütünlüğü (sargınlığı) olduğunu 

göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Duygusal bağlılık, karizmatik liderlik, takım bütünlüğü 
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Abstract 0891 

 

Examination of changes in the strength and pain scores throughout the 

tournament tennis players 
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The aim of this study was determine of strenght and changes pain score during tournament of 

players. This study carried out, age 24.35±5.42 year, height 167,74±7,10 cm, body mass 

59,25±7.80 kg 25 women and 25.10±6.05 year, height 174,50±10,63 cm, body mass 

69,40±12.50 kg 34 male volunteers participant. The subjects were measured to pre and post 

match pressure pain treshold (PPT) and hand grip strenght (HGS) for during four days. Significant 

decreases both PPT scores and HGS values (p<0.05) were observed. As a result of study may say 

to decrease both PPT scores and HGS values for during tournament. 

  

Keywords: Tennis, Pain, Strenght 

 
Tenisçilerde turnuva süresince kuvvet ve ağrı skorları değişimlerinin 

incelenmesi 
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4Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri, Türkiye 

  

Bu çalışma bir turnuva boyunca her gün maç oynayan sporcuların günlük kuvvet ve ağrı 

skorlarındaki değişimleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya, yaşları 24.35±5.42 yıl, boyları 

167,74±7,10 cm, vücut ağırlığı 59,25±7.80 kg olan 25 kadın ve 25.10±6.05 yıl, boyları 

174,50±10,63 cm, vücut ağırlığı 69,40±12.50 kg olan 34 erkek gönüllü olarak katılmıştır. 

Deneklerin 4 gün boyunca maçlardan önce ve sonra basınç ağrı eşiği (BAE) ve pençe kuvveti 
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ölçümleri belirlendi. Çalışmaya katılan sporcuların tekrarlı ön ve son test BAE ve pençe kuvveti 

ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak 

sporcuların turnuva boyunca kuvvet değerlerinde azalma ağrı skorlarında artış olduğu görülmüştür. 

 

Amaç 

Araştırmanın amacı, dört gün boyunca sürecek olan tenis turnuvasına katılan sporcuların her gün 

basınç ağrı eşikleri ve pençe kuvvet testlerindeki değişimin incelenmesidir. 

 

Yöntem 

Çalışmaya, yaşları 24.35±5.42 yıl, boyları 167,74±7,10 cm, vücut ağırlığı 59,25±7.80 kg olan 25 

kadın ve 25.10±6.05 yıl, boyları 174,50±10,63 cm, vücut ağırlığı 69,40±12.50 kg olan 34 erkek 

toplam 59 gönüllü sporcu katılmıştır. Araştırmada deneklerin bölge tayinleri yapılırken özellikle 

tenis branşına özgü dirsek, omuz ve sırt bölgesinde noktalar alınmıştır (dirsek, deltoid, supra 

supinatus, trapezius). Dijital basınç algometresi (Chatillon DFE- 100, Digital Force Gauge/AMETEK) 

ile kantitatif duyusal testin ölçümü hakkında bilgi verildi. Ucunda 1 cm çapında yuvarlak lastik bir 

disk bulunan metal bir aparat, algometre gövdesine sabitlendikten sonra, algometrenin 

gövdesinden tutularak istenilen bölgeye basınç uygulandı. Lastik diskin deriye dik olarak sürekli 

bastırılmasıyla uygulanan basınç, metal piston aracılığıyla cihazın ön yüzünde yer alan dijital ekran 

üzerinde, kilogram (kg) birim cinsinden görüntülendi. Hastanın ağrı hissettiği ilk basınç değeri kg 

cinsinden kaydedildi. Deneklerin basınç duyusunu hissedebilmeleri için sadece cihaz dokunduruldu 

kuvvet uygulanmadı. Daha sonra aynı noktalara, deneklerin basınç duyusu ile ağrı duyusunu 

ayırması için ağrı oluşturacak şekilde kuvvet uygulandı. Deneklerin pençe kuvveti testleri Takei 

marka el dinamometresi ile ölçülmüştür. Ölçümler iki kez tekrarlanıp en iyi derece kaydedilmiştir. 

Araştırmada, deneklerin tekrarlı ön ve son test değerleri arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla 

SPSS 17.0 paket programında General Linear Model analiz yöntemi içerisinde Repeated Measures 

testler uygulanmıştır. Alınan tüm testler aritmetik ortalama ± standart sapma (ortalama±Sd) 

olarak ifade edildi. 

 

BULGULAR 

Araştırma deneklerinden elde edilen BAE ve pençe kuvveti ön ve son test değerleri tablo 1 ve tablo 

2 de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Kadın tenisçilerin BAE ve pençe kuvveti değerleri. 

(*p<0.05) 

 

Tablo 1 incelendiğinde kadın deneklerinin BAE ve pençe kuvveti değerlerinin istatistiksel olarak son 

test lehine anlamlı farklılığa sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Erkek tenisçilerin BAE ve pençe kuvveti değerleri. 

(*p<0.05) 

 

Tablo 2’ye bakıldığında erkek tenisçilerin BAE ve pençe kuvveti değerlerinin istatistiksel olarak son 

testler lehine anlamlı farklılığa sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Sonuç 

Çalışmada tenisçilerin 4 gün boyunca alınan BAE ve pençe kuvveti ön test değerleri ile 

karşılaştırılan 2., 3. ve 4. gün değerleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Tenişçilerin 

1. gün alınan BAE değerlerinin hem kadınlarda hem de erkeklerde dirsek, deltoid, trapezius 

noktalarında 2., 3. ve 4. gün değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma 

görülmektedir. Supra-supinatus değerinde ise 3. ve 4. gün değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde azalma saptanmıştır. Pençe kuvveti açısından kadınlarda 2., 3. ve 4. gün değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüş olurken erkeklerde 3. ve 4. gün değerlerinde azalma 

meydana gelmiştir. 

Sonuç olarak araştırmada, deneklerin ardışık takip eden turnuva günlerinde BAE düzeylerinin 

düştüğünü ve tenisçilerin ağrı eşiklerinin hassaslaştığı görülmüştür. Ayrıca tenisçilerin 4 gün 

boyunca ölçülen pençe kuvveti ölçümlerinde de düşme meydan gelmiştir. Turnuva gibi 

organizasyonlarda sporcular her gün maç yapma durumundan dolayı hem ağrı açısından hem de 

kuvvet bakımından olumsuz etkilenmektedirler. Özellikle tenisçilerde sıklıkla görülen Lateral 

Epikondilit olma riskini de güdüleyeceği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tenis, ağrı, pençe kuvveti 

  

 
Table 1. Pain Scores and Hand Grip Strengnt Values of Women Tennis Players. 

Parameter (n=25) 1.day 2.day 3.day 4.day 

Elbow Dominant Arm 21.60±5.35 17.45±6.10* 16.30±6.35* 15.75±5.90* 

Deltoid Dominant Arm 20.50±6.45 18.65±6.60* 16.00±5.10* 15.05±4.40* 

Supra-supinatus Dominant Arm 21.90±4.95 20.50±4.75 17.50±5.05* 16.50±4.15* 

Trapezius Dominant Arm 18.00±4.05 14.50±3.75* 12.15±3.10* 11.40±3.50* 

Hand Grip Strenght Dominant Arm 34.80±8.90 30.50±6.75* 26.60±5.10* 24.30±4.80* 
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Tablo 1. Kadın Tenisçilerin BAE ve Pençe Kuvveti Değerleri. 

Parametreler (n=25) 1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 

Dirsek Dominant kol 21.60±5.35 17.45±6.10* 16.30±6.35* 15.75±5.90* 

Deltoid Dominant kol 20.50±6.45 18.65±6.60* 16.00±5.10* 15.05±4.40* 

Supra-supinatus Dominant kol 21.90±4.95 20.50±4.75 17.50±5.05* 16.50±4.15* 

Trapezius Dominant kol 18.00±4.05 14.50±3.75* 12.15±3.10* 11.40±3.50* 

Pençe kuvveti Dominant kol 34.80±8.90 30.50±6.75* 26.60±5.10* 24.30±4.80* 

 

Table 2. Pain Scores and Hand Grip Strenght of Men Tennis Players 

Parameter (n=34) 1.day 2.day 3.day 4.day 

Elbow Dominant Arm 30.85±5.80 25.60±5.10* 21.90±4.75* 18.55±4.70* 

Deltoid Dominant Arm 32.90±6.05 26.35±4.90* 24.66±4.87* 22.45±4.15* 

Supra-supinatus Dominant Arm 25.50±4.40 22.90±3.95 23.10±4.10 19.40±3.60* 

Trapezius Dominant Arm 27.75±4.55 21.65±3.80* 16.90±3.85* 17.05±3.70* 

Hand Grip Strenght Dominant Arm 49.90±8.90 47.45±7.70 43.40±6.85* 40.85±5.05* 

 

 

Tablo 2. Erkek tenisçilerin BAE ve pençe kuvveti değerleri. 

Parametreler (n=34) 1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 

Dirsek Dominant kol 30.85±5.80 25.60±5.10* 21.90±4.75* 18.55±4.70* 

Deltoid Dominant kol 32.90±6.05 26.35±4.90* 24.66±4.87* 22.45±4.15* 

Supra-supinatus Dominant kol 25.50±4.40 22.90±3.95 23.10±4.10 19.40±3.60* 

Trapezius Dominant kol 27.75±4.55 21.65±3.80* 16.90±3.85* 17.05±3.70* 

Pençe kuvveti Dominant kol 49.90±8.90 47.45±7.70 43.40±6.85* 40.85±5.05* 

 

 

 



 

670 

Abstract 0895 

 

 
The effect of different resting ıntervals in concentric strenght training on serum 

creatine kinase and lactate dehydrogenase 

  

Muhammed Emin Kafkas 

Inonu University, School of Physical Educational and Sport, Malatya, Turkey 

  

The aim of the study is that among exercise programs with different resting intervals, short resting 

intervals negatively affect LDH and CK enzyme activity. The study included 30 male volunteers 

(age 21.35±3.10 years, weight 71.80±6.20 kg, 71.80±6.20 cm height) who did not regularly 

exercise. Study participants were randomly divided into three groups, with one group having 30 

seconds resting interval (REG1), second group having 1 minute resting interval (REG2) and the 

other group having 2 min resting interval (REG3), all groups working at 60°/sec speed isokinetic 

muscle strength. LDH and CK concentrations of each three groups were measured in pre-test and 

post-test, 24P (after 24 hours), 48P (after 48 hours) and 72P (after 72 hours). Significant 

differences were found especially 24P values of LDH and CK concentrations of REG1, REG’ and 

REG3. In conclusion, resistance exercises should be planned considering training days, and resting 

intervals and days. 

  

Keywords: Concentric exercise, creatine, isokinetic 

 
Konsantrik kas çalışmalarında dinlenme aralığının laktatdehidrogenaz (LDH) ve 

kreatin kinas (CK) üzerine etkisi 

  

Muhammed Emin Kafkas 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Özet  

Çalışmanın amacı, farklı dinlenme aralığı ile uygulanan sahip direnç egzersizlerinin LDH ve CK 

enzim aktivitesi üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya düzenli antrenman yapmayan gönüllü 

olarak katılmayı kabul eden (21.35±3.10 yıl, 71.80±6.20 kg ve 71.80±6.20 cm) 30 erkek 

katılmıştır. Denekler random olarak dinlenme aralığına göre üç ayrı gruba bölündü; a) isokinetik 

kas gücü çalışmalarında 90°/sn hızla çalışan ve 30 sn dinlenme aralığı verilen grup (DAG1), 1 dk 

dinlenme aralığı verilen grup (DAG2) ve 2 dk dinlenme aralığı verilen grup (DAG3). Her üç 

grubunda egzersiz öncesi, sonrası, 24, 48 ve 72 saat sonra LDH ve CK konsantrasyonları ölçüldü. 

LDH ve CK değerlerinde özellikle 24 saat sonra tüm gruplar açısından anlamlı farklılık oluştuğu 
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saptanmıştır. Dinlenme aralığı açısından aritmetik ortalamalardan en düşük farkın DAG3 grubunda 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, direnç egzersizleri çalışmaları günleri arasında, sporcuların 48 

saat dinlenmeleri gerektiği söylenebilir. 

 

Amaç 

Çalışma, farklı dinlenme aralığı ile uygulanan direnç egzersizlerinin LDH ve CK enzim aktivitesini 

üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın hipotezi ilk olarak, farklı dinlenme aralıklı 

yapılan direnç egzersizlerinin LDH ve CK değerlerini değiştireceğidir. İkinci hipotezimiz ise, 48 ve 72 

sonra deneklerin LDH ve CK değerlerinin tekrar normale döneceğidir. 

 

Yöntem 

Çalışmaya antrenman düzeni olmayan gönüllü olarak katılmayı kabul eden (21.35±3.10 yıl, 

71.80±6.20 kg ve 71.80±6.20 cm) 30 erkek katılmıştır. Denekler öncelikle random olarak 

dinlenme aralığına göre üç ayrı gruba bölündü; a) isokinetik kas gücü çalışmalarında 90°/sn hızla 

çalışan ve 30 sn dinlenme aralığı verilen grup (DAG1), 1 dk dinlenme aralığı verilen grup (DAG2) ve 

2 dk dinlenme aralığı verilen grup (DAG3). Her üç grubunda egzersiz öncesi, sonrası, 24, 48 ve 72 

saat sonra LDH ve CK konsantrasyonları ölçüldü. Çalışmaya dahil edilme kriteri olarak: (a) 

görünüşte fiziksel olarak sağlıklı ve çalışmadan en az 6 ay öncesine kadar bir direnç egzersizi 

yapmamış olmak, (b) deneklerin herhangi bir ilaç kullanımı veya tıbbi açıdan çalışmaya katılmaya 

engelinin olmaması ve (c) performansı arttıracak bir takviye besin kullanmıyor olmak (kreatin). 

Deneysel protokoller Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. İstatistiksel 

analiz işlemleri, SPSS 17.0 paket programı ile veriler normal dağılım gösterdiği için gruplar 

arasındaki tekrarlanan ölçümler arasındaki anlamlılığı test etmek için General Linear Model analiz 

yöntemi içerisinde Repeated Measures testler uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Deneklerin dinlenme aralığı açısından egzersiz öncesi, sonrası, 24, 48 ve 72 saat sonrası LDH ve CK 

analizleri tablo 1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Deneklerin LDH ve CK değerleri. 

(p<0,05) 

 

Sonuç  

Çalışmada, LDH değerleri açısından DAG1 ve DAG 3 gruplarında son-test ve 24h değerinde, DAG3 

grubunda ise yalnızca 24h değerinde anlamlı farklılık saptanmıştır. LDH konsantrasyonlarında Ferri 

ve ark. (7) 1 dk dinlenme aralığı grubu için en yüksek değeri 72h ve 3 dk dinlenme aralığı için ise 

24h zamanında ve Roudriguez ve ark. (21) 1 dk dinlenme aralığı için 72h zamanında 3 dk dinlenme 

aralığı için 24h zamanında olduğunu bildirmişlerdir. Eksantrik kas hareketlerinin konsantrik kas 

hareketlerine nazaran CK konsantrasyonunu daha fazla etkilediğini gösteren çalışmalar 
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bulunmaktadır (11,16,17,24). Bu araştırma özellikle konsantrik kas hareketlerinin CK ve LDH 

konsantrasyonlarına olan etkisi vurgulanmış ve literatüre katkı sağlanmıştır. Ferri ve ark. (7) 1 dk 

ve 3 dk dinlenme aralığı verilen direnç egzersizleri çalışmalarından sonra en yüksek CK 

konsantrasyonunun 48 saat sonra ve Rodriguez ve ark. (21) CK konsantrasyonu en yüksek değeri 

48h zamanında olduğunu vurgulamıştır. Bu araştırmada, tüm gruplarda en yüksek CK değeri 24h 

ve 48h zamanında tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak direnç egzersizleri antrenman günleri uygun dinlenme aralığı ve günü göz önünde 

bulundurulmadan yapılmamalıdır. Çünkü çalışan kas gruplarının yenilenmesi, kas tamirinin 

yapılabilmesi ve tekrar yeni bir yüklenmeye hazır hale gelebilmek için bu süre önemlidir. Yeterli 

dinlenme aralığının verilmediği durumlarda kas hasarı görülebilir ve aynı zamanda performans 

durumunda azalma meydana gelebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Konsantrik egzersiz, kreatin, izokinetik 

  

 
Table 1: The Participants LDH and CK Values. 

(n=10 LDH pre-test LDH post-test 24h 48h 72h 

REG1 124,78±12,09 184,90±34,21* 199,25±34,23* 135,16±26,48 129,54±23,67 

REG2 132,24±31,40 179,90±34,20* 184,50±24,30* 141,15±21,10 137,57±30,12 

REG3 134,65±18,43 151,35±29,15 160,80±27,60* 147,75±19,35 139,18±25,50 

CK pre-test CK post-test 24h 48h 72h 

REG1 109,13±32,50 116,10±21,22 390,25±53,20* 280,42±44,25* 119,31±33,75 

REG2 113,39±24,18 123,58±26,60 300,40±48,37* 240,19±50,50* 121,54±37,35 

REG3 114,76±26,90 120,56±20,02 250,30±37,35* 201,58±34,45 123,80±29,80 
 

Tablo 1: Deneklerin LDH ve CK değerleri. 

(n=10 LDH Ön-test LDH Son-test 24h 48h 72h 

DAG1 124,78±12,09 184,90±34,21* 199,25±34,23* 135,16±26,48 129,54±23,67 

DAG2 132,24±31,40 179,90±34,20* 184,50±24,30* 141,15±21,10 137,57±30,12 

DAG3 134,65±18,43 151,35±29,15 160,80±27,60* 147,75±19,35 139,18±25,50 

CK Ön-test CK son-test 24h 48h 72h 

DAG1 109,13±32,50 116,10±21,22 390,25±53,20* 280,42±44,25* 119,31±33,75 

DAG2 113,39±24,18 123,58±26,60 300,40±48,37* 240,19±50,50* 121,54±37,35 

DAG3 114,76±26,90 120,56±20,02 250,30±37,35* 201,58±34,45 123,80±29,80 
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Abstract 0906 

 

 
Sport management and governance in Turkey and Hungary 

  

Rıdvan Ekmekçi1, Ágnes Szabó2 
1Sport Management Department, School of Sport Sciences and Technology, Pamukkale University, 

Denizli, Turkey 
2Department of Business Studies, Corvinus University Budapest, Budapest, Hungary 

  

Sport management is one of the important topics for the governments and for the private sector in 

last two decades. Governance deals with issues of policy and direction for the enhancement of 

organizational performance. Governance is more than day-to-day operational management 

decision-making. The importance of sport organizations adopting good governance practices has 

become more and more important. 

While the expansion of government interest in sports has followed somewhat different paths, in 

many countries sport and government have been inextricably linked across a diverse range of 

policy issues including health and social policies, community development, education and the 

achievement of elite sport success. The nature of government intervention in sport has also been 

broad and wide-ranging with growing state regulatory activity, different levels of funding, etc. 

Our aim is to introduce and to compare the operation of Turkish and Hungarian sports’ governance 

system, and the challenges and tasks facing ahead. What are the similarities and what are the 

differences? There are some similarities between two countries according to government approach 

on sport management. But on the other hand many differences on sport management system and 

business operation of sports.  

Key words: governance, sport management, sport system, Turkey, Hungary 

  

Keywords: Governance, Sport Management, Turkey, Hungary 

 
Sport management and governance in Turkey and Hungary 

  

Governance is a critical component of managing a sport organization since it is concerned with 

issues of policy and direction for the performance of sport organizations. With an appropriate 

governance system in place, organizational activities can be monitored to deliver benefits to sport 

organizations, members and society (Yeh and Taylor, 2008). Historically, government interest in 

sport as an area of public policy could be characterized as little more than a passing interest with 

intermittent and variable levels of intervention. However, over the past decade at least, in nations 

as diverse as Canada, China, Germany, Norway, Poland, Singapore and the United Kingdom (UK), 
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public policies for sport development-related activity have increased in salience (Green and Collins, 

2008). Our aim is to introduce and to compare the operation of Turkish and Hungarian sports’ 

governance system. With the help of literature and (sports) documents review we will give a short 

summery of the sport governance in the two countries. Building the sport structure in Republic of 

Turkey started with the Turkish Training Associations Alliance in 1922 (TTAA). Moreover, for a 

short time an organizational structure model for governance to Turkish Sport was relatively 

nonexistent. However, during this time local sport organizations and leagues began to see an 

increase in participants, members, and spectators. As such the sport governance structure model 

has changed nine times in 80 years. In Hungary there were twice as much changes as in Turkey in 

the sport governance, and in the previous 20 years the sports law has changed 14 times in 

Hungary. Additionally, the government in Turkey has had decided 3 very important “LAW” after 

1992. First one was “Autonomous Football (soccer) Federation” in 1992 which is only professional 

sport in Turkey. The Turkish Football Federation earned autonomy in 1992. The developments and 

changes in football showed that it was more than a sport. The financial values increasingly created 

by football and the widening interest in football showed that football had to be governed by an 

autonomous organization. Law No. 3813, adopted on 17 June 1992, and granted autonomy to the 

Turkish Football Federation. Pursuant to Article 1 of the Law, the Turkish Football Federation was 

established as an autonomous organization and as being subject to private law for the purposes of 

conducting and organizing football activities in line with national and international rules and 

representing Turkey in and outside Turkey in the field of football. Ever since its establishment as an 

autonomous organization, the Turkish Football Federation ("TFF") has been continuing its 

operations successfully (www.tff.org, 2012). 

The most important sports laws in Hungary: Sports Law in 1996 was basically a law about sports 

administration and sports funding in Hungary. It introduced a system of sports scholarships, 

specified the state's and local governments' tasks related to sports, the system of sports 

administration as well as of the MOB and the individual sports associations. It created two public 

foundations, named after Wesselényi Miklós and Gerevich Aladár, and regulated their financing. 

The Sports Law No. 145 of 2000 completed legal regulation of sports. It created the legal basics for 

sports markets (sponsorship and commercial contracts), created the NGO system, the a Sports 

Court of Arbitration, it aimed at financially securing the competitive system of sports. The law 

created three new public bodies and it gave the same legal status to the Hungarian Olympic 

Committee. The three new bodies aimed at joining forces of sports associations, the umbrella 

organizations of leisure sports and the sports associations of the handicapped, respectively. Their 

main focus was to support member representation and public resource allocation. Hungary’s 2004 

Law on Sport provides for two types of sports organizations: associations and business ventures. 

Under the Sports Law of 2004 sport clubs can access state or local government subsidies directly 

without resources to any umbrella-like organization. Specific contractual rules dealing with sport 

transfers, sponsorship and broadcasting rights are also part of this law. Last year the government 

introduced the “TAO-law”, tax which companies have to pay, and they could get tax breaks if they 
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promote professional sports. The 5 spectacular sports received indirect „subsidiry” from the state. 

In the case of facilities established from TAO, 20 percent of daily operating time, and 10 days, 

should be dedicated to community leisure sports on a yearly basis. Problems in Hungary: 

everybody is waiting for the state, not enough money from sponsors, few investors, weak civil 

sector, not enough consumer, spectator. 

Problems in Turkey; Lack of national sport policy, sponsorship, strategic plan for sport, 

professionalism. 

 

 
Sport governance in Turkey 

Year Changes in Governance 

1936 Sports Institution 

1938 General Directorate of Youth and Sport 

1942 Ministry of National Education 

1969 Ministry of Youth and Sports 

1982 General Directorate of Physical Education 

1986 General Directorate of Physical Education and Sport 

1989 General Directorate of Youth and Sport 

1992 The State Minister Responsible for Sport – General Directorate of Youth and Sport 

2011 Ministry of Youth and Sport – General Directorate of Youth and Sport 

The table below shows the progression of sport governance in Turkey over the last 75 years. 
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Sport governance in Hungary 

Year Changes in Governance 

1921 
Physical Education Act (No. 53 of 1921): foundations for the Hungarian sports system of the 
20th century, it founded the College of Physical Education and it made physical education a 
mandatory part of the education system. 

1941 
National Sports Center inside the Ministry for Religion and Public Education (VKM) - 
centralized sport government, deprived sports federations and associations of their 
independence 

1948 National Bureau for Sports (OSH) was founded with the focus on organization and funding of 
professional sports 

1951 National Committee for Physical Education and Sports (OTSB) was created 

1958 Hungarian Council for Physical Education and Sports was created 

1962 Hungarian Physical Education and Sports Federation (MTS), the union of sports federations 
was created 

1973 National Bureau for Physical Education and Sports (OTSH) was created 

1989 National Bureau for Sports was created, it operated inside the organization of the Ministry for 
Culture 

1992 
OTSH operated under the government's control, it became an independent state agency 
belonging to the Prime Minister's Office. It was first supervised by a dedicated minister 
without portfolio, and from 1993, by the Minister of Interior. 

1999 Ministry of Youth and Sports, as a successor of OTSH 

2002 Ministry for Children, Youth and Sports was created 

2004 National Sports Council was created, which helped the government in the areas of sports 
strategy and sports financing 

2004 National Sports Bureau, supervised at first by the Prime Minister's Office, later by the 
Ministry for Interior 

2006 Sports were supervised the Minister of Local Governments and Regional Development 

2008 

The Minister of Local Governments became the supervising minister of sports. Inside the 
Ministry of Local Governments, the body carrying out the functions of state sports 
government is the Secretary for Sports (with 2 departments: Department of Sports and 
Strategy, Department of Sports Administration). The Parliament's Committee for Sports and 
Tourism has the right to propose, comment and decide and contributes to the supervision of 
government work. 

2010 The Ministry of National Resources, which is responsible for sports issues, was created in 
May 2010 and it is also responsible for healthcare, education, culture and social affairs. 

2012 
The Hungarian Olympic Committee (MOB) controls Hungarian sports life. The National Sports 
Institute, which deals with training young athletes, is also taken over by MOB. There are five 
professional sections inside MOB. 

Evolution of governing and supervisory bodies of sports from the beginning of the 20th century until today in 

Hungary 
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Abstract 0922 

 

 
Traditional teaching method and tactical game method which used in tenis 

serve-forehand-backhand stroke technic teaching method effect aim of target 

and using of stroke skill in court 

  

Recep Aydın, Gazanfer Kemal Gül, Mine Gül 

Kocaeli University Physical Education and Sports, Kocaeli TURKEY 

  

This study was to define the effect of traditional teaching method and tactical game method in 

target and using of stroke skill in court to biggener students.  

 

Pre, meanwhile and post test method were used in control and experimental groups in this study. 

Experimental group which included in 8 women (heigth 164,12±4,19 cm, weigth 58,67±3,86 kg, 

fat 32,43±1,84 %, sports age 2,38±0,91 yıl) was used tactical game method and control group 

which included in 8 women (heigth 168,75±6,22 cm, weigth 60,52±3,54 kg, fat 33,20±3,22 %, 

sports age 2,75±1,48 yıl) was used traditional teaching method. The study was formed to 3 weeks 

base teaching training (pre-test) and 8 weeks thecnical teaching (meanwhile tests). Post-test was 

performed 11th week. All analysis were performed in SPSS 16 program.  

 

Results of Broer-Miller test which used between intra-group was found significant difference for 

forehand skill post-test p=0,001, for backhand skill p=0,034. In DeWitt Dugan board test wasn’t 

found significant difference for serve skill post-test p=0,125. 

 

In result of this study, all students which learned two methods wasn’t found significant difference 

in serve skill, on the other hand tactical game method was more effective than traditional method. 

  

Keywords: Backhand, Forehand, Serve, Tactic Game Method, Traditional Method 
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Teniste servis-forehand-backhand vuruş tekniklerinin öğretiminde kullanılan 

geleneksel öğretim yaklaşımı ile taktik oyun yaklaşımının hedefte isabete ve 

vuruşların kortta kullanabilme becerisine etkisi 

  

Recep Aydın, Gazanfer Kemal Gül, Mine Gül 

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli TÜRKİYE 

  

Amaç: Geleneksel yaklaşım ve taktik oyun yaklaşımı doğrultusunda işlenen tenis antrenmanlarının, 

yeni başlayan öğrencilerde forehand, backhand ve servis tekniklerdeki hedefte isabeti ve bu 

teknikleri kortta kullanabilme becerisine etkisi. 

 

Yöntem-Gereçler: Araştırmada kontrol ve deney gruplarına ön test, ara test ve son test modeli 

uygulanmıştır. Çalışmada Kocaeli Üniversitesi BESYO öğrencileri 8 bayandan oluşan deney grubuna 

(boy 164,12±4,19 cm, ağırlık 58,67±3,86 kg, yağ 32,43±1,84 %, spor yaşı 2,38±0,91 yıl) taktik-

oyun yaklaşımı, 8 bayandan oluşan kontrol grubuna (boy 168,75±6,22 cm, ağırlık 60,52±3,54 kg, 

yağ 33,20±3,22 %, spor yaşı 2,75±1,48 yıl) geleneksel eğitim yaklaşımı ile antrenman programı 

uygulanmıştır. Araştırma, 3 haftalık temel eğitim antrenmanını ve 8 haftalık temel teknik 

antrenmanlarını kapsamıştır. 3. haftanın sonunda ilk testler, devamındaki haftalarda ara testler 

uygulanmıştır. 11. haftanın sonunda son testler alınarak elde edilen veriler SPSS 16 programında 

grup içi Wilcoxon Signed Rank, gruplar arası MANN-WHİTNEY U testleri kullanılarak istatistiksel 

analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin hassasiyet derecesi (p=0,05) olarak alınmıştır.  

 

Bulgular: Her iki gruba, grup içinde uygulanan Broer-Miller testi sonucunda, forehand (el önü) 

becerisi için yapılan son testte p=0,001, backhand (el arkası) testinde p=0,034 olduğundan anlamlı 

farklılık bulunmuştur. DeWitt Dugan panoya servis testinde ise servis becerisi son test p=0,125 

olduğundan anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

 

Sonuçlar: Sonuç olarak gruplara uygulanan öğretim yöntemleriyle eğitim alan öğrencilerin servis 

becerisinde uygulanan istatistiksel analizde bir fark görülmemiş, forehand ve backhand becerileri 

için uygulanan istatistiksel analizde taktik-oyun yaklaşımı, geleneksel öğretim yaklaşımından etkili 

olduğu saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Backhand, forehand, servis, taktik oyun yaklaşımı, geleneksel yaklaşım 
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Backhand technical training 

Backhand tenknik eğitimi 
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DeWitt-Dugan Service Test 

DeWitt-Dugan Servis Testi 
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Forehand technical training 

Forehand teknik eğitimi 

 

The statistical table for backhand skill (9 weeks) 

p-
value 

First 
week 
(first 
test) 

2th 
weeks 

3th 
weeks 

4th 
weeks 

5th 
weeks 

6th 
weeks 

7th 
weeks 

8th 
weeks 

9th 
weeks 
(post-
test) 

p 0,597 0,004 0,039 0,092 0,050 0,492 0,026 0,203 0,034 
In first test weeks weren’t found significant difference between groups. After weeks tests were found significant 

difference between groups in 2th and 3th weeks. 4th, 6th and 8th weeks tests weren’t found significant 

difference. In 5th, 7th and 9th weeks tests were found significant difference between groups. 

 

Backhand becerisi için istatistiksel tablo (9 hafta) 

p değeri 1. Hafta 
(İlk test) 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 

(post-test)

p 0,597 0,004 0,039 0,092 0,050 0,492 0,026 0,203 0,034 
İlk test haftasında gruplar arası anlamlı fark bulunamamıştır. Devam eden haftalardaki testlerde 2. Hafta ve 3. 

Hafta testlerinde gruplar arası anlamlı fark bulunmuştur.4, 6 ve 8. Hafta testlerinde de gruplar arası anlamlı 

fark bulunamamış, 5. Hafta 7. Hafta ve son testin uygulandığı 9. test haftasında gruplar arası anlamlı fark 

bulunmuştur. 
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The statistical table for forehand skill (9 weeks) 

p-

value 

First 

week 

(first 

test) 

2th 

weeks 

3th 

weeks 

4th 

weeks 

5th 

weeks 

6th 

weeks 

7th 

weeks 

8th 

weeks 

9th week

(post-

test) 

p 0,336 0,526 0,672 0,082 0,020 0,002 0,033 0,001 0,001 

Forehand stroke points weren’t found significant difference between groups during first test week and after 

three weeks. But in fifth weeks 6th, 7th, 8th and 9th weeks tests results were found significant difference 

between groups. 

 

Forehand becerisi için istatistiksel tablo (9 hafta) 

p değeri 
1. Hafta 

(ilk test) 
2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 

9. Hafta 

(post-test)

p 0,336 0,526 0,672 0,082 0,020 0,002 0,033 0,001 0,001 

İlk test haftasında ve devamındaki üç hafta boyunca forehand vuruş puanları toplamındaki istatistiksel 

analizinde gruplar arası anlamlı farklılık bulunamamıştır. Fakat 5. Hafta test sonuçları itibariyle 6. Hafta, 7. 

Hafta, 8. Hafta ve son test olan 9. Hafta test sonuçlarının istatistiksel analizinde gruplar arası anlamlı farklılık 

bulunmuştur. 

 

The statistical table for serve skill (9 weeks) 

p-

value 

First 

week 

(first 

test) 

2th 

weeks 

3th 

weeks 

4th 

weeks 

5th 

weeks 

6th 

weeks 

7th 

weeks 

8th 

weeks 

9th 

weeks 

(post-

test) 

p 0,832 0,261 0,336 0,264 1,000 0,874 0,289 0,205 0,125 

In first week test and after weeks tests weren’t found significant difference. 

 

Servis becerisi için istatistiksel tablo (9 hafta) 

p değeri 
1. Hafta 

(İlk test) 
2. Hafta 3. hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 

9. Hafta 

(Son test)

p 0,832 0,261 0,336 0,264 1,000 0,874 0,289 0,205 0,125 

İlk hafta ve takibindeki haftalarda gruplar arası anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Abstract 0928 

 

 
The effect of kinesio-bandage on lateral epicondilit in amateur tennis player 

  

Mahmut Açak1, Armağan Şahin Kafkas2, Muhammed Emin Kafkas1, Tamer Karademir3 
1Inonu University, School of Physical Education and Sport, Malatya, Turkey 
2Erciyes Universiti, Institute of Health Sciences, Kayseri, Turkey 
3Sütcü Imam Universiti, School of Physical Education and Sport, Kahramanmaraş, Türkiye 

  

The aim of this study was investigated the effects of kinesio-taping bandage to prevention of 

injuries Lateral Epikondilit for beginner tennis players. This study implemented, age 20.86 ± 2.59 

year, height 178,24 ± 6,60 cm, body mass 71,85 ± 2.67 kg 14 male volunteers participated. The 

subjects were randomly separated into two groups: kinesio-taping group (KTG, n=7), and control 

group (CG, n=7). The basic result of this study was that a statistically significant differences was 

observed between in the pre and post-test pain scores and hand grip strenght values CG subjects 

(p<0.05). As a result, kinesio-taping applications can be said to reduce the risk of lateral 

epicondylitis of people playing tennis.s 

  

Keywords: Tennıs, Lateral Epikondilit, Kinesio-taping 

 
Tenise yeni başlayanlarda tenisçi dirseği yaralanmalarının önlenmesinde kinesio 

bandajın etkisi 
  

Mahmut Açak1, Armağan Şahin Kafkas2, Muhammed Emin Kafkas1, Tamer Karademir3 
1İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya, Türkiye 
2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor Ana Bilim Dalı,Kayseri, Türkiye 
3Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Kahramanmaraş, Türkiye 

  

Bu çalışma tenise yeni başlayan kişilerde oluşabilecek tenisçi dirseği yaralanmalarının 

önlenmesinde, kinesio taping adı ile bilinen bandajın etkisinin araştırılması amacı ile yapılmıştır. 

Çalışmaya, yaşları 20.86 ± 2.59 yıl, boyları 178,24 ± 6,60 cm, vücut ağırlığı 71,85 ± 2.67 kg olan 

14 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın denekleri random olarak kineso-taping grubu 

(KTG) ve kontrol grubu (KG) şeklinde 2’ye ayrıldı. Çalışmanın kontrol grubunda yer alan 

sporcularının ön ve son test ağrı ölçümleri ve pençe kuvveti değerleri istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık oluştuğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak kinesio-taping uygulamaları tenis oynayan 

kişilerin Lateral Epikondilit olma riskini azalttığı söylenebilir. 
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Amaç 

Araştırma, haftada 3 gün düzenli olarak 90 dk tenis oynayan öğrencilere uygulanan Kinesio Taping 

bandajlama yönteminin öğrencilerin VAS ve pençe kuvveti değerleri üzerine etkisini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Çalışmaya, yaşlar: 20.86 ± 2.59 yıl, boyları 178,24 ± 6,60 cm, vücut ağırlığı 71,85 ± 2.67 kg olan 

14 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın denekleri random olarak kinesio-taping grubu 

(KTG) ve kontrol grubu şeklinde 2’ye ayrıldı. Deneklere 12 hafta boyunca, haftada 3 gün, 90 dk 

tenis oynatıldı. Çalışma öncesi ve sonrası Visual Analogue Scale (VAS) ve pençe kuvvet ölçümleri el 

dinamometresi ile belirlendi.  

Çalışmada kol ağrı dereceleri, Visual Analog Scale ile yapıldı. VAS, Güzeldemir'in ifade ettiği 

değerlendirme ilkeleri ile istirahatta, palpasyonla, germe, el bileği ekstansör kas aktivitesine 

dirençle ağrının şiddeti sorgulanmıştır. Hissettiği ağrı değerini 0-10 arası bir değer olarak ifade 

etmesi istenmiştir. VAS değerlendirme derecesi 0 değeri hiç ağrı olmadığını, 10 değeri ise 

dayanılmaz şiddette ağrı duyduğunu ifade etmektedir. Kavrama kuvveti değerlendirmesi Jamar 

markalı el dinamometresi ile yapılmıştır. Kinesio-Taping Bandajlama Metodu: Lateral Epikondilit 

yaralanmasının önlenmesi amacıyla çalışma gurubuna şekildeki gibi Kinesio Taping uygulanmıştır. 

 

İstatistiksel Analiz: Araştırmada, deneklerin ön ve son test değerleri arasındaki farklılığı belirlemek 

amacıyla SPSS 17.0 paket programında Paired Sample T testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Alınan 

tüm testler aritmetik ortalama ± standart sapma (ortalama±Sd) olarak ifade edildi. 

 

BULGULAR 

Araştırma deneklerinden elde edilen VAS ve pençe kuvveti ön ve son test değerleri tablo 1 ve tablo 

2 de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. KTG ve KG deneklerinin pençe kuvveti değerleri. 

 

tablo 1 incelendiğinde KG deneklerinin pençe kuvveti değerlerinin istatistiksel olarak son test lehine 

anlamlı farklılığa sahip olduğu belirlenmiştir (tKG=2,635; p<0.05).  

 

Tablo 2. KTG ve KG deneklerinin VAS değerleri. 

 

Tablo 2’ye bakıldığında KG deneklerinin VAS değerlerinin son test lehine istatistiksel olarak anlamlı 

fark oluştuğu belirlenmiştir (tKG=-3,873; p<0.05). 

 

Tablo 3. KTG ve KG deneklerinin ön ve son test değerleri farkının farkı analizi. 
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Tablo 3 de KTG ve KG deneklerinin ön ve son test değerleri farkının farkına bakıldığında KTG ve KG 

değerleri arasında anlamlı farklılık oluştuğu saptanmıştır.  

 

Sonuç 

Çalışmada KTG deneklerinin ön testleri ve 12 hafta boyunca 90 dk tenis oynadıktan sonra alınan 

VAS ve pençe kuvveti değerlerinin değişmediği bulunmuştur (p=.172, p=.078). Fakat KG 

deneklerinin hem VAS hem de pençe kuvveti değerlerinin 12 hafta sonunda değiştiği ve bu 

değişikliğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır (p=.019, p=.008). 

Araştırmada her iki grubun ön test ve son test farkları arasındaki farkın karşılaştırılması için yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda KG deneklerinin hem pençe kuvveti hem de VAS değerleri farkının 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=.001, p=.017) . 

Sonuç olarak araştırmada, kinesio-taping uygulanan deneklerin hem pençe kuvvetleri hem de VAS 

değerlerinde farklılık oluşmadığı ve mevcut durumlarını korudukları görülmüştür. Ancak kontrol 

grubu deneklerinin antrenman periyodundan sonra pençe kuvvetlerinin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde azaldığını ve VAS değerlerinin de arttığı bulunmuştur. Bu bağlamda kinesio-taping 

uygulamaları tenis oynayan kişilerin Lateral Epikondilit olma riskini azalttığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tenis, lateral epikondilit, kinesio taping 
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Abstract 0929 

 

The study of teachers` view points about responsibility levels in athlete and 

non-athlete students 

  

Samaneh Nazari, Rahim Ramzaninezhad, Mina Mallaei 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran 

  

Objectives: The purpose of the present research was to study of physical education teachers` view 

points about responsibility levels in athlete and non-athlete male and female students of 3rd grade 

middle schools of Rasht city in physical education class. To determine the level of responsibility of 

the students in PE class has been used from TPSR (teaching personal and social responsibility 

through physical activity) model.  

Methods: 400 students of 3rd grade middle schools as statistical sample were selected 

randomly.Used instrument was responsibility (PSRQ)questionnaire.Validity of this questionnaire will 

review and then approve. Also, The overall reliability coefficient was calculated through Cronbach's 

alpha Method (α = 0/92). for data analysis it was used U-Mann Whitney test (P<=0/05). 

Findings: The results indicated that there is significant difference between athlete and non-athlete 

male and female students students about level of their responsibility in level of responsibility(z= -

11, sig= 0.001). this results also applies to athletes and non-athletes female and as well as 

athletes and non-athletes boys(sig=0.001). The results indicate that level of athlete students' 

responsibility is higher than non-athlete students.  

Conclusions: this result that Athletes are higher than in levels of responsibility has justification with 

Singer and Signer research(1980) that it means sport and physical education can be as an 

important and effectiveness factor for improving ethical and social traits especially responsibility. In 

order to, It should be more attention and consideration of educational authorities to improve and 

develop sports programs, particularly in schools requires. 

  

Keywords: Responsibility levels, students, non- athlete and athlete, TPSR model 

 
The study of teachers` view points about responsibility levels in athlete and 

non-athlete students 
  

Objectives: The purpose of the present research was to study of physical education teachers` view 

points about responsibility levels in athlete and non-athlete male and female students of 3rd grade 

middle schools of Rasht city in physical education class. To determine the level of responsibility of 
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the students in PE class has been used from TPSR (teaching personal and social responsibility 

through physical activity) model. TPSR model or Hellison model uses sport and physical activity as 

a valuable instrument to teach and assess responsibility. Basically, this model is composed of 5 

level: irresponsibility, respect, effort, self responsibility, caring and helping to others. Because of its 

widespread application and practical appeal, there is need for continued development and study of 

this particular model and it`s level. 

 

Methods: According to the Morgan table and using random cluster sampling method were selected 

400 students with low probability as statistical sample from the total population study. 395 person 

(98%) participated in the study. Tools of research was used a standard questionnaire responsibility 

(PSRQ or(personal and social responsibility questionnaire)) Wright and colleagues (2008) that 

included 17 questions with the 6-point Likert scale (from totally disagree to totally agree) and 

internal consistency r=0/79 for measuring the levels of a responsibility for students. In 

questionnaire of present research the level of responsibility as a new level was added to the PSRQ 

questionnaire. Validity of this questionnaire were reviewed by 15 prominent science experts and 

then approved. Also, the overall reliability coefficient was calculated through Cronbach's alpha 

Method (α = 0/92). According to being non-normal distribution of data, it was used U-Mann 

Whitney test (P<=0.05).  

 

Findings: The results indicated that there is significant difference between athlete and non-athlete 

male and female students about level of their responsibility in levels of responsibility(z= -11, sig= 

0.001). The results also applies to athletes and non-athletes female and as well as athletes and 

non-athletes boys(sig=0.001). The results indicate that level of athlete students' responsibility is 

higher than non-athlete students. Priority of levels in athletes Included level 3 or effort level, level 

4 or self responsibility, level 5 or caring and helping to others, level 2 or of respect and finally level 

1 or irresponsibility regularly. Nevertheless, Priority of levels in non- athletes Included level 1 (or 

irresponsibility), level 2 (respect), level 5 (caring and helping to others), level 4 (self responsibility) 

and level 3 (effort) regularly. 

 

Conclusions: The behavior of students is a good sign to identify their personal and social 

adjustment. Because teachers have more contact with students, they need information about their 

behavior in the school environment are presented. Thus, teachers' attitudes and views are 

essential for a comprehensive evaluation. This result that athletes are higher than in levels of 

responsibility has justification with Singer and Signer research(1980) that it means sport and 

physical education can be as an important and effectiveness factor for improving ethical and social 

traits especially responsibility. In order to, it should be more attention and consideration of 

educational authorities to improve and develop sports programs, particularly in schools requires. 
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Abstract 0933 

 

The effect of circadian rhythm on anaerobic performance 

  

Erbil Harbili1, Mehmet Pense1, Sultan Harbili1, Ahmet Alptekin2, Utku Alemdaroğlu2 
1Selçuk University, School of Physical Education and Sport, Konya 
2Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli 

  

Purpose: The purpose of the study was to investigate the effects of circadian rhythm on anaerobic 

performance and the relationship between anaerobic performance and body temperature 

(coretemp, tympanic, and skin surface) determined by three different methods. 

Methods: Ten elite male taekwondo athletes (age: 23.9±2.7 years, height: 178.7±4.9 cm; body 

mass: 72.1±7.8 kg, training age: 12.5±4.9 years) participated in the study. All of the 

measurements were performed with an interval of 30 hours in 10:00 and 16:00 hours of the day. 

The Core body temperature (CorTemp, USA), tympanic temperature (Braun Theroscan 6012, 

Germany), and skin surface (Tumer, Turkey) temperature were determined by performing multiple 

measuremets in same hour and day before Wingate test (WT). A 5-minute warm-up at a workload 

of 50 Watts with a cadence of 90 rpm was performed prior to WT. The t-test for dependent 

samples was used for the statistical analysis of the data. The significance level was set at p<0.05. 

Results: There was no statistically significant difference between morning and early evening in 

peak power, mean power, and fatique index values (p>0.05). On the other hand, core body 

temperature was significantly higher in early evening than morning (p<0.05). 

Conclusion: An increase was observed in core body temperature in early evening with respect to 

morning, but this increase revealed that the circadian rhythm variation was not a significantly 

positive effect on anaerobic performance. 

  

Keywords: Core body temperature, tympanic temperature, skin surface temperature, Wingate 

Test 

 
Sirkadiyen ritmin anaerobik performans üzerindeki etkisi 

  

Erbil Harbili1, Mehmet Pense1, Sultan Harbili1, Ahmet Alptekin2, Utku Alemdaroğlu2 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 
2Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 
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Sirkadiyen ritim (SR), insan vücudundaki 24 saatlik tüm biyolojik ve fizyolojik değişkenlerin 

göstergesidir. Performans üzerinde vücut sıcaklığı ve uyuma-uyanma döngüsünün önemli 

etkilerinin olduğu saptanmıştır (Souissi ve diğ. 2004). Genellikle üst düzey performansın akşamın 

erken saatlerinde (ikindi) meydana geldiği, ayrıca bu saatlerde vücut iç sıcaklığının da en üst 

(peak) düzeylere ulaştığı belirlenmiştir (Teo ve diğ. 2011). Vücut iç sıcaklığındaki bu artışın, kas 

enerji metabolizmasını artırmak ve aktin-miyozin çapraz köprü bağlantılarını kolaylaştırarak kas 

uyumunu iyileştirmek için gerektiği tespit edilmiştir. Anaerobik performansın bisiklet ergometresi ile 

değerlendirildiği araştırmalarda, SR’nin etkisi çalışılmış ve tutarsız sonuçlar elde edildiği 

gözlenmiştir (Souissi ve diğ. 2007; Souissi ve diğ. 2010). Bu nedenlerden dolayı bu çalışmanın 

amacı; sirkadiyen ritmin anaerobik performans üzerindeki etkisini ve anaerobik performansın üç 

farklı yöntemle belirlenen [vücut içi (core), kulak içi (tympanic) ve deri üzeri (skin surface)] vücut 

sıcaklığı ile ilişkisini incelemekti.  

 

Yöntem 

Çalışmaya yaş ortalaması 23.9±2.7 yıl, vücut ağırlığı 72.1±7.8 kg, boyu 178.7 ±4.9 cm, spor 

geçmişi 12.5±4.9 yıl olan on erkek tekvandocu gönüllü denek olarak katılmıştır. Tüm ölçümler 30 

saat ara ile günün 10:00 ve 16:00 saatlerinde alınmıştır. Vücut iç sıcaklığı (CorTemp, USA), kulak 

içi sıcaklığı (Braun, Cermany) ve deri üzeri sıcaklık (Tumer, Turkey) ölçümleri, Wingate testi 

öncesinde aynı gün ve saatlerde çoklu ölçüm yapılarak ortalama değerler tespit edilmiştir. Wingate 

testinden önce denekler bisiklet ergometresinde 5 dakika süreyle 50 watt iş yükünde ısındırılmıştır. 

Verinin istatistiksel analizinde, bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 kabul 

edilmiştir. 

 

Bulgular 

Anaerobik performans değerlerindeki değişimler Tablo 1’de, vücut sıcaklık değerlerindeki değişimler 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Sabah ölçülen zirve güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi değerleri ile akşamüzeri (early 

evening) ölçülen zirve güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi değerleri arasında anlamlı farklılığın 

olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 1). 

 

Öte yandan, üç farklı yöntemle değerlendirilen vücut sıcaklığında sabah ile akşam üzeri saatleri 

arasında anlamlı fark sadece vücut iç sıcaklığı ölçüm yönteminde bulunmuştur (Tablo 2). 

 

Sonuç 

Sonuç olarak, literatürle uyumlu olarak sirkadiyen ritmin en önemli belirleyicisi olan vücut iç 

sıcaklığı gün içerinde değişim göstererek akşamüstü saatlerinde artmıştır. Ancak, sirkadiyen ritmin 

anaerobik performans üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
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Table 1. Diurnal variations in anaerobic performance 

Morning (Mean±SD) Early evening (Mean±SD) t-value

Peak power (W) 802.4±97.9 811.1±107.7 0.51 

Mean power (W) 601.5±67.8 594.7±66.1 1.28 

Fatique index (%) 51.3±3.9 52.1±4.9 0.53 

*p<0.05 

 

Tablo 1. Günün farklı zamanlarında anaerobik performans değerlerinde görülen değişimler 

 

Sabah 

(Ort±Ss) 

Akşam Üzeri

(Ort±Ss) 
t değeri

Zirve Güç (W) 802.4±97.9 811.1±107.7 0.51 

Ortalama Güç (W) 601.5±67.8 594.7±66.1 1.28 

Yorgunluk indeksi (%) 51.3±3.9 52.1±4.9 0.53 

*p<0.05 
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Table 2. Diurnal variations in body temperature 

Morning (Mean±SD) Early evening (Mean±SD) t-value 

Core body temperature (0C) 37.09±0.24 37.37±0.28 3.06* 

skin surface temperature (0C) 32.90±0.86 32.84±0.91 0.19 

tympanic temperature (0C) 36.01±0.54 35.98±0.49 0.40 

*p<0.05 

 

Tablo 2. Günün farklı zamanlarında vücut sıcaklığında görülen değişimler 

 

Sabah 

(Ort±Ss) 

Akşam Üzeri 

(Ort±Ss) 
t değeri

Vücut içi (0C) 37.09±0.24 37.37±0.28 3.06* 

Deri üzeri (0C) 32.90±0.86 32.84±0.91 0.19 

Kulak içi (0C) 36.01±0.54 35.98±0.49 0.40 

*p<0.05 
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Abstract 0935 

 

 
Comparison of the lenght of experience in terms of leadership and intrinsic 

motivation in basketball coaches 

  

Turhan Toros1, Ayşe Türksoy2, Seçkin Doğaner3 
1Amateur Sports Clubs Confederation, Mersin 
2İstanbul University, School of Physical Education and Sports, İstanbul 
3General Directorate of Sports, Ankara 

  

The aim of this research was to compare length of sports coaches’ experience in terms of 

leadership and intrinsic motivation. 

411 basketball coaches who work for basketball clubs or basketball schools and who are head 

coach or assistant coach voluntarily participated to the study. Mean age of the participants was 

found to be 42,09±16,90. 

Leadership for Sport Scale-LSS was used for data collection. The scale was developed by 

Chelladurai and Saleh (1978; 1980). There are 3 types of this scale, these are; a) leadership 

behaviours that athletes prefer for their coaches, (b) coaches’ own leadership behaviours or ideal 

leader behaviour., (c) coaches’ real leadership behaviours that athletes perceive. In this research 

scale (b) “coaches’ own leadership behaviours or ideal leader behaviour” was used. Validity and 

reliability study of the scale measuring coaches’ perception of their own leadership behaviours into 

Turkish was made by Tiryaki and Toros (2001). 

Intrinsic motivation scale developed by Dündar et al. (2007) taking Mottaz (1985) as a motivation 

model. The scale has 9 items answered on a 5-point Likert scale. 

In data analysis, one was anova and t-test test were used. LSD (Least Significant Difference) used 

where the results of variance analysis were significant at 0,05 level (p<0,05). 

According to the results, mean scores of leadership and intrinsic motivation were found to be 

significantly differing according to sports coaches’ length of experience (p<0.05).  

As a result, length of basketball coaches’ experience appears to be important for leadership and 

intrinsic motivation. 

  

Keywords: Sports coach, basketball coach, leadership, intrinsic motivation, length of experience 
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Basketbol antrenörlerinde deneyim süresinin liderlik ve içsel motivasyon 

açısından karşılaştırılması 

  

Turhan Toros1, Ayşe Türksoy2, Seçkin Doğaner3 
1Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Mersin 
2İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
3Spor Genel Müdürlüğü, Ankara 

  

Birçok araştırmacı, sporcuların kariyer gelişimindeki en önemli etkinin antrenörün liderlik özellikleri 

olduğunu belirtmişlerdir. (Martens, 1990; Gummerson, 1992; Sabock, 1985). Solomon (2001)’a 

göre, antrenörün değerlendirmeleri, sporcunun yaklaşan yarışmaları için önemlidir. Antrenörlük 

böylece sporda başarıya ulaşan yolda önemli bir figür olmaktadır.  

Sporda liderlik ile ilgili araştırmalar farklı yaklaşımlara sahiptir. Bu yaklaşımların en önemlilerinden 

biri Chelladurai ‘nin çok boyutlu liderlik modelidir. 

Çok boyutlu modelde, grup performansı ve üyelerin aldığı doyum, zorunlu, tercih edilen, gerçek 

lider davranışının üç aşaması arasındaki uygunluğun bir fonksiyonu olarak göz önünde tutulur 

(Chelladurai, 1990). Chelladurai’nin çok boyutlu modelinden sonra bir diğer etkili antrenörlük 

modeli Horn (2002) tarafından geliştirilmiştir. 

Horn’un modeli, antrenörlük davranışının hem doğrudan, hem dolaylı etkilerini tanımlamaktadır. 

Aynı zamanda, sporcuların bilişsel ve davranışsal olarak antrenörlerinden etkilendikleri karmaşık 

sürecin daha ayrıntılı bir taslağını çıkarabildiği için Chelladurai modelinden daha gelişmiş bir 

modeldir.  

Motivasyon kuramlarının kapsamı çok geniştir. Motivasyon teorilerini içerik ve süreç teorileri olarak 

sınıflandırmak mümkündür. İçerik kuramlarına göre insanlar davranışlarını motive eden bireysel 

amaçlara ve ihtiyaçlara sahiptir. Geçtiğimiz otuz yılda içsel motivasyon üzerinde önemle 

durulmuştur (Deci ve Ryan, 1985). Toros (2009)’a göre motivasyon; insanların işlerinde en iyi 

performansı vermelerini sağlayan güçtür. Motivasyonun, çalışanın zamanını ve enerjisini işine 

harcaması boyutuna yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. Yüksek motivasyonlu antrenörler 

örgütsel hedeflere ulaşma şansını kuşkusuz önemli derecede arttırmaktadır. Organizasyonlarda 

gerek bireysel performansın artırılması gerekse örgütsel performansın artırılması motivasyon 

kavramıyla yakından ilişkilidir (Toros, 2009). 

İçsel motivasyonda önemli bir yere sahip olan duygusal alanda etkileşim adaletinin de etkili 

olduğunu gösteren anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Liderlik ile motivasyon arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik yeterli sayıda çalışma bulunmamasına rağmen bazı dolaylı çalışmalara 

rastlanılmaktadır (Zapata-Phelan ve ark, 2009) 

 

YÖNTEM 

Araştırmaya basketbol kulüplerinde ve basketbol spor okullarında çalışan baş antrenör ve yardımcı 
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antrenör olarak çalışan 411 basketbol antrenörü gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş 

ortalaması 42,09±18,56.  

 

Sporda Liderlik Ölçeği (Leadership for Sport Scale-LSS): 

Ölçek, Chelladurai ve Saleh (1978; 1980) tarafından geliştirilmiştir. Chelladurai ve Saleh’in 

geliştirdiği bu ölçeğin üç formu bulunmaktadır. Bunlar (a) sporcuların antrenörleri için tercih 

ettikleri özel lider davranışları, (b) antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal lider davranışı, 

(c) sporcuların antrenörleriyle ilgili algıladıkları gerçek lider davranışlarıdır. 

Araştırmada ölçeğin üç formundan, (b) formu – antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal 

lider davranışları formu – kullanılmıştır. 

Antrenörün kendi lider davranısını algılaması formu, Tiryaki ve Toros (2001) tarafından Türkçeye 

çevrilip güvenirlik çalısması yapılmıstır.  

 

İçsel Motivasyon Ölçeği-İMÖ:  

Çalışanların içsel motivasyon algılarını ölçmek üzere Zapata-Phelan ve arkadaşları (2009) 

tarafından geliştirilmiş hali kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması Turunç (2008) tarafından 

yapılmıştır.  

 

Verilerin Analizi  

Araştırmacı tarafından toplanan verilerin analizinde bağımsız değişkenlerin liderlik ve içsel 

motivasyon düzeylerine etkisi ikili gruplarda t testi ve betimsel istatistik analizi yapılmıştır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Antrenör, sporcuların kariyerlerinin gelişmesinde en önemli faktörlerden biridir. Bir antrenörün 

hayatı stresli olduğu gibi, büyük bir bağlılık ve çalışma gerektirir. Burada amaç, uzun yıllar çalışan 

antrenörler ile bu işe yeni başlamış genç antrenörler arasındaki farklılıkları araştırmaktır. Bu stresli 

çalışma ortamında antrenörler arasında birçok farklılıklar bulunduğunu düşünülebilir.  

Yeni başlayan antrenörler daha doğru, daha yenilikçi, daha bilinçli, daha anlaşılabilir ve duygularını 

kontrol etmede daha başarılı görülebilir. Deneyim olarak büyük olan antrenörler, demokratik 

davranış gösterirken, yeni başlayanlar otokratik davranış gösterirler (Toros, 2009). Deneyimli 

antrenörler, sporcularının hangi amaçlar uğruna ne gibi kararlar vermeleri gerektiği, hangi 

yarışmalara katılmaları gerektiği ve spor yaşamlarında ne gibi ilerlemeler kaydetmesi gerektiği gibi 

konularda bilgi sahibidir. Bu sonuçlar çelişkili gibi görünse de, deneyimli antrenörlerin 

deneyimlerindeki boşluklar olarak açıklanabilmektedir. Bu tip bol bilgilerle sporda işlerin nasıl 

yürüdüğünü görmek istersek, antrenörlerin gerek kendi kendilerine gerekse sporcularına çeşitli 

opsiyonlardan seçmeleri gerektiği konusunda önlerini açmalarını, ve bu gibi durumlarda demokratik 

ya da otokratik olarak nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri gerektiğini görmekteyiz. 

Chelladurai (1990) ‘ın motivasyonel teorisine göre, sporda liderliğin ve doğru lider yapısının her 

zaman lider, diğer lideri izlemeli ve kendisine ona göre bir merkez seçmelidir. Garland ve Barry 
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(1990) en üst düzeydeki antrenörlerin antrenman sırasında demokratik, yarışma durumları gibi 

sporcuyu etkileyen durumlarda ise otokratik olduğunu göstermişlerdir. Az deneyimli ve yeni 

başlayan genç antrenörler, sporcuyu yönetmede düşük deneyime sahiptir. Bu nedenle, antrenman, 

direktif verme, pozitif geri bildirim gibi konularda davranışlarında odaklanma sorunları 

bulunmaktadır ve bu da en az bir noktaya kadar öğrenilmiş teorik bakış açısını oluşturur. 

Yeni başlayan antrenörler kendilerini henüz spor alanının içerisinde görmezler. Daha az başarıları 

vardır, kendilerine “bir isim verme” konusunda henüz yeterli zamanları yoktur. Daha kendilerine 

dünya piyasasında yer bulma çabası içerisindedirler. Eski arkadaşlardan gelen yeni fikirleri almakta 

ve yeni yaklaşımlara açık olarak, onlarla birlikte yenilikleri elde etmeye çalışmaktadır. Ancak, genç 

antrenörler bazı zamanlarda anlaşılamamış ya da kulüp, takım menajeri ve deneyimli antrenörlerle 

çatışma içerisinde olmuşlardır. Antrenörler, gelecekte motivasyon faktörünü ortaya çıkaran bir 

program geliştirilirse daha çok başarı göstereceklerdir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Antrenör, basketbol antrenörü, liderlik, içsel motivasyon, deneyim süresi 
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Basketbol Antrenörlerinin Deneyim Süresi İle Liderlik Altboyutları Arasındaki Farklılık 

Analizi 

DENEYİM SÜRESİ n 
Liderlik Altboyutu 
Eğitici-Öğretici Davranış
X 

STANDART SAPMA
SS t p 

0-10 yıl 210 2.94 ±1.98 -2.598 0.025 

11-20 yıl 201 4.07 ±1.25 -2.598 0.025 

DENEYİM SÜRESİ n 
Liderlik Altboyutu 
Demokratik Davranış 
X 

STANDART SAPMA
SS t p 

0-10 yıl 210 2.07 ±1.27 -2.633 0.027 

11-20 yıl 201 4.21 ±1.02 -2.633 0.027 

DENEYİM SÜRESİ n 
Liderlik Altboyutu 
Otokratik Davranış 
X 

STANDART SAPMA
SS t p 

0-10 yıl 210 4.33 ±1.90 2.561 0.024 

11-20 yıl 201 2.79 ±1.72 2.561 0.024 

DENEYİM SÜRESİ n 
Liderlik Altboyutu 
Otokratik Davranış 
X 

STANDART SAPMA
SS t p 

0-10 yıl 210 2.68 ±1.50 1.112 0.267 

11-20 yıl 201 2.56 ±1.09 1.112 0.267 

DENEYİM SÜRESİ n 

Liderlik Altboyutu 
Sosyal Destekleyici 
Davranış 
X 

STANDART SAPMA
SS t p 

0-10 yıl 210 2.80 ±1.23 1.209 0.286 

11-20 yıl 201 2.37 ±1.71 1.209 0.286 
Araştırma verilerine göre, basketbol antrenörlerinin deneyim süresi ile eğitici-öğretici davranış ortalama puanları 
düzeylerinde 0-10 yıl ve 11-20 yıl deneyim süresi açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bu 
farklılık, 11-20 yıllık deneyim süresi düzeylerinin, 0-10 yıllık deneyim süresi düzeylerine göre daha yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırma verilerine göre, basketbol antrenörlerinin deneyim süresi ile 
demokratik davranış ortalama puanları düzeylerinde 0-10 yıl ve 11-20 yıl deneyim süresi açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bu farklılık, 11-20 yıllık deneyim süresi düzeylerinin, 0-10 yıllık deneyim süresi 
düzeylerine göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırma verilerine göre, basketbol 
antrenörlerinin deneyim süresi ile otokratik davranış ortalama puanları düzeylerinde 0-10 yıl ve 11-20 yıl 
deneyim süresi açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bu farklılık, 0-10 yıllık deneyim süresi 
düzeylerinin, 11-20 yıllık deneyim süresi düzeylerine göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 
Araştırma verilerine göre, basketbol antrenörlerinin deneyim süresi ile sosyal destekleyici davranış ortalama 
puanları düzeylerinde 0-10 yıl ve 11-20 yıl deneyim süresi açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0.05). Araştırma verilerine göre, basketbol antrenörlerinin deneyim süresi ile ödüllendirici davranış ortalama 
puanları düzeylerinde 0-10 yıl ve 11-20 yıl deneyim süresi açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0.05). 
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Basketbol Antrenörlerinin Deneyim Süresi İle İçsel Motivasyon Arasındaki Farklılık 

Analizi 

DENEYİM SÜRESİ n 
İÇSEL MOTİVASYON

X 

STANDART SAPMA

SS 
F p 

0-10 yıl 210 3.99 ±1.67 5.700 0.000 

11-20 yıl 201 1.67 ±1.89 5.700 0.000 

Araştırma verilerine göre, basketbol antrenörlerinin deneyim süresi ile içsel motivasyon davranış ortalama 

puanları düzeylerinde 0-10 yıl ve 11-20 yıl deneyim süresi açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Bu farklılık, 0-10 yıllık deneyim süresi düzeylerinin, 11-20 yıllık deneyim süresi düzeylerine göre daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Abstract 0936 

 

 
Comparison of sports coaches leadership behaviours in pre-season, in-season, 

post-season in terms of sports psychology 

  

Turhan Toros1, Melih Salman2, İhsan Sarı3 
1Amateur Sports Clubs Confederation, Mersin 
2Aksaray University, School of Physical Education and Sports, Aksaray 
3Sakarya University, School of Physical Education and Sports, Sakarya 

  

The aim of this research was to compare sports coaches’ leadership behaviours during a season 

(pre-season, in-season, end of season). 

232 sports coaches working for youth services and provincial sports directorates voluntarily 

participated to the study. Mean age of the participants was 33,09±10,90. Simple random sampling 

method was used as the sampling method. 

Leadership for Sport Scale-LSS was used for data collection. The scale was developed by 

Chelladurai and Saleh (1978; 1980). Validity and reliability of the scale into Turkish was made by 

Tiryaki and Toros (2001). 

Leadership for Sport Scale-LSS was applied to sports coaches three times which are pre-season, 

in-season and end of season.  

Data was analysed by descriptive statistics and variance analysis. If the variance analysis is 

significant at 0,05 level, Benferonni analysis was used as a post-hoc test. 

A significant difference appeared for democratic leadership behaviours [F (2,318)=3.723;p<0.025], 

training and instruction behaviours [F (2,318)=6.523;p<0.000], social support behaviours [F 

(2,318)=7.925;p<0.000] during the season. Also, there is not a significant difference for autocratic 

behaviours [F (2,318)=1.765;p>0.166] and positive feedback behaviours [F 

(2,318)=2.671;p>0.086]. 

There was a significant difference for democratic behaviours between in-season and post-season. 

According to training and instruction behaviour, there was a significant difference between pre-

season and in-season, in-season and post-season. There was a significant difference between pre-

season and in-season, pre-season and post-season for social support behaviour. A significant 

difference was observed between in-season and post-season for positive feedback behaviour. 

To sum up, it could be said that sports coaches leadership behaviours could differ among seasons. 

  

Keywords: Sports coach, leadership, leadership behaviour, during a season 
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Antrenörlerin sezon öncesi-sezon ortası ve sezon sonu liderlik davranışlarının 

spor psikolojisi açısından karşılaştırılması 

  

Turhan Toros1, Melih Salman2, İhsan Sarı3 
1Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Mersin 
2Aksaray Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aksaray 
3Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya 

  

Antrenörlerin liderlik konusunun araştırmacılar tarafından son yıllarda yoğun ilgi topladığı 

bilinmektedir.  

Liderlik konusuna gösterilen yoğun ilgi liderlik kavramının tanımlanması için kullanılan yeni 

tanımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra liderlik çalışmaları için çok sayıda farklı 

yaklaşım belirtilmiştir (Vazou, Ntoumanis ve Duda; 2006).  

Son yıllarda sporda liderlik ile ilgili araştırmalar üç farklı yaklaşıma sahiptir. İlk yaklaşım sporda 

liderlik ölçümü ve liderliğin çok boyutlu modeline dayanan araştırmalar, ikinci olarak antrenörün 

davranışını değerlendirme sistemine dayanan araştırmalardır. Üçüncü olarak ta antrenörlükte karar 

verme stilinin normatif bir modelini sunan yaklaşımlardır (Anshel, 2003).  

Antrenörlerin liderlik davranışlarının bir sezon boyunca nasıl bir ilişki gösterdiğini araştırmak, bu 

oluşumları ve gelişimini içeren etmenleri tanımlamak için kuramsal yaklaşımlara ihtiyaç vardır.  

Bu kuramsal yaklaşımların en önemlisi antrenörlerin liderlik davranışını belirten liderlik algısı 

yaklaşımıdır (Chelladurai ve Saleh, 1978, 1980). 

Etkili antrenörlük üzerinde bir çalışma tasarlamak ve meydana getirme çabasında olan Chelladurai 

(1990) etkili antrenör-sporcu davranışı ilişkisindeki süreci kapsayan bir Çok Boyutlu Liderlik Modeli 

(Multidimensional Model of Leadership) modeli ortaya çıkarmıştır. Bu modelde (Şekil 1) 

Chelladurai’ye göre, takımın performansını artıracak ve sporcuların daha fazla doyum almasını 

sağlayacak liderlik davranışları üç etkenin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar: Antrenörün zorunlu 

davranışı, antrenörün gerçek davranışı, sporcunun tercih ettiği antrenörlük davranışı (Chelladurai 

ve Riemer,1998).  

Buna dayanarak Chelladurai, antrenör davranışlarının bu üç yönü arasında uyum olduğunda takım 

performansının artacağını, sporcuların da daha fazla doyum sağlayacaklarını savunur. O halde bir 

antrenör spor ortamına uygun, sporcularının ihtiyaç ve istekleriyle tutarlı davranış geliştirdiği 

takdirde gerek takım gerek sporcu başarısı maksimuma çıkacak, takımdaki sporcuların aldığı 

doyum artacaktır. Ayrıca Chelladurai modeli, antrenör davranışı ile sporcunun doyumu ve başarısı 

arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu, yani sporcunun mutluluğu ve performans veriminin antrenör 

davranışını etkilediğini öne sürer. Bu nedenle sonuca ulaşılması için antrenörlük davranışlarının bu 

üç yönü iyi bir etkileşim içerisinde olmak zorundadır (Chelladurai, 1993a; Chelladurai, 1993b). 
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YÖNTEM 

Araştırmaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli toplam 232 

antrenör gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 33,09±10,90’dır. Antrenörlerin 

seçiminde basit rastgele örneklem tekniği kullanılmıştır. 

 

Sporda Liderlik Ölçeği (Leadership for Sport Scale-LSS): 

Ölçek, Chelladurai ve Saleh (1978; 1980) tarafından geliştirilmiştir. Chelladurai ve Saleh’in 

geliştirdiği bu ölçeğin üç formu bulunmaktadır. Bunlar (a) sporcuların antrenörleri için tercih 

ettikleri özel lider davranışları, (b) antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal lider davranışı, 

(c) sporcuların antrenörleriyle ilgili algıladıkları gerçek lider davranışlarıdır. 

Araştırmada ölçeğin üç formundan, (b) formu – antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal 

lider davranışları formu – kullanılmıştır. Antrenörün kendi lider davranısını algılaması formu, Tiryaki 

ve Toros (2001) tarafından Türkçeye çevrilip güvenirlik çalısması yapılmıstır. 

Araştırmaya katılan antrenörlere, Birinci ölçüm sezon öncesi, ikinci ölçüm sezon ortası ve üçüncü 

ölçüm sezon sonu olmak üzere toplam üç kez uygulanmıştır.  

Veriler Betimsel İstatistiksel Teknikleri ve Tek Faktör Üzerinde Tekrarlanmış Ölçümler İçin Varyans 

Analizi, ile hesaplanmıştır. Varyans analizlerinin 0.05 seviyesinde anlamlı çıktığı (p<0.05) 

durumlarda post-hoc test olarak Bonferroni analizi yapılmıştır. 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bulgulara bakıldığında antrenörlerde yüksek sıklıkta demokratik davranış, eğitim-öğretim, 

ödüllendirici davranış, sosyal destek ve olumlu ve bilgilendirici geri bildirim, sezon ilerledikçe 

yükselmiştir. Antrenörlük davranışlarının, beceri edinimi, pekiştirme ve hedefleri vurgulayan bir 

takım iklimi yaratmaya yönelik olduğu belirtilmektedir (Kavussanu, 2007). Her takım üyesinin 

değerli katkıları olduğu ve antrenörlerin en çok çaba ile gelişimin üzerinde durduğu araştırmalarda 

görülmektedir (McArdle ve Duda, 2002).  

Öte yandan antrenörlerinde yüksek oranda otokratik davranışlar ile sık sık ceza odaklı geri bildirim, 

pekiştireç vermeme ve hataları görmezden gelme eğilimi farklılık göstermiştir. Böyle bir ortamda 

kişiler sadece kazanmaya ve antrenörden olumlu geri bildirim almaya odaklanmış olacaktır. Bu 

ortamda olumlu pekiştirme veya cesaret verme yaygın olamayacağından antrenörlerin kaygısı 

yaptıkları işte daha iyi olmaktan hata yapma kaygısına doğru kayacaktır. Otokratik antrenör 

davranışı, ceza odaklı geri bildirim, pekiştireç vermeme ve hataları görmezden gelme gibi 

davranışları artırmaması beklenir. 

Bu araştırmaların sonuçları aynı zamanda antrenörlük davranışlarının takım sargınlığı üzerindeki 

etkisini inceleyen Turman’ın sonuçları ile de tutarlıdır (2003). Bu araştırmada farklı antrenörlük 

davranışları, teknikleri ve stratejileri belirlemek için üniversiteli futbol oyuncuları ile görüşmeler 

yapılmıştır. Çalışmada, iki temel antrenörlük tekniğinin haksızlık ve alay/küçük düşürme 

kategorilerine ayrıldığı ortaya çıkmıştır. Haksızlık yapma, belli sporcuları kayırmak olarak 

tanımlanırken alay etme ceza odaklı davranışlar ile karakterize edilir (örnek sporcuya bağırma 
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ve/ya hataları yüzünden ceza vermek gibi). Çünkü antrenörlük davranışları takım içerisinde 

düşmanca bir iklim yaratarak sporcuları birbirinden uzaklaştırır. Sonuçlarımız yapılan diğer çalışma 

ile tutarlıdır. Çünkü her iki çalışma da ceza odaklı antrenörlük davranışlarının her bir sporcu ile tüm 

takım iklimi arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebileceğini öne sürmektedir. 

Yapılan çalışma uzun zamanlı bir süreçle ele alınmalıdır. Gelecekteki antrenörlük ve liderlik 

çalışmalarıında müsabakaların farklı aşamalarında yapılan uygulamalar veya görüşmelerle 

boylamsal çalışmalar yapılması bir yıllık ölçümün getirdiği sınırlılıkları kaldıracaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: Antrenör, liderlik, antrenörlük davranışı, bir sezon boyunca 

  

 
Sezon Öncesi, Sezon Ortası ve Sezon Sonu Antrenörlerin Liderlik Davranışı Alt Boyut 

Puanlarının Betimsel İstatistikleri 
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Ödüllendir
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Davranış 

Antrenörl

erin 

Liderlik 

Davranışı 

Eğitim ve 

Öğretim 
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ik 
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Otoriter 
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Ortala

ma 
Ss Ortalama Ss Ortalama Ss 

Ortala

ma 
Ss Ortalama Ss 

Sezon  

Öncesi 

(SÖ) 

3.23 1.65 2.60 1.50 3.30 1.75 2.21 1.53 3.38 1.60 

Sezon 

Ortası 

(SOR) 

3.87 1.12 2.39 1.58 3.19 1.79 2.98 1.65 3.17 1.27 

Sezon  

Sonu (SS) 
3.29 1.34 2.74 1.59 3.46 1.70 2.81 1.67 3.26 1.08 
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Bir Sezon Boyunca (SÖ-Sezon Öncesi, SOR-Sezon Ortası, SS-Sezon Sonu), Antrenörlerin 

Liderlik Davranışı Puanlarına Uygulanan Tek Faktör Üzerinde Tekrarlanmış Ölçümler İçin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler Değişkenler Zaman n Ortalama Ss SD F p 

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Otoriter SÖ 232 3.30 1.75 2,462 1.765 .166

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Otoriter SOR 232 3.19 1.79 2,462 1.765 .166

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Otoriter SS 232 3.46 1.70 2,462 1.765 .166

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Demokratik SÖ 232 2.60 1.50 2,462 3.723 .025

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Demokratik SOR 232 2.39 1.58 2,462 3.723 .025

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Demokratik SS 232 2.74 1.59 2,462 3.723 .025

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Eğitim-Öğretim SÖ 232 3.23 1.65 2,462 6.523 .000

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Eğitim-Öğretim SOR 232 3.87 1.12 2,462 6.523 .000

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Eğitim-Öğretim SS 232 3.29 1.34 2,462 6.523 .000

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Sosyal Destek SÖ 232 2.21 1.53 2,462 7.925 .000

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Sosyal Destek SOR 232 2.98 1.65 2,462 7.925 .000

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Sosyal Destek SS 232 2.81 1.67 2,462 7.925 .000

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Ödüllendirici Davranış SÖ 232 3.38 1.60 2,462 2.671 .086

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Ödüllendirici Davranış SOR 232 3.17 1.27 2,462 2.671 .086

Algılanan  
Antrenörlük 
Davranışı 

Ödüllendirici Davranış SS 232 3.26 1.08 2,462 2.671 .086

Tekrarlanmış Ölçümler İçin Varyans Analizi sonuçlarına göre, bir sezon boyunca, demokratik davranış puanları 
açısından anlamlı bir fark olduğu [F (2,462)=3.723;p<0.025], eğitim öğretim davranışı puanları açısından 
anlamlı bir fark olduğu [F (2,462)=6.523;p<0.000], sosyal destek davranışı puanları açısından anlamlı bir fark 
olduğu görülmektedir [F (2,462)=7.925;p<0.000]. Ayrıca Tekrarlanmış Ölçümler İçin Varyans Analizi 
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sonuçlarına göre, Bir sezon boyunca, otoriter davranış puanları açısından anlamlı bir fark olmadığı [F 
(2,462)=1.765;p>0.166] ve ödüllendirici davranış puanları açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [F 
(2,462)=2.671;p>0.086]. Post hoc Bonferroni sonuçlarına göre, bir sezon boyunca otoriter davranış puanları 
açısından, sezon öncesi ile sezon ortası (p>0.639), sezon öncesi ile sezon sonu (p>0.448) ve sezon ortası ile 
sezon sonu (p>0.105) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Demokratik davranış puanları açısından, sezon 
ortası ile sezon sonu (p<0.010) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Demokratik davranış puanları açısından, 
sezon öncesi ile sezon ortası (p>0.315) ve sezon öncesi ile sezon sonu (p>0.435) arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Eğitim öğretim davranışı puanları açısından, sezon öncesi ile sezon ortası (p<0.003) ve sezon 
ortası ile sezon sonu (p<0.000) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Eğitim öğretim davranışı puanları 
açısından, sezon öncesi ile sezon sonu (p>0.057) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sosyal destek 
davranışı puanları açısından, sezon öncesi ile sezon ortası (p<0.000) ve sezon öncesi ile sezon sonu (p<0.000) 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sosyal destek davranışı puanları açısından, sezon ortası ile sezon sonu 
(p>0.957) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ödüllendirici davranış puanları açısından, sezon ortası ile 
sezon sonu (p<0.029), arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ödüllendirici davranış puanları açısından, sezon 
öncesi ile sezon ortası (p>0.252), sezon öncesi ile sezon sonu (p>0.929) arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. 
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Abstract 0937 
 

 
Comparison between game analysis and teams, players and performance 

  

Aliye Menevşe, Osman İmamoğlu 

Ondokuz Mayıs University, Department of Physical Education and Sports, Samsun 

  

This study covers the performance indexes of game analysis of 2. League single round University 

Games held in Konya in 2010-2011 seasons.  

 

Goal: In this study, it is aimed to make a comparison between performance indexes obtained as a 

result of game analysis, and, reaction times –as a component of performance analysis- of elite 

handball teams and players independently. 

 

Method: This study covers the 2. League single round University Games held in Konya in 2010-

2011 seasons. 27 male players, training since 5 or more years, from Eastern Mediterranean 

University, Karadeniz Technical University, Konya Selcuk University and Mersin University 

voluntarily took part in our study. Games are recorded by video cameras; by using Flanagan’s 

Critical Incident Technique quoted by Taborsky, game analysis in handball are made; based on the 

game analysis scales of teams and players, + (ƩPi) and - (ƩNi) values are calculated and 

performance analysis is found (Vi=Vt). In order to determine the reaction times from elements of 

performance, by using Nelson’s Reaction Timer Hand Reaction Time (HRT), Two Hands Reaction 

Time (THRT) and Foot Reaction Time (FRT) are measured before (BG) and after the game (AG) as 

well as winning (WT) and losing (LT) team. Average () and standard deviation (SS) of data are 

presented. When comparing the groups, student t test is used; p<0,05 is evaluated as a level of 

emphasis. 

 

Findings: When game indices and and reaction times of teams are studied; it can be clearly seen 

that the first ranked team T1 has the highest (best) Vi=Vt value of 29,62, while their average 

reaction time is the lowest (best) at a value of 0,225. Vi=Vt value of last ranked team T4 is the 

lowest (bad) at a value of 23,59, while their average reaction times are highest (bad) at a value of 

0,263. When players are evaluated individually, the lowest (worst) Vi=Vt value of 22,6 and highest 

(best) Vi=Vt value of 27,4 are measured; lowest (best) reaction times at a value of 0,216 and 

highest (worst) reaction times at a value of 0.23 are measured; in accordance to these values, 

players which has best and worst values are determined. While performance data of teams are 

parallel to reaction time values, while individual players’ performance data may differ from reaction 

times measured. 
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Result: As a result of the analysis, when high performance values are compared to reaction times, 

it is clearly seen that high performance values are not a criterion which determines how good or 

bad the team or the player is. As a result of our study it supported that the necessity of 

comparison between other elements affecting individual performances of players as well as teams 

is required. 

  

Keywords: Key Terms: Game analysis, Performance, reaction time 

 
Müsabaka analizinin, takımlarla, sporcularla ve performans bileşeni ile 

karşılaştırılması 

  

Aliye Menevşe, Osman İmamoğlu 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Samsun 

  

Bu çalışma 2010-2011sezonunda Konya da yapılan Üniversiteler 2. lig tek devreli grup birinciliği 

müsabaka analizlerinin performans indeksini kapsamaktadır.  

 

Amaç: Elit hentbol takımlarının müsabaka analizlerinin, takımlarla, sporcularla ve performans 

bileşenlerinden reaksiyon zamanlarıyla karşılaştırılması amacıyla araştırıldı. 

 

Materyal-Metod: Bu çalışma 2010-2011sezonunda Konya da yapılan Üniversiteler 2. Lig tek devreli 

grup birinciliği karşılaşmalarını kapsamaktadır. Çalışmaya üniversite hentbol takımlarından Doğu 

Akdeniz, Karadeniz Teknik, Konya Selçuk ve Mersin üniversitesinde oynayan, antrenman yaşı en az 

beş yıl ve üzerinde olan 27 erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Video kamera sistemiyle maçlar 

kayıta edilmiş ve hentbolda müsabaka analizi, Taborsky’nin aktardığı, Flaganan Critical Incident 

Technique değerlendirmesinden yararlanarak, takımların ve sporcuların müsabaka analiz skalalası 

esas alınarak, artı (ƩPi) ve eksi (ƩNi) değerler hesaplanarak performans analizi (Vi=Vt) yapıldı. 

Performans bileşenlerinden reaksiyon zamanını ölçmek için, müsabaka öncesi (MÖ) ve müsabaka 

sonrası (MS); galip (MSG) ve mağlup (MSM) olmak üzere sporculardan el reaksiyon (ERZ), çift el 

(ÇERZ) ve ayak reaksiyon zamanı (ARZ), ölçümleri Nelson Reaksiyon Cetveli ile alındı. Verilerin, 

ortalama ( ) ve standart sapma (SS) değerleri sunuldu. Grupların karşılaştırılmasında student t 

testi kullanıldı, p<0,05 önem seviyesi olarak değerlendirildi. 

 

Bulgular: Takımların müsabaka indeksleri ve reaksiyon zamanları incelendiğinde; birinci olan T 1’ in 

Vi=Vt değeri 29,62 en yüksek (iyi) çıkarken, reaksiyon zaman ortalamaları yine 0,225 ile en düşük 

(iyi) çıkmıştır. Sonuncu olan T4’ ün Vi=Vt değeri; 23,59 en düşük (kötü) çıkarken reaksiyon zamanı 

ortalamaları; 0,263 en yüksek (kötü) çıkmıştır. Sporcular tek tek incelendiğinde; Vi=Vt değeri; 

22,6 en düşük (kötü) çıkarken, reaksiyon zamanları ortalamaları; 0,216 en düşük (iyi) olan, Vi=Vt 

değeri; 27,4 en yüksek (iyi) çıkarken, reaksiyon zamanları ortalamaları; 0,23 ile yüksek (kötü) 
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değerlere sahip sporcular belirlenmiştir. Takımlarda performans rakamlarının reaksiyon 

zamanlarıyla paralel çıkarken, sporcularda farklı çıkmıştır.  

 

Sonuç: Analizlerle performans rakamlarının yüksek olmasının ölçüt olmadığı, takımın veya 

sporcunun çok iyi veya çok kötü olduğu anlamına gelmediğini, reaksiyon zamanlarıyla 

karşılaştırmalarımızda tespit edilmiştir. Takımlardan ziyade sporcuların bireysel olarak performansı 

etkileyen diğer bileşenlerin testleriyle de karşılaştırılmasının gerekliliği çalışmamızla desteklenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: ; Müsabaka analizi, performans, reaksiyon zamanı. 
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Abstract 0946 

 

The place of supplement use and body capital in the analysis of male identity 

construction in bodybuilding 

  

Mustafa Sahin Karacam, Canan Koca, Nefise Bulgu 

Hacettepe University, School of Sport Sciences and Technology, Ankara, Turkey 

  

The purpose of this study is to examine the place of supplement use and body capital in the 

analysis of male identity construction in bodybuilding. The theoretical framework of the study is 

based on Bourdieu’s social theory and Connell’s hegemonic masculinity concept. In this qualitative 

research, data were collected through participant observation (3 months) and individual interviews 

with ten male gym participants who use/has used supplements. After findings were analyzed by 

content analysis, the findings were sorted into two themes: (1) bodybuilding, masculinity and body 

capital and (2) supplement use and ideal male body. The findings indicated that, for men, the main 

purposes of bodybuilding are to grow large, increase the muscularity and reach the ideal male 

body. Men’s motivations to use supplements are to speed up the reaching the ideal male body and 

the hegemonic discourse about necessity of supplement use for reaching ideal male body is 

widespread among bodybuilders. As a result, it can be said that bodybuilding is an area which has 

its own discourses about masculinity and also it is a field in which body capital is significant. 

Besides participants’ ideal body perception and their training and nutrition routines are important 

factors on the construction of their male identity. 

  

Keywords: Masculinity, suplements, body capital, ideal body, hegemonic masculinity 

 
Vücut geliştirme alanında erkeklik kimliğinin inşasının analizinde beden 

sermayesi ve takviye besin maddesi kullanımının yeri 

  

Mustafa Sahin Karacam, Canan Koca, Nefise Bulgu 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara, Türkiye 

  

Son yıllarda, spor salonlarında ideal erkek bedenine ulaşmak amacıyla vücut geliştirmek ve 

beraberinde takviye besin maddesi kullanmak erkekler tarafından yapılan önemli bir kültürel pratik 

halini almıştır. Araştırmacılar, Batı toplumunda fitness endüstrisinin hızlı gelişimiyle birlikte 

reçetesiz satılan ek besinlerin kullanımında önemli bir artış olduğunu söylemektedir (Atkinson, 

2007; Butcher ve ark., 2005). Bunun nedeni sporun ve vücut geliştirmenin, Batı’nın, kültürel erkek 
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idealinin gerçekleştirilmesi, arzu edilen heteroseksüelliğin başarılması ve bu yolla erkeklik kimliğinin 

kazanılabilmesi için bir olanak sağlamasıdır (Klein, 2001; Wieger, 1998). Birçok araştırma da 

sadece vücut geliştirmenin değil genel olarak sporun, genç erkeklerin sosyalleşmesindeki önemini 

vurgulayarak, sporun, hegemonik erkekliğin bedenselleşmesinde ve erkeklik kimliğin yeniden 

üretilmesindeki işlevini belirtmektedir (Connell, 1995; Tivers, 2011; Wiegers 1998).  

 

Toplumsal cinsiyet ve spor ilişkisinde merkezde duran bir kavram olarak bedenler, hem kültürel 

tüketimin hem de sosyal inşanın alanlarıdır; değerlerin ve sosyal normların kazındığı yüzeylerdir 

(Tivers, 2011). Pierre Bourdieu, kültürün sadece beden üzerine yazılmadığını aynı zamanda 

kültürün üretilmesinde ve yeniden üretilmesinde bedenin merkezi bir araç olduğunu söylemiştir. Bu 

bağlamda vücut geliştirme yoluyla erkeklik, beden üzerinden yeniden üretilmektedir. 20. yüzyılda 

medyada sunulan ideal beden, kadın için ince, erkek için yağsız ve kaslı bir bedendir (Garousi ve 

ark., 2012). Modern Amerika ve Avrupa kültüründe idealize edilmiş bu erkek bedeni anlayışı, 

erkeklerin bu standartlaştırılmış ideal kaslılığı sağlamaları için baskı hissetmelerine neden olmakta 

(Billard ve ark., 2011; McFarland, 2010; Sherlock ve ark., 2005) ve erkekler ideal bedene ulaşmak 

ve bedenlerini kontrol edebilmek için sporla birlikte takviye besin maddeleri de kullanmaktadırlar 

(Atkinson, 2007; Keane, 2005). 

 

Araştırmanın kuramsal temelini Bourdieu’nun toplumsal alan, söylem (doxa) ve beden sermayesi 

kavramları ve Connell’ın hegemonik erkeklik kavramı oluşturmaktadır. Ayrıca Bridges (2009)’ın 

Bourdieu’nun sermaye kavramından yola çıkarak oluşturduğu toplumsal cinsiyet sermayesi 

kavramından hegemonik erkekliğin incelenmesinde faydalanılacaktır. Araştırmada, Bourdieu’ nun 

yaklaşımından yola çıkarak vücut geliştirme alanı, kendine has söylemlere (doxa) sahip olan ve 

beden sermayesinin ön plana çıkıp değer kazandığı etkileşimli bir toplumsal alan olarak 

tanımlanmıştır. Connell’ın hegemonik erkeklik kavramı ise erkeklerin sadece kadınlar üzerindeki 

baskınlığını değil aynı zamanda erkeklerin kendi aralarındaki baskınlığını ifade etmektedir. Yani 

vücut geliştirme alanındaki farklı konumlardaki erkekliklerin arasındaki hiyerarşiye işaret 

etmektedir.  

 

Bu bilgilerden yola çıkarak bu araştırmanın genel amacı vücut geliştirme alanında erkekliğin 

yeniden üretilmesinin Bourdieu ve Connell’ın yaklaşımlarıyla incelenmesidir.  

 

Yöntem: Sosyal bir alan olarak vücut geliştirme alanının analiz edilebilmesinin ve vücut 

geliştirmecilerin deneyimlerinin derinlemesine anlaşılabilmesinin en etkili yöntemi olarak nitel 

araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veriler katılımlı gözlem ve bireysel görüşmeler yolu ile bir 

üniversitenin spor salonunda toplanmıştır. Katılımlı gözlemde gözlemci, gözlenenlerle birlikte olup, 

onlardan biri gibi davranarak, gözlemlenen davranışların nedenlerini daha derinlemesine öğrenebilir 

(Karasar, 2005). Araştırmanın birinci yazarı 3 aylık bir sürede haftada 3-4 gün katılımlı gözlem 

yapmıştır. Spor salonunda vücut geliştirme sporu yapan yaşları 20-25 arasında değişen 10 erkek ile 
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ortalama 30-35 dakika süren yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Bu analiz tekniği 

kapsamında, çalışmadan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından incelenerek kodların 

bulunması, çalışmanın kuramsal çerçevesi ve verilerden hareketle kodların belirli temalar altında 

sınıflandırılması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve son olarak 

yorumlanması süreci izlenmiştir. Araştırmanın geçerliğini ve güvenirliğini arttırmada çeşitleme ve 

diğer araştırmacıların görüşlerine başvurma teknikleri kullanılmıştır (Berg, 2004). 

 

Bulgular: Veri analizi sonucunda iki ana tema belirlenmiştir: (1) Vücut geliştirme, erkeklik ve beden 

sermayesi: Erkeklerin vücut geliştirmeye başlamalarının temel sebebi, irileşmek, kas kütlesini 

arttırmak ve ideal bedene ulaşmaktır. Çünkü hepsi, aynı Bilard ve arkadaşlarının (2011) bulgularına 

benzer olarak, kendi bedenlerinin ideal erkek bedeni (mezomorfik) söylemi ile eşleşmediğini 

düşünmektedirler. Görüşmelerde vücut geliştirme alanı ile birlikte çeşitli sosyal alanlarda beden 

sermayesinin erkekler için değerli olduğu, katılımcıların spor ile bu değeri daha çok fark ettikleri ve 

beden sermayesinin diğer sosyal alanlarda sosyal sermayeye dönüşebildiği ortaya çıkmıştır. Yani, 

Messner (1992)’in de belirttiği gibi görüşülen erkekler vücut geliştirmeyi akran gruplarında saygıya 

ulaşmak için bir yol olarak görmektedirler. (2) Takviye besin maddesi kullanımı ve ideal erkek 

bedeni: Görüşmelerde vücut geliştirme alanında “besin takviyesi olmadan vücut olmaz” söyleminin 

egemen olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların hepsi besin takviyesi kullandıklarını çünkü ideal 

bedene kısa sürede ulaşmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar takviye besin maddeleri 

ile ilgili bilginin spor salonunda üyeler arasında aktarıldığını söylemişlerdir. 

 

Sonuç: Bulgular vücut geliştirme alanının erkeklerin katıldığı bir toplumsal alan olarak kendine özgü 

söylemleri olduğunu ve bu alan içerisinde beden sermayesinin değerli olup bu sermayenin başka 

sosyal alanlarda sosyal sermayeye dönüşebilme özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

sosyal alanın üyeleri olarak görüşülen erkeklerin ideal erkek bedeni algıları ve bu ideale ulaşmak 

için uyguladıkları antrenman ve beslenme rejimleri onların erkeklik kimliklerinin inşasında önemli 

etkenlerdir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Erkeklik, takviye besin maddesi, beden sermayesi, ideal beden, hegemonik 

erkeklik 
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Abstract 0948 

 

Transmission of impact through the electronic body protector in taekwondo 

  

Nusret Ramazanoğlu 

Marmara University, School of Physical Education and Sport, Movement and Training Sciences, 

Istanbul 

  

Introduction: This study has been conducted in order to elicit the impact forces transmitted 

trough Electronic Body Protectors utilized in Taekwondo. By applying a specially designed impact 

measurement setting, kicks as in real Taekwondo fight were mimicked on mannequins vested or 

non-vested with Electronic Body Protectors. 

 

Material-Methods: For different cadet levels, kicks which may bring points were applied. A total 

of 54 kicks were conducted determining the impact forces absorbed under the Electronic Body 

Protectors and also on front of the sternum. For measurement of transmitted impact forces, a 

specially designed sensor system (F-Socket system) was placed between the mannequin and the 

inner surface of Electronic Body Protectors.  

 

Results, Discussion and Conclusion: The results show that points could be obtained at each 

cadet level even with low impact forces. The impact of kick transmitted onto the chest increases 

(24.67%-68.09%) as the cadet level increases. It was also observed that at higher cadet levels 

transmitted forces were higher depending on the impact level. Thus, it was concluded that the 

thickness of Electronic Body Protectors must be modified according to the weight divisions utilized 

in Taekwondo. As it seems to be possible to score points even with low impact forces during 

Taekwondo competitions, there is no need to use kicks with high impact forces leading to a higher 

risk of injuries unless athletes seek to disturb the balance of their opponents. 

  

Keywords: Taekwondo, impact force, electronic body protector, cadet level 
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Taekwondo'da çarpma vuruşlarının elektronik göğüs koruyucusu (EBP) altına 

yansıması 

  

Nusret Ramazanoğlu 

Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hareket ve Antrenman Bilimleri, 

İstanbul 

  

Giriş:  

Taekwondodaki tekme vuruşlarında oluşan çarpma kuvvetleri çok geniş aralıklarda bildirilmiş [382 - 

9015 N (Falco et al., 2009; Pieter & Pieter 1995; Gupta, 2011; Pedzich et al., 2006)], çarpma 

süreleri de benzer şekilde farklı [Estevan et al., (2011): 23-26 ms; Tsui and Pain, (2009) 

standardize vuruşta: 24,2 ms, sporcu aracılığıyla vuruşta 40.8-49.8 ms ve Pearson (1997) 110 ms] 

değerlerde verilmiştir. 

 

Müsabakalarda kullanılan EBP’ lerin en ve boyları sikletlere göre farklılık göstermekle beraber, EBP 

kalınlığı değişmemektedir. Bu durum puan almak için daha yüksek kuvvete ihtiyaç duyan üst 

sikletlerde yaralanma insidansını da arttırabilmektedir (Gupta, 2011). 

 

Bu çalışmada puan alabilmek için gerekli sınırlar içerisinde, standardize edilmiş vuruşlar yaparak 

EBP’nin gelen force’ları absorbe edebilme etkinliği araştırılacaktır. 

 

Materyal-Metod:  

Bu çalışmada, WTF tarafından onaylı, Daedo marka EBP, ayak koruyucusu ve buna ait sistem (EBP-

TK STRİKE; Daedo International, Spain) kullanılmıştır. Deneylerin yürütülmesi amacıyla özel bir 

test platformu tasarlanmıştır. 

 

Test platformu: Şu parçalardan oluşmaktadır. 

1. Vuruşu yapacak ucuna Loadcell (Cas Coop, Korea) yerleştirilmiş, diğer ucu sabitlenmiş yüksek 

elastikiyetli yay çeliği;  

2. Loadcell’in önüne vuruşu yapan sporcunun ayağını taklit için üzerine Daedo (Daedo 

International, Spain) marka elektronik çorabı-koruyucusu giydirilmiş protez ayak (Eu no: 42; Sach 

Foot, OttoBock, Germany), 

3. Sistemin tekrarlayan ölçümlerde benzer çarpmaları yapabilmesi amacıyla ön gerilimi sabitleyen 

tetik mekanizması, 

4. Alt ve üst noktalarından sabitlenmiş ve üzerine bluetooth vericili Electronik Vücut Koruyucusu 

(EBP) (Daedo International, Spain) giydirilmiş bir “manken” 

5. EBP iç yüzü ve manken arasına yerleştirilmiş özel amaçlı sensör sistemi (F-Socket system; 

Tekscan, Boston, USA),  
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6. F-Socket system sensörlerin yapıştırıldığı, sternumu taklit etmek amacıyla hazırlanmış, 8 mm 

kalınlığındaki 15X22cm ebatlarında (yan yana yerleştirilmiş 2 adet sensörün ebatlarına uygun) üzeri 

insan cildini taklit edebilecek 3 mm kalınlığında EVA (ottobock, Germany ) ile kaplanmış tahta 

zemin (Resim 1).  

 

Test platformundan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi; 

1. Loadcell verilerileri (50Hz), loadcell indicatörü (Kyowa coorp, PCD 30 A model) aracılığıyla 

kaydedilmiştir. çarpma kuvveti (N) değerleri bu sistemden elde edilmiştir. 

2. EBP dataları sisteme ait bluetooth alıcısı aracılığıyla özel bir yazılım ile (Truescore, Daedo 

International, Spain) toplanmıştır. Puan seviyeleri ayırımında bu sistemin verileri kullanılmıştır. 

3. F-Socket sisteme ait datalar özel bir yazılım ile (F-socket research 6.51; 50Hz) toplanmıştır. 

Göğüs ön yüzünde (sternum üzeri) hissedilen çarpma kuvveti ve zamanı verileri bu sistemden elde 

edilmiştir. 

4. Loadcell ve indikatörü; EBP; F-Socket sistemleri üreticilerin önerdiği kalibrasyon ve test 

çalışmaları yapıldıktan sonra devreye alınmıştır. 

 

Yapılan vuruşlarda loadcellden elde edilen çarpma kuvvetleri “manken” ön yüzündeki sensörlerden 

(F-socket) elde edilen çarpma kuvvetleri birbirlerine oranlanarak (F-socket /Loadcell X100) loadcell 

den kaynaklı çarpma kuvvetlerinin manken (sternum ) ön yüzündeki hissedilme oranı 

hesaplanmıştır. İstatistik yöntemi olarak frekans dağılımı kullanılmıştır. 

 

Bulgular:  

Çalışmanın başlangıcında EBP kullanılmadan 24 adet vuruş yapılarak sensör sistemleri arasındaki 

ilişki(Tablo 1), EBP kullanılarak yapılan vuruşlarda çarpma kuvveti ile puan seviyeleri ilişkisi Tablo 

2’ de bildirilmiştir. 

 

Tartışma ve Sonuç:  

Bu çalışmada ön vuruş (denemelerle) her puan seviyesi için puan alıcı ortalama vuruş aralığı tespit 

edilmiş ve vuruşlar bu aralıklarda gerçekleştirilmiş (Table 1), böylelikle sporcunun düşük force 

üreterek de (119-264N) puan alıcı vuruş yapabileceği görülmüştür.  

Sporcuların kiloları ile çarpma vuruşları arasında ilişki olduğunu bilinmektedir (Falco et al., 2009; 

Pieter & Pieter 1995; Gupta, 2011; Pedzich et al., 2006; Estevan et al., 2012). Yüksek kilolu 

sporcuların puan almak için yüksek kuvvet üreten vuruşlar yapma gereksinimlerinin (puan seviye 

yükseldiğinden) olduğu aşikardır, bu da yaralanma insidansını yükselten bir durumdur (Gupta, 

2011). Bu çalışmada(bizim) düşük puan sevilerinde sporcuların puan almak için daha düşük vuruş 

kuvvetlere ihtiyaçları olduğu gibi EBP’nin gelen bu kuvvetleri, oransal olarak daha fazla absorbe 

edebildiği görülmektedir.  

 

Taekwondo müsabakalarında düşük çarpma kuvvetleri ile puan almak mümkün olduğu için rakibin 
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dengesini bozmak veya benzeri bir amaç yoksa, vuruşu yapan sporcunun da yaralanma insidansı 

yükselten çok yüksek şiddetli çarpma kuvvetlere gerek yoktur. Müsabakalarda kullanılması zorunlu 

olan EBP lerin müsabaka sikletlerine göre kalınlıklarının düzenlenmesi gereklidir. 

 

Kaynaklar: 

Estevan I, Falco C, Álvarez O, Molina‐García J (2012). Effect of olympic weight category on 

performance in the Roundhouse kick to the head in Taekwondo. Journal of Human Kinetics, vol. 31, 

37‐43. 

Falco C, Alvarez O, Castillo I, Estevan I, Martos J, Mugarra F, Iradi A (2009). Influence of the  

distance in a roundhouse kick’s execution time and impact force in Taekwondo. Journal  

of Biomechanics,42: 242–248. 

Gupta S (2011). The Attenuation of strike acceleration with the use of safety equipment in 

taekwon-do. Asian journal of sport medicine. 2(4), 235-240. 

Pieter F and Pieter W (1995). Speed and force in selected Taekwondo techniques. Biology of  

Sport, 12 (4): 257–266. 

Pedzich W, Mastalerz A, Urbanik C. The comparison of the dynamics of selected leg strokes in 

taekwondo WTF. Acta Bioeng Biomech, 2006; 8: 1–9 

  

  

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, çarpma kuvveti, electronik vücut koruyucusu, puan seviyesi 

  

 
Table 1: Loads Without EBP 

From F-socket 

n Maximum Impact Force 
from Loadcell (N) 

Maximum Impact 
Force (N) 

F-Socket/Loadcell 
X100 (%) 

Impuls 
(N) 

Impact 
time 
(ms) 

24 304.66±136.88 302.65±58.97 99.34 % 8.81±1.85 20±0.01
It was observed that at kick forces delivered without using EBP, 99.34 % of the impact load was detected by 

the F-Socked on the front part of the mannequin. 

 

Tablo 1: EBP kullanılmadan yapılan vuruşlarda sistemler arasındaki ilişki 

F-socket değerleri 

n 
Loadcell’de oluşan 
maksimum çarpma 
kuvveti (N) 

Maksimum hissedilen 
çarpma kuvveti(N) 

F-Socket/Loadcell 
X100 (%) 

Impuls 
(N) 

Çarpma 
süresi (ms) 

24 304.66±136.88 302.65±58.97 99.34 % 8.81±1.85 20±0.01 
EBP kullanılmadan yapılan vuruşlarda çarpma yükünün maksimum % 99,34’unun mankenin ön yüzündeki F-

socket sensörü tarafından hissedildiği görülmüştür. 
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Table 2: Cadet level-Impact Force relation 

    
Under EBP from 
F-Socket   

Cadet 
Level Mean±SD 

Maximum Impact 
Force from 
Loadcell (N) 

Maximum 
Impact Force 
(N) 

F-
Socket/Loadcell 
X100 (%) 

Impuls 
(N) 

Impact 
Time (ms) 

20-21 n=12 
20.25±0.45 119.98±21.08 29.61±10.08 24.67 % 24.67 % 25.00±9.05

25-26 n=14 
25.50±0.52 144.17±8.38 144.17±8.38 28.58% 1.26±0.32 22.9±7.3 

35-39 n=13 
37.08±1.38 228.60±71.96 110.67±57.92 48.41% 3.23±1.40 21.5±5.5 

40 + n=15 
43.24±1.18 264.17±77.98 179.89±92.39 68.09% 4.87±2.45 24.7±11.9 

It was also observed that with kick forces delivered using EBP were transmitted to the F-Sockets on the front 

part of the mannequin at different rates (% 24.67-68.09%) according to the cadet levels. 

 

Table 2. Puan seviyesi-çarpma kuvveti ilişkisi 

    
F-socket 
değerleri   

Puan 
seviyesi Ort.±SS 

Loadcell’de 
oluşan 
maksimum 
çarpma kuvveti 
(N) 

Maksimum 
hissedilen 
çarpma 
kuvveti(N) 

F-
Socket/Loadcell 
X100 (%) 

Impuls 
(N) 

Çarpma 
süresi (ms) 

20-21 n=12 
20.25±0.45 119.98±21.08 29.61±10.08 24.67 % 24.67 % 25.00±9.05

25-26 n=14 
25.50±0.52 144.17±8.38 144.17±8.38 28.58% 1.26±0.32 22.9±7.3 

35-39 n=13 
37.08±1.38 228.60±71.96 110.67±57.92 48.41% 3.23±1.40 21.5±5.5 

40 + n=15 
43.24±1.18 264.17±77.98 179.89±92.39 68.09% 4.87±2.45 24.7±11.9 

EBP kullanılarak yapılan vuruşlarda çarpma kuvvetinin puan seviyelerine göre değişen oranlarda (% 24.67-

68.09%) manken ön yüzündeki F-socket sensörü tarafından hissedildiği görülmüştür. 
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Abstract 0951 

 

 
Comparative kinematic analysis of the barbell during the snatch lifts of two 

different barbell weights in elite male junior weightlifters 

  

Erbil Harbili1, Ahmet Alptekin2 
1Selçuk University, School of Physical Education and Sports, Konya,Turkey 
2Pamukkale University, School of Sport Science and Technology, Denizli, Turkey 

  

Purpose: The purpose of the study was to examine the kinematic changes in the snatch technique 

during lifts of two different barbell weights in elite male junior weightlifters. Methods: In the 

national team level, nine elite male junior weightlifters (age: 18.89±0.78 years, height: 1.70±0.07 

m; body mass: 75.11±15.83 kg) participated in the study. The snatch lifts were recorded by video 

camera (Sony MiniDv PAL- 50 field/s) and the heaviest two successful lifts were selected for 

kinematic analysis. Video records were digitized using Ariel Performance Analysis System (Ariel 

Dynamics, USA). The mechanical work was calculated from the change in the barbell’s potential 

and kinetic energy. The power output was calculated by dividing the work for each phase with the 

duration of the corresponding phase. The t-test for dependent samples was used for the statistical 

analysis of the data. The significance level was set at p<0.05. 

 

Results: The average barbell mass difference between the heaviest two snatch lifts (122.2±16.8 kg 

vs 126.8±16.8 kg) was 4.6 kg. This increase in the barbell weight did not cause a significant 

kinematic change between the snatch lifts both in the first and the second pulls (p>0.05) whereas 

a decrease was observed in the maximal vertical velocity of the barbell during the second pull 

(p<0.05).  

 

Conclusion: A significant decrease in the maximal vertical velocity of the barbell during the second 

pull showed a deficiency in power output during the second pull. Coaches should pay attention 

assistant exercises to increase explosive strength in the second pull. 

  

Keywords: Biomechanics, weightlifting, snatch technique 
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Elit genç erkek haltercilerde iki farklı bar ağırlığının koparma kaldırışları 

sırasında barın karşılaştırmalı kinematik analizi 

  

Erbil Harbili1, Ahmet Alptekin2 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 
2Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

  

Amaç: Koparma kaldırışında üç önemli nokta vardır. İlki, birinci çekiş sırasında barın hızlı hareket 

etmesidir. İkincisi, geçiş evresinde barda hız kaybının küçük olmasıdır. Üçüncüsü, ikinci çekiş 

sırasında barın dikey eksende patlayıcı hareket etmesidir (Campos ve ark, 2006). Literatürde sınırlı 

sayıdaki çalışmada, koparma kaldırışında yetişkin erkek haltercilerin genç erkek haltercilere göre 

relatif güç çıktısı açısından daha üstün olduğu ve koparma tekniğinin güç evresi olan ikinci çekiş 

evresinde genç erkeklerin yetişkinlere göre daha az kabiliyetli olduğu bildirilmiştir (Gourgoulis ve 

ark, 2004). Bu nedenle genç erkek haltercilerde kaldırılan bar ağırlığının artması birinci ve ikinci 

çekiş evresindeki bar kinematiğini, mekanik iş ve güç çıktısını etkileyebilecektir. Çalışmanın amacı, 

elit genç erkek haltercilerde iki farklı bar ağırlığının kaldırılması sırasında koparma tekniğindeki 

kinematik değişimleri karşılaştırmaktı. 

 

Yöntem: Çalışmaya milli takım düzeyinde dokuz genç erkek halterci (yaş: 18.89±0.78 yıl, boy: 

1.70±0.07 m; vücut ağırlığı: 75.11±15.83 kg) dahil edilmiştir. Haltercilerin koparma kaldırışları 

kamera (Sony MiniDv PAL- 50 alan/s) ile kaydedildi ve en ağır iki başarılı kaldırış analiz için seçildi. 

Kameralardan her biri haltercinin vücudunun her bir yanını önden görecek şekilde platformun 

köşegen hizasından 7 m uzağa yerleştirilmiştir. Kameraların pozlama hızı 1/250 s. olarak 

ayarlanmıştır. Görüntüler, Ariel Performance Analysis System (Ariel Dynamics, USA) kullanılarak 

sayısallaştırılmıştır. Veriyi dönüştürmek için Doğrudan doğrusal dönüşüm (DLT) algoritması ve 12 

noktalı kalibrasyon kafesi kullanılmıştır. Yer değiştirme verisi kesme frekansı 4 Hz olan sayısal filtre 

(Butterworth low-pass digital filter) kullanılarak filtrelenmiştir. Mekanik iş, kinetik ve potansiyel 

enerji toplanarak, güç çıktısı ise her evredeki mekanik iş karşılık gelen evrenin süresine 

bölünmesiyle hesaplanmıştır. Veriler bağımlı gruplarda t testi ile karşılaştırılmış, anlamlılık düzeyi 

0.05 kabul edilmiştir. 

 

Bulgular: Tablo 1’de genç haltercilerde her iki koparma kaldırışından elde edilen kinematik verinin 

karşılaştırma sonuçları verilmiştir. Genç haltercilerin en ağır iki koparma (122.2±16.8 kg vs 

126.8±16.8 kg) kaldırışında bar kütleleri arasındaki fark ortalama 4.6±1.0 kg’dı. Bar kütlesindeki 

bu farklılık birinci çekiş sırasında barın maksimal dikey hızında anlamlı bir değişime neden 

olmazken (p>0.05), ikinci çekiş sırasında barın maksimal dikey hızında anlamlı bir azalma 

göstermiştir (p<0.05). Öte yandan her iki koparma kaldırışında hem birinci hem de ikinci çekiş 

sırasında mekanik iş ve güç değerleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 1 

 

Sonuç: Koparma kaldırışının doğası gereği birinci çekiş evresi kuvvete, ikinci çekişi evresi de 

patlayıcılığa dayalıdır (Garhammer 1991; Gourgoulis ve ark, 2000). Bu çalışmada haltercilerin 

incelenen kaldırışlarında bar kütlesi yaklaşık 5 kg artmış ve sadece ikinci çekiş sırasında barın dikey 

hızında azalma gözlenmiş, kaldırışların diğer kinematikleri arasında anlamlı farklılıklar 

görülmemiştir. Bu sonuç genç erkek haltercilerde ikinci çekiş evresindeki güç üretiminde bir 

eksikliğe işaret etmektedir. Bu nedenle antrenörler genç erkek haltercilerde ikinci çekiş sırasındaki 

patlayıcılığı geliştirecek yardımcı egzersizlere dikkat etmelidir.  

 

Kaynaklar 

 

Garhammer J. (1991) A comparison of maximal power outputs between elite male and female 

weightlifters in competition. Int J Sport Biomech, 7:3-11. 

Gourgoulis V, Aggeloussis N, Mavromatis G, Garas A. (2000) Three-dimensional kinematic analysis 

of the snatch of elite Greek weightlifters. J Sports Sci, 18:643-52. 

Gourgoulis V, Aggeloussis N, Kalivas V, Antoniou P, Mavromatis G. (2004) Snatch lift kinematics 

and bar energetics in male adolescent and adult weightlifters. J Sports Med Phys Fitness, 44:126-

31. 

Campos J, Poletaev P, Cuesta A, Pablos C, Carratala V. (2006) Kinematic analysis of the snatch in 

elite male junior weightlifters of different weight categories. J Strength Cond Res 20(4):843-850. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Biyomekanik, halter, koparma tekniği 
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Table 1. Kinematic analysis of the barbell in the snatch lifts of two different barbell 

weights in the junior male weightlifters 

Variables 
Lift 

(Mean±SD) 

The heaviest lift 

(Mean±SD) 
t-value 

Barbell mass (kg) 122.2±16.8 126.8±16.8 15.49* 

The maximum vertical velocity of the barbell  

in the first pull (m•s-1) 
0.98±0.2 0.95±0.2 0.85 

The maximum vertical velocity of the barbell  

in the second pull (m•s-1) 
1.79±0.1 1.74±0.1 2.31* 

Height of the barbell when the barbell reached 

the maximum vertical velocity (m) 
0.99±0.1 0.99±0.1 0.22 

Work in the first pull (J) 455.7±133.4 470.3±132.1 -0.96 

Work in the second pull (J) 385.7±71.1 352.3±55.8 1.45 

Absolute power in the first pull (W) 707.2±198.4 753.8±227.4 -1.92 

Absolute power in the second pull (W) 2240.1±355.1 2202.9±380.7 1.01 

*p<0.05 

 

Tablo 1. Genç erkek haltercilerde iki farklı bar ağırlığının koparma kaldırışlarında barın 

kinematik analizi 

Değişken Kaldırış (Ort±Ss)
En ağır kaldırış 

(Ort±Ss) 
t değeri

Bar kütlesi (kg) 122.2±16.8 126.8±16.8 15.49* 

Barın birinci çekişte maksimal dikey hızı (m•s-1) 0.98±0.2 0.95±0.2 0.85 

Barın ikinci çekişte maksimal dikey hızı (m•s-1) 1.79±0.1 1.74±0.1 2.31* 

Barın maksimal dikey hıza ulaştığı andaki yüksekliği (m) 0.99±0.1 0.99±0.1 0.22 

Birinci çekişte mekanik iş (J) 455.7±133.4 470.3±132.1 -0.96 

İkinci çekişte mekanik iş (J) 385.7±71.1 352.3±55.8 1.45 

Birinci çekişte güç (W) 707.2±198.4 753.8±227.4 -1.92 

İkinci çekişte güç (W) 2240.1±355.1 2202.9±380.7 1.01 

*p<0.05 
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Abstract 0956 

 

 
The effect of nordic hamstring strength training on muscle strength and 

landing, and jumping kinetics 

  

Emre Ak1, Özgür Çelik1, Uğur Ödek1, Ahmet Yıldırım1, Yaşar Salcı2, Feza Korkusuz1 
1Department of Physical Education and Sports, Middle East Technical University 
2School of Physical Education and Sport, Mustafa Kemal University 

  

Imbalance between hamstring and quadriceps strength is one of the reasons of injuries in ACL in 

the knee and other related body segments. It is suggested that hamstring muscle strength should 

be at least 60 percept of quadriceps strength. Hamstring training involving eccentric loading is an 

important protective way of training in preventing injuries. However, the effect of this mode of 

training on lower extremity loading in landing and jumping performance is not clear. The purpose 

of this study was to display increase in eccentric hamstring strength after 10-weeks training 

program and its effects on kinetics of landing and jumping. 26 recreational athletes were 

voluntarily assigned to Nordic Hamstring Strength Training (NHST) (N=14) or control groups 

(N=12). Training group performed 10-weeks eccentric hamstring strength training program. Both 

groups performed 4 sets of landing and jumping. 1-Maximum jump, 2- Max+max jump, 3- Landing 

on the force plate from the max jump height, 4- Landing+max jump. Isokinetic quadriceps and 

hamstring muscle strengths were also evaluated using an isokinetic dynamometer. Results 

indicated that NHST group increased their eccentric hamstring strength (pre = 2.90 ± 0.96, post = 

3.46 ± 0.56 Nm/kgbw) after training program. There was no significant difference in maximum 

jump performance and landing kinetics after Nordic Hamstring Training. 

  

Keywords: Nordic Hamstring Strength Training, Kinetics, Jumping 

 
Nordic Hamstring kuvvet antrenmanının hamstring kas kuvvetine ve maksimum 

sıçrama ve yere düşüş kinematiğine etkisi 

  

Emre Ak1, Özgür Çelik1, Uğur Ödek1, Ahmet Yıldırım1, Yaşar Salcı2, Feza Korkusuz1 
1Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Eğitim Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
2Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mustafa Kemal Üniversitesi 

  

Hamstring kasının sakatlanması, çok yaygın görünen ve bilinen bir sakatlık türüdür. Bu kasın 

sakatlanması sporcuların performans ve dolayısıyla da zaman kaybına neden olur. Aynı zamanda 

iyileşmesi uzun sürer ve yeniden ortaya çıkma riski fazladır. Hamstring sakatlığının başlıca 
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sebepleri arasında hamstring ve quadriceps kas gruplarının arasındaki kuvvet dengesizliği, 

hamstring kuvvetinin zayıflığı, esnekliğin az olması, yorgunluk ve geçmiş sakatlıklar vardır. Bazı 

durumlarda sakatlık kaçınılmaz olurken, hamstring kuvvetinin arttırılması ile birçok sakatlığın önüne 

geçilebilmektedir. Hamstring ve quadriceps kuvvetleri arasındaki yüksek dengesizlik alt ekstremite 

sakatlıklarına neden olmaktadır. 

 

Kaminski et al ve Garrett yaptıkları çalışmada hamstring kasının eksentrik kuvvetinden yoksun 

olması bu kas grubundaki sakatlıkların en büyük sebeplerinden birisi olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Yapılan birçok çalışmada da eksentrik kuvvet çalışmasının da hamstring sakatlıklarını önlemede 

etkili olduğu bulunmuştur.  

 

Voleybol gibi çok fazla sıçramanın yer aldığı spor branşlarında ard arda yapılan sıçrama ve yere iniş 

hareketleri sırasında sakatlık oluşmaması için sporcuların yeterli hamstring kuvvetine sahip olmaları 

son derece önemlidir. Özellikle ACL sakatlığı bu spor branşında son derce yaygın ve sporcuların 

performanslarını olumsuz yönde etkileyen bir sakatlıktır. Bu nedenle bu tür sakatlıkların önüne 

geçilmesi için hamstring kasının kuvvetinin arttırılmasına yönelik kuvvet antrenmanları önem 

taşımaktadır. Biz de bu çalışma da hamstring kas kuvvetini arttırmaya yönelik yapılan Nordic 

Hamstring Kuvvet Egzersizlerinin bu kas grubu kuvvetini arttırmadaki etkinliğine ve aynı zamanda 

tek ve ard arda yapılan maksimum sıçrama ve yere düşüş performanslarını kinetik açıdan ne 

şekilde etkilediğini araştırmaya çalıştık. 

 

Çalışmanın örneklemini 26 rekreasyonel spor yapan üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Bunların 14 

tanesi deney grubuna 12 tanesi ise kontrol grubuna atanmıştır. Deney grubu 10 hafta boyunca 

hamstring kuvvet egzersizi yapmıştır. Kontrol grubu ise normal aktivitelerine devam etmiştir. 

Çalışmanın başında ve sonunda her iki grubun da quadriceps ve hamstring kuvvetleri isokinetik 

ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Aynı zamanda katılımcılara 4 ayrı sıçrama ve kuvvet platformunun 

üzerinde sıçrama ve yere iniş protokolü uygulanmıştır. 1- Maksimum sıçrama, 2- Max 

sıçrama+maksimum sıçrama, 3- Maksimum sıçrama yüksekliğinden platform üzerine iniş, 4- Max 

sıçrama yüksekliğinden yere iniş ve yeniden maksimum sıçrama. 

 

Nordic hamstring antrenman sonrasında yapılan testler sonucu egzersiz grubunun eksentrik kuvvet 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da bir artış olduğu gözlenmiştir. Sonuçların anlamlı 

çıkmamasının nedeni her iki grupta da erkek ve kadınların birlikte test edilmesi ile kuvvet 

değerlerindeki standart kayma değerlerinin yüksek olması olabilir. Çalışma sonucunda Nordic 

Hamstring Kuvvet egzersizi yapan deney grubunun kuvvet değerlerinin pre = 2.90 ± 0.96’dan, post 

= 3.46 ± 0.56 Nm/kgbw’a arttığı gözlenmiştir. Deneklerin kuvvet platform üzerinde maksimum 

sıçrama ve maksimum sıçrama yükseklüğünden yere düşme ve ard arda yapılan maksimum 

sıçramaların kinetic değerleri arasında anlamlı bir değişim bulunmamıştır. Henüz analizleri 



 

721 

tamamlanmamış olan yere inip sırasındaki anterior-posterior kuvvet dataları analiz edilmemiş olup, 

ilerleyen tarihlerde analizi tamamlanarak çalışmaya eklenecektir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Nordic Hamstring kuvvet antrenmanı, kinetik, sıçrama 
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Abstract 0960 

 

Teaching style preferences and perceptions among Turkish physical education 

majors 

  

Leyla Saraç, Eda Muştu 

Mersin University, The School of Physical Education of Sports, Mersin, Turkey 

  

Purpose:  

The purpose of this study was to investigate self reported teaching style preferences and 

perceptions among male and female Turkish physical education teacher candidates.  

 

Subjects: 

Sixty-one female (mean age= 23.20±1.77 years) and 80 male (mean age= 24.36±2.37 years) 

physical education teacher candidates studying in 5 different universities participated in the study. 

 

Method:  

In order to collect data Turkish version of “Physical Education Teachers’ Perceptions of Teaching 

Styles-(PETPTS)” was used. The PETPTS was adapted adapted by İnce and Hünük (2010) from an 

instrument developed by Kulinna and Cothran (2003). The instrument consisted of a scenario for 

each of the teaching styles (command, practice, reciprocal, self-check, inclusion, guided discovery, 

convergent discovery, divergent production, learner’s individual designed program, learner 

initiated, self-teaching). The participants responded on a 5 point Likert type scale.  

 

Results:  

Results demonstrated that command (Mean= 4.10±.88), practice (Mean= 4.10±.88), and 

reciprocal (Mean= 4.10±.88) styles were the most preferred teaching styles among physical 

education teacher candidates (Table 1). Similarly, value perceptions of participants were highest 

for command (Mean= 12.01±2.43), practice (Mean= 11.37±2.93) and reciprocal (Mean= 

11.33±2.79) style (Table 1). In addition, there was a significant statistical difference between the 

value perceptions of female and male physical education teacher candidates in terms of value 

placed on teaching styles. Males found to placed higher value on inclusion [t(139)= -2.47, p<.05], 

learner’s individual designed program [t(139)= -2.51, p<.05] and self-teaching [t(139)= -3.93, 

p<.001] (Table 3). 
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Conclusion:  

Shortly, results showed that the tendency among physical education teacher candidates was to use 

teacher-centred teaching styles. 

 

References: 

İnce, M. L., Hünük, D. (2010). Eğitim reformu sürecinde deneyimli beden eğitimi öğretmenlerinin 

kullandıkları öğretim stilleri ve stillere ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35(157), 128-139. 

Kulinna, P. H., Cothran, D. J. (2003). Physical education teachers' self-reported use and 

perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13, 597-609. 
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Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim stillerine yönelik değer algılarının 

incelenmesi 

  

Leyla Saraç, Eda Muştu 

Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye 

  

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim stili tercihleri ve bu stillere 

yönelik değer algılarının incelenmesidir. Bu çalışmanın bir diğer amacı da öğretmen adaylarının 

öğretim stili tercihlerine yönelik değer algılarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemektir. 

 

Yöntem:  

Çalışmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Türkiye’nin 5 farklı üniversitesinde 

(Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Mustafa 

Kemal Üniversitesi) öğrenim gören toplam 141 (61 kadın, 80 erkek) Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmeni adayı katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 23.86±2.20’dir (Kadın Ort.= 23.20±1.77, 

Erkek Ort.= 24.36±2.37). Veri toplama aracı olarak Kulinna ve Cothran (2003) tarafından 

geliştirilmiş ve İnce ve Hünük (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış “Beden Eğitimi Öğretmenleri 

Öğretim Stilleri Değer Algıları Anketi-BEÖSDA” kullanılmıştır. Ankette 11 farklı öğretim stiline 

(Komut Stili–A, Alıştırma Stili-B, Eşli Çalışma Stili-C, Kendini Denetleme Stili-D, Katılım Stili-E, 

Yönlendirilmiş Buluş Stili-F, Problem Çözme: Tek Doğru Stili-G, Problem Çözme: Farklı Yollar 

Üretimi Stili-H, Öğrencinin Tasarımı Stili-I, Öğrencinin Başlatması Stili-J, Kendi Kendine Öğretme 

Stili-K) ilişkin 11 senaryo bulunmaktadır. Ankette her bir stile ait senaryoya ilişkin 4 soru 

bulunmakta ve bu sorular 5’li Likert tipi (1= Hiç, 2= Nadiren, 3= Ara sıra, 4= Sıklıkla, 5= Her 

zaman) ölçekle değerlendirilmektedir. Ankette yer alan ilk soru öğretmen adaylarının ilgili stili 

öğretmen olduklarında ne sıklıkta kullanacaklarına yönelik bilgi vermektedir. İkinci, üçüncü ve 
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dördüncü sorular ise öğretmenlerin ilgili stile yönelik değer algılarını (eğlence, öğrenme, 

motivasyon) belirlemeye yöneliktir. Ölçeğin Türkçe versiyonunda şimdiki zaman kullanılarak 

sorulan sorular (Örn. Bu yöntemle beden eğitimi dersini işlemekteyim), katılımcılar öğretmen adayı 

oldukları için gelecek zaman olarak değiştirilmiştir (Örn. Bu yöntemle beden eğitimi dersini 

işleyeceğim). İnce ve Hünük (2010) anketin her bir stile ait değer algısı boyutunda iç tutarlılığını 

(Cronbach Alpha).86 ile.95 arasında bulmuşlardır. Bu çalışmada iç tutarlılık değerleri.83-.86 

arasında değişmektedir.  

 

Bulgular:  

Araştırma bulguları öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında kullanmayı en çok planladıkları 3 

öğretim stilinin sırası ile Komut-A (Ort.= 4.10±.88), Alıştırma-B (Ort.= 4.10±.88), Eşli Çalışma-C 

(Ort.= 4.10±.88); kullanmayı en az planladıkları 3 stilin de sırası ile Kendi Kendine Öğretme-K 

(Ort.= 2.45±1.37), Öğrencinin Başlatması-J (Ort.= 2.91±1.42) ve Kendini Denetleme-D (Ort.= 

3.10±1.11) stili olduğunu ortaya koymuştur (Tablo 1). Bununla birlikte öğretmen adaylarının stile 

ilişkin değer algılarının en yüksek (olumlu) olduğu 3 stilin sırası ile Komut-A (Ort.= 12.01±2.43), 

Alıştırma-B (Ort.= 11.37±2.93) ve Eşli Çalışma-C (Ort.= 11.33±2.79) olduğu; değer algılarının en 

düşük (olumsuz) olduğu 3 stilin ise sırası ile Kendi Kendine Öğretme-K (Ort.= 8.15±3.92), 

Öğrencinin Başlatması-J (Ort.= 9.18±3.68) ve Kendini Denetleme-D (Ort.= 9.84±3.05) olduğu 

bulunmuştur (Tablo 1). Öğretmen adaylarının değer algıları kapsamındaki eğlence, öğrenme ve 

motivasyon ile ilgili maddeler ayrı olarak incelendiğinde, eğlence, öğrenme ve motivasyon açısından 

en çok tercih edilen 3 öğretim stili sıralamaları değişse de Komut-A, Alıştırma-B ve Eşli Çalışma-C 

olarak; en az tercih edilen öğretim stili ise sırası ile Kendi Kendine Öğretme-K, Öğrencinin 

Başlatması-J ve Kendini Denetleme Stili-D olarak ortaya çıkmıştır (Tablo 2). Kadın ve erkek 

öğrencilerin öğretmenlik yaşantılarında kullanmayı planladıkları stillere yönelik değer algıları Katılım 

Stili-E (t(139)= -2.47, p<.05), Öğrencinin Tasarımı Stili-I (t(139)= -2.51, p<.05) ve Kendi Kendine 

Öğretme Stili-K (t(139)= -3.93, p<.001) açısından farklılık göstermiştir (Tablo 3). Bu bulgulara 

göre Katılım (Kadın Ort.= 9.80±2.86; Erkek Ort.= 11.06±3.11), Öğrencinin Tasarımı (Kadın Ort.= 

9.23±3.80; Erkek Ort.= 10.71±3.21) ve Kendi Kendine Öğretme (Kadın Ort.= 6.74±3.65; Erkek 

Ort.= 9.23±3.79) stillerinde kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla değer algılarının daha 

düşük düzeyde olduğu ortaya konmuştur (Tablo 3). 

 

Sonuç:  

Bu çalışma bize beden eğitimi öğretmen adaylarının, öğretmen olduklarında öğreten merkezli 

öğretim stillerini tercih edeceklerini göstermektedir. İnce ve Hünük (2010) tarafından yapılan 

benzer bir çalışmada da deneyimli beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları stiller, 

öğreten merkezli stillerdir. Ayrıca deneyimli öğretmenlerin ilköğretim veya ortaöğretimde eğitim 

vermeleri, yüksek lisans eğitimi görmüş olmaları da kullandıkları öğretim stillerini değiştirmemiştir. 

Görülüyor ki, her ne kadar öğrenen merkezli öğretim uygulamasına müfredatta yer verilmiş olsa da 
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öğretmenlik yapmakta olan ve öğretmenliğe adım atacak olan adayların öğrenen merkezli stilleri 

kullanmadıkları göze çarpmaktadır.  

Kaynakça: 
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Table 1. Means and standard deviations of participants' preferred teaching styles and 

value perceptions 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının öğretim stilleri ve değer algıları ortalamaları 
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Table 2. Means and standard deviations of participants' value perceptions (fun, learning, 

motivation) in descending order 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının her bir stile yönelik değer algılarının (eğlence, öğrenme, 

motivasyon) yüksekten düşüğe doğru sıralaması 
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Table 3. Difference in value perceptions between male and female participants 

Tablo 3. Öğretim stillerine yönelik değer algılarının cinsiyete göre karşılaştırılması 
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Abstract 0967 

 

 
Academic procrastination of physical education and sports school students 

according to gender: the role of general procrastination and academic self-

efficacy 

  

Erkan Faruk Şirin1, Savaş Duman2 
1Department of Sport Management, School of Physical Education and Sports, Selcuk University, 

Konya, Turkey 
2Department of Recreation, School of Physical Education and Sports, Muğla Sıtkı Koçman 

University, Muğla, Turkey 

  

Aim: The purpose of the present study was to examine the extent to which general procrastination 

and academic self-efficacy predicted the academic procrastination of the of physical education and 

sports school students according to gender. 

 

Material-Method: In 2010-2011 academic year, 925 students aged between 18 and 27 

(xage=21.56; sd=1.12), from Physical Education Teaching Department (n=338), Training 

Education Department (n=242), Sports Management Department (n=223) and Recreation 

Department (n=223) participated in the research. In this study, four measurement tools were 

used: 1) ‘Personal Information Form’ developed by researchers, 2)‘Academic Procrastination Scale’ 

and 3) ‘General Procrastination Scale’ developed by Çakıcı (2003), 4) ‘Academic Self-efficacy Scale’ 

developed by Schwarzer and Jerusalem (1981) and translated into Turkish and adapted by Yılmaz 

et al (2007). 

Correlations analysis, multiple regression analysis and t test were used in data analysis. The 

significance level was set at.05.  

 

Findings: According to the results of the regression analysis of both female and male samples, 

general procrastination and academic self-efficacy of Physical Education and Sports School students 

regress academic procrastination behaviour in a meaningful level. In accordance with this model, 

all independent variables jointly explain the academic procrastination tendency of the male 

students at a level of %12, and female students at a level of %28 on average. 

On the other hand, the academic procrastination behaviour mean score of male students (=55.68) 

in Physical Education and Sports School was higher than the academic procrastination behaviour 

mean score of female students (=53.98) in Physical Education and Sports School. Furthermore, the 

general procrastination behaviour mean score of male students (=51.49) in Physical Education and 

Sports School was higher than the general procrastination behaviour mean score of female 
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students (=48.52) in Physical Education and Sports School. Besides, there was no significant 

difference in self-efficacy scores of male and female academy students. 

  

Result: Finally, the results of this study revealed that if Physical Education and Sports School 

students have self-efficacy beliefs (may be at a low level)and less general adjourn behaviour, it can 

before seen that they may show less academic adjourn behaviour. Besides, it may be interpreted 

that Physical Education and Sports School male students display academic and general adjourn 

behaviour more than Physical Education and Sports School female students do. 

  

Keywords: Academic Procrastination, General Procrastination, Academic Self-Efficacy, Physical 

Education and Sports School Students 

 
Cinsiyete göre beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde akademik 

erteleme davranışı: Genel erteleme ve akademik özyeterliğin rolü 

  

Erkan Faruk Şirin1, Savaş Duman2 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Konya, Türkiye 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, Konya, 

Türkiye 

  

Amacı: Bu çalışmanın amacı, cinsiyete göre genel erteleme ve akademik özyeterlik inancının beden 

eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını ne 

derecede yordadığını incelemektir.  

 

Materyal-Metod: Araştırmaya 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında farklı üniversitelerin beden 

eğitimi ve spor yüksekokulları beden eğitimi öğretmenliği (n=338), antrenörlük eğitimi (n=242) 

spor yöneticiliği (n=223) ve rekreasyon (n=223) bölümlerinde lisans öğrenimi gören yaşları 18 ile 

27 arasında (x= 21.56; ss = 1.12), değişen toplam 925 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen 

“Akademik Erteleme Ölçeği” ve “Genel Erteleme Ölçeği” ile Schwarzer ve Jerusalem (1981) 

tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından yapılan 

“Akademik Özyeterlik Ölçeği” olmak üzere dört ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve t testi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm veriler 0.05 

anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. 

 

Bulgular: Bayan ve erkek örneklem grubu için yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, genel 

erteleme ve akademik özyeterliklerinin beden eğitimi yüksekokulları öğrencilerinin akademik 

erteleme davranışını anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Bu modele göre tüm bağımsız 

değişkenler, ortak olarak erkek öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin ortalama %12’sini 
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açıklarken, kız öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin ortalama % 28’ini açıklamaktadır. Diğer 

yandan, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören erkek üniversite öğrencilerinin 

akademik erteleme davranış puan ortalamaları (X= 55.68) bayan üniversite öğrencilerinin 

ortalamalarına (X= 53.98) göre daha yüksektir. Ayrıca üniversitede öğrenim gören erkek üniversite 

öğrencilerinin genel erteleme davranış puan ortalamaları (X= 51.49) bayan üniversite 

öğrencilerinin ortalamalarına (X= 48.52) göre daha yüksektir. Bunun yanında erkek ve bayan 

üniversite öğrencilerinin özyeterlik puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında ve her iki örneklem grubu için elde edilen bulgular 

ışığında, genel erteleme davranışına daha az sahip olduklarında ve özyeterlik inancına (düşük 

oranlarda da olsa) sahip olduklarında beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin daha az 

akademik erteleme davranışı gösterebilecekleri öngörülmektedir. Ayrıca bulgular, beden eğitimi ve 

spor yüksekokullarında öğrenim gören erkek öğrencilerin bayan öğrencilere göre akademik ve 

genel erteleme davranışını daha yoğun olarak sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Alan yazınına bakıldığında bazı çalışmalar erteleme davranışının cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmadığını vurgularken, diğer bir kısım çalışma erteleme davranışının kız öğrencilerde daha 

fazla olduğunu, diğer bir grup çalışma ise erteleme davranışının erkek öğrencilerde daha fazla 

olduğunu aktarmaktadır. Bu sonuçlar, cinsiyet-akademik erteleme davranışı ilişkisiyle ilgili yeni 

çalışmalara gereksinimimiz olduğunu düşündürmektedir. Çünkü konu ile ilgili çalışmaların çoğunun 

batı kültüründe ve üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığı dikkate alındığında, farklı kültür ve 

popülasyonlarda yapılacak yeni çalışmalar cinsiyet-erteleme eğilimi ilişkisine açıklık kazandırabilir. 

Bununla beraber niçin kız öğrencilerden ziyade erkek öğrencilerde akademik erteleme davranışının 

daha yüksek oranda görüldüğü önemli bir soru olarak önümüzde durmaktadır. Bunun 

nedenlerinden biri cinsiyet rolü sosyalizasyonuyla ilişkili olabilir. Sosyal Rol Teorisine göre toplum 

cinsiyetlere ilişkin farklı roller üretir ve onlardan farklı roller bekler. Bu bakış açısına göre farklı 

sosyalleşme süreçlerinin bir fonksiyonu olarak, erkek ve kızlar farklı davranış eğilimleri içerisinde 

olacaklardır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Akademik Erteleme, Genel Erteleme, Akademik Özyeterlik, Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Öğrencileri 
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Abstract 0969 

 

End of the road: Why Istanbul F1 came to a screeching halt 

  

Cem Tınaz1, Douglas Michele Turco2, Serkan Berber3 
1Okan University, Sport Management Department, Istanbul, Turkey 
2Arcadia University, Associate Academic Dean, Pennsylvania, USA 
3Anadolu University, Schhol of Physical Education and Sport, Eskisehir, Turkey 

  

Formula One is a global industry generating nearly $US 2 billion in revenues per year 

(autoweek.com). The sport’s commercial rights alone produce $1.5 billion in annual revenue and its 

top teams run on budgets of over $400 million, backed by global corporations (bloomberg.com). 

Istanbul Park Grand Prix circuit was paid for by the Turkish government at a cost of 80 million 

euros (Neylan, 2011). The race complex could accommodate approximately 130 000 spectators. 

According to Giles (2011), the Istanbul Grand Prix was plagued by logistical problems “… with fans 

stuck in traffic jams, the inaugural race was sold out and seen as successful in a country with little 

or no tradition of, or interest in, motor sport. Attendance began falling and by 2009 only 36,000 

were at the circuit on race day. 

The objectives of this study include (1) identifying key stakeholder motivations to host F1 Turkey, 

(2) illustrate the application and bidding processes, and (3) reveal the extent of and rationale for 

state subsidy. 

Case study analysis, which uses a mixture of methods, is the main methodology for this research 

(Blaikie 2000). 

The main findings of the research reveal that the several factors contributed in part to the demise 

of Turkey F1: (1) a significant increase in the admission ticket price for the race after 2008, (2) an 

unfavorable economic conjuncture for the assertion of this event within the Turkish public, and (3) 

more globally, F1 decision-makers incorrectly evaluated the sport market (Fioriti, 2009). 

  

Keywords: Event Management, Formula 1, Turkey 

 
End of the road: Why Istanbul F1 came to a screeching halt 

  

Introduction 

Formula One is a global industry generating nearly $US 2 billion in revenues per year 

(autoweek.com). The sport’s commercial rights alone produce $1.5 billion in annual revenue and its 

top teams run on budgets of over $400 million, backed by global corporations (bloomberg.com). 

Not surprisingly, several F1 studies have focused on the impacts of the event on the host economy 
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and sponsorship effectiveness. Among the most comprehensive event studies ever completed, 

Burns, Hatch and Mules scrutinized the Adelaide Grand Prix (1986) from economic, social, cultural, 

and environmental perspectives. 

 

Bernie Ecclestone, CEO of the Federation Internationale de l'Automobile (FIA) has demonstrated a 

willingness to cancel or reschedule F1 events. The Grand Prix in Indianapolis was pulled in 2007 

after an eight-year run (Olson, 2010). The famed Brickyard first hosted the event after $75 million 

was invested in total for the race. The Bahrain Grand Prix was shelved for one year after the Arab 

Spring uprisings in 2011.  

 

FIA has been searching for new markets for its races with mixed success. There are several 

countries keen to stage a F1 race. In 2012 the US will host a grand prix in Austin, Texas, South 

Africa is bidding for rights in 2013 and Russia is advanced in negotiations to hold a race for a 

reported $40m. In October 2011, the inaugural Delhi Grand Prix event took place, and without 

government subsidy.  

 

Istanbul Park Grand Prix circuit was paid for by the Turkish government at a cost of 80 million 

euros (Neylan, 2011). The race complex could accommodate approximately 130 000 spectators. 

According to Giles (2011), the Istanbul Grand Prix was plagued by logistical problems “… with fans 

stuck in traffic jams, the inaugural race was sold out and seen as successful in a country with little 

or no tradition of, or interest in, motor sport. Attendance began falling and by 2009 only 36,000 

were at the circuit on race day. The same year, 128,000 attended the British grand prix.” 

Reportedly, Ecclestone doubled Istanbul’s race licensing fee from 8 million pounds to 16 million 

pounds, a deal-breaker for the Turkish government.  

 

Purpose 

The objectives of this study include (1) identifying key stakeholder motivations to host F1 Turkey, 

(2) illustrate the application and bidding processes, and (3) reveal the extent of and rationale for 

state subsidy. Additionally, the study will explore the strategic decisions regarding the placement of 

the track, and decisions in construction and commercial developments processes. Finally the 

organization of the race and generated managerial issues are examined. The aim of the study is to 

gain an understanding about the managerial decisions and issues that contributed to the end of the 

road for F1 Turkey.  

 

Methodolgy 

Case study analysis, which uses a mixture of methods, is the main methodology for this research 

(Blaikie 2000). The principle data collection approach used is secondary source analysis. Academic 

papers, books, newspapers, and critiques from sport authorities have been used to constitute the 

academic bases of this paper.  
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Results and Conclusion  

The main findings of the research reveal that the several factors contributed in part to the demise 

of Turkey F1: (1) a significant increase in the admission ticket price for the race after 2008, (2) an 

unfavorable economic conjuncture for the assertion of this event within the Turkish public, and (3) 

more globally, F1 decision-makers incorrectly evaluated the sport market (Fioriti, 2009). Only a 

few thousand Turks were keen and financially able to fully consume the high-end features of the 

event. The anticipated cost of the track and the amount necessary for the organization operation 

was vastly underestimated. These errors, combined with other managerial and marketing mistakes 

brought the Turkey F1 to a screeching halt.  
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Abstract 0975 

 

The contribution of the education that are given in the international olympic 

academy (IOA) to the studies to promote the olympism: an investigation from 

the point of Turkey 

  

Mensur Pehlivan, Dilşad Çoknaz 

Abant Izzet Baysal University, School of Physical Education and Sport, Sport Management 

Department 

  

The purpose of this study was to investigate the contribution of the education which are given in 

the IOA to the studies to promote Olympism in Turkey, from the point of Turkish participants who 

attended in the “Young Participants Session” of the IOA. The qualitative method was used in this 

research. Among the 52 Turkish participants who attended to the sessions between 1985-2011, at 

least one represantative of each seven Olympic periods reached. Semi-structured interview 

technique was chosen to obtain data and nine participants were interviewed. The data were 

analyzed with content analysis method. All four phases of the content analysis were undertaken: 

data was coded, the themes were found and the themes and the codes were organized among 

themselves prior to the interpretation of the data. In order to provide reliability and validity three 

researchers worked independently from each other and their findings were compared and 

confirmed. The findings were gathered under three main topics. Those are; changes in participants’ 

perspectives of Olympism, their studies after the IOA trainings, and the factors which were 

contributed to changings and studies of IOA sessions after the trainings. According to the findings 

Turkish participants have studied to promote Olympism in Turkey with the contributions of these 

trainings and with their personel interests. In conclusion, it can be said that the IOA trainings were 

sufficient, the interaction among the participants from different cultures made an important 

contribution to promote Olympism and the IOA achieved its mission promoting Olympism in the 

international area 

  

Keywords: international olympic academy, olympism, Turkey, young participants 
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Uluslararası olimpik akademi (IOA)’de verilen eğitimlerin olimpizmi 

yaygınlaştırma çalışmalarına katkısı: Türkiye açısından bir inceleme 

  

Mensur Pehlivan, Dilşad Çoknaz 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 

  

AMAÇ 

Uluslararası Olimpik Akademi (IOA) Olimpik Hareketin akademik kolunu oluşturmakta, Olimpizm 

sayesinde tüm dünyadan farklı temsilcilerin katılımı ile evrensel hoşgörünün oluşmasına katkı 

sağlamaktadır (Powell,1994 ).IOA, Olimpizm’in yaygınlaştırılmasında en üst düzeydeki okul olarak 

tanımlanmaktadır.( Olympic Solidarity, 2000). Amacı; Uluslararası bir Kültür Merkezi oluşturmak 

(IOA, 2012), Olimpik ruhu korumak ve yaymak, Olimpizm’ in eğitsel ve sosyal ilkeleri üzerine 

çalışmalar yaparak Olimpik İdealin bilimsel temellerini sağlamlaştırmaktır. (Filaretos, 1987). 

IOA’nin bu doğrultudaki misyonlarından biri katılımcıları motive ederek IOA’de edindikleri bilgi ve 

tecrübelerini, kendi ülkelerinde Olimpik İdealleri yükseltmek için kullanmalarını sağlamaktır (IOA, 

2012). Bu doğrultuda çalışmanın amacı; IOA’ nin “Genç Katılımcılar Oturumu”nda verilen 

eğitimlerin Türk katılımcılar açısından kendi ülkelerindeki Olimpizm’ i yaygınlaştırma çalışmalarına 

katkısını incelemek olarak belirlenmiştir. Belirlenen amaca yönelik katılımcıların IOA eğitimleri 

sonrası Olimpizm’e yönelik bakış açılarındaki değişimler ve eğitimlerin nasıl katkı sağladığı 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış 

sorulardan oluşan görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemlerinden 

kolay ulaşılabilir durum örneklemesi seçilmiştir. 1985-2011 yılları arasında IOA’nin “Genç 

Katılımcılar Oturumu” na katılan toplam 52 kişiden bu yıllar arasındaki yedi olimpik periyodun her 

birini temsilen en az bir kişi olmak üzere dokuz katılımcıya ulaşılmıştır. Görüşmeler yüz yüze 

gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Betimsel analizde özetlenip, yorumlanan 

veriler içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulmuşlardır. Verilerin analizini ve okuyucular 

tarafından anlaşılırlığını kolaylaştırmak için her bir olimpik periyot farklı harflerle (A, B..), 

katılımcılar aynı harfler ve faklı numaralar (K1, K2..) olmak üzere kodlama yapılmıştır. Kodlama 

işleminin ardından birbirine benzeyen veriler bir araya getirilerek temalaştırma yoluna gidilmiştir. 

Araştırmanın geçerliliği ve güvenirliğini sağlamak için üç araştırmacı birbirinden bağımsız olarak 

çalışmıştır ve her araştırmacının bulduğu sonuçlar karşılaştırılarak teyit edilmiştir.  

 

BULGULAR  

Araştırmada, Genç Katılımcılar Oturumunda verilen eğitimler sonrası IOA’nin katkısını anlamak 

üzere katılımcılara yöneltilen sorular sonucunda bulgular IOA eğitimleri sonrası katılımcıların 

Olimpizm’e yönelik bakış açılarındaki değişimler, IOA eğitimleri sonrası çalışmaları ve IOA eğitimleri 
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sonrası bu değişim ve çalışmalara katkı sağlayan unsurlar olarak üç başlık altında toplanmıştır 

(Şekil 1.).  

 

Katılımcıların Olimpizm’e yönelik bakış açılarındaki değişimlere ait elde edilen verilere dayalı olarak 

“Olimpizm ile ilgili kapsamlı bilgi edinmiş olmak”, “farkındalık yaratmak”, “Olimpizm’i hayat 

felsefesine dönüştürmek ve iş yaşamına uygulamak”, “uluslararası kültürel paylaşım ve birliktelik” 

temaları ortaya çıkmıştır. 

IOA eğitimleri sonrası Olimpizm’in yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili olarak; “TMOK ve 

olimpik organizasyonda çalışmak”, “Olimpizm’i alana uyarlamak” ve “eğitsel ve akademik 

çalışmalarda bulunmak” temalarına ulaşılmıştır. 

IOA eğitimleri sonrası değişimlere ve çalışmalara katkı sağlayan unsurlara yönelik ortaya çıkan 

temalar ise; “sosyal ve kültürel paylaşımın katkısı”, “konuşmacı ve eğitimci niteliğinin katkısı”, 

“grup çalışmalarının katkısı” ve “etkileşimin katkısı” dır. Araştırmada katılımcıların IOA’ ye 

katıldıktan sonra Türkiye’de Olimpizm’i yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmalarının nedenlerini 

anlamaya yönelik sorudan elde edilen veriler Şekil 2.’de sunulmuştur. Bu nedenler “kişisel ilgi”, 

“IOA’ye katılmak”, IOA’ ye katılmak ve kişisel ilgi birlikte” olarak şekillenmiştir. 

 

SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre, IOA eğitimlerinin farkındalık yarattığını, kapsamlı bilgi edinmeye katkı 

sağladığını, uluslararası kültürel paylaşım ve birliktelik duygularını geliştirdiğini ve Olimpizm’i hayat 

felsefesine dönüştürüp iş yaşamına uygulayarak yaşam tarzına yönelik bir değişim yarattığını 

söylemek mümkündür.  

Çalışmalarla ilgili sonuçlar, katılımcıların akademik ve eğitsel çalışmalara yöneldiklerini 

göstermektedir. Bununla birlikte katılımcıların TMOK bağlantılı organizasyonlarda yer aldığı 

görülmektedir. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken şey, araştırma kapsamındaki 

katılımcılardan bazılarının eğitimler öncesinde TMOK ile birlikte çalıştıklarıdır. Dolayısıyla 

araştırmada ortaya çıkan bu sonucu eğitimler öncesinde TMOK ile bağlantısı olmayan katılımcılar 

açısından yorumlamak ve IOA’nin bu katılımcılar açısından Olimpizm’i yaygınlaştırmaya yönelik 

çalışmalar yapmalarına katkı sağladığından bahsetmek daha doğrudur. Olimpizm’ i alana uyarlamak 

ise eğitimlerde edinilen bilgi ve deneyimin etkisiyle ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu bağlamda, 

Olimpizm’ e yönelik uygulamalara çeşitlilik kazandırma, çalışma hayatında fair-play ve Olimpizm’e 

uygun davranışlar sergileme bu sonucun içeriğini oluşturmaktadır. 

Eğitimler sonrası değişime ve çalışmalara katkı sağlayan unsurların; sosyal ve kültürel paylaşım, 

grup çalışmaları, eğitimlerdeki farklı ülke katılımcılarının aralarında yaşadığı etkileşim ve 

konuşmacı-eğitimci niteliği olduğu görülmektedir. Özellikle grup çalışmalarının sinerjisi, gruplarda 

eski ve yeni neslin birlikte yer alması etkileşimi güçlendiren unsurlardır. Bu etkileşimin Olimpizm’i 

yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarda bir bakış açısı yarattığını söylemek mümkündür. 

Araştırmadaki önemli sorulardan biri eğitimlerin mi yoksa katılımcıların kişisel ilgilerinin mi onları 

eğitimler sonrasında Olimpizm’i yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmaya yönlendirdiğidir. 
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Sonuçlar her iki durumunun da etkili olduğunu göstermektedir. Bazı katılımcılar için IOA eğitimleri 

ve eğitimlerde yaşanan etkileşime bağlı ortaya çıkan farkındalık, bazıları için ise kişisel ilgileri 

Olimpizm ile ilgili çalışmalarda bulunmalarında etkili olmuştur. Bu noktada bazen katılımcıların 

Olimpik konulara karşı ilgileri olmasa da belirlenen ölçütlere bağlı olarak IOA eğitimlerine 

seçilmesiyle bu katılımcılarda IOA eğitimlerinin etkisinin diğerlerine göre daha fazla olabileceği 

düşünülebilir.  

Sonuç olarak IOA eğitimlerinin nitelikli olmasıyla birlikte çok farklı kültürden katılımcıların 

aralarındaki etkileşimlerinin Olimpizm’i yaygınlaştırmada önemli bir katkısı olduğu, bu yönüyle 

IOA’nin Olimpizm’i uluslararası alanda yaygınlaştırma misyonunu yerine getirmede hedefine ulaştığı 

söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Genç katılımcılar, olimpizm, Türkiye, uluslararası olimpik akademi 
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Figure 1. The findings are on the contribution of the IOA training according to Turkish 

Participant who attended IOA traning 

Şekil 1. IOA Eğitimlerinde Yer Alan Türk Katılımcılara Göre IOA Eğitimlerinin Katkısına 

İlişkin Bulgular 
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Figure2. The findings are causes of to the the studies to promote the olympism according 

to Turkish Participant after the IOA trainings 

Şekil.2 IOA Eğitimleri Sonrası Türk Katılımcıların Olimpizmi Yaygınlaştırma 

Çalışmalarında Bulunmalarının Nedenlerine İlişkin Bulgular 
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Abstract 0976 

 

 
The examining of physical education teacher candidates’ ınternet attitudes and 

blog use 

  

Yılmaz Yüksel, Gıyasettin Demirhan 

Hacettepe University, School of Sport Sciences and Technology, Ankara 

  

The purpose of the study is to examine physical education teacher candidates’ internet attitudes 

and blog use. 38 (23 female, 15 male) physical education teacher candidates participated study 

voluntarily who is studying in Hacettepe University Sport Sciences and Technology School. This 

study is carried out with experimental research design, in research group 20 students, in control 

group 18 students participated study. “Web Attitude Scale” developed by Liaw (2002) adapted into 

Turkish by Bayramoğlu (2009) and “Blog Use and Acceptance Scale” developed by Avcı (2009) is 

used as an instrument to gather data. To analyze data descriptive statistics, std. deviation and T 

test were used. According to the results, in web site group there is statistically significant 

differences in internet attitude and blog use but there is no statistically significant differences in 

volleyball knowledge test. In blog group there is statistically significant differences in internet 

attitude, blog use and volleyball knowledge test (p<0.05). In this study, it has been found out that 

blog use is not only contributed to internet attitude but also cognitive area. 

  

Keywords: Blog, Internet Attitude, Physical Education Teacher 

 
Beden eğitimi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının ve web 

günlüğü kullanımlarının incelenmesi 

  

Yılmaz Yüksel, Gıyasettin Demirhan 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

  

Bu çalışma beden eğitimi öğretmen adaylarının internet yönelik tutumlarının ve web günlüğü 

kullanımlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Hacettepe Üniversitesi Spor 

Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında öğrenim 

gören 38 (23 Kadın, 15 Erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma Voleybol dersi kapsamında 

yürütülmüş olup toplam 12 hafta sürmüştür. Ön test – son test kontrol gruplu araştırma modeline 

göre tasarlanan araştırmada, kontrol grubuna web sitesi üzerinden, deney grubuna ise web 

günlüğü (blog) üzerinden web destekli voleybol eğitimi verilmiştir. Deney grubunda 20, kontrol 

grubunda ise 18 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışmada internete yönelik tutumu belirlemek için 
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Liaw (2002) tarafından geliştirilen, Bayramoğlu (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “İnternete 

Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 7’li likert tipinde olup 16 maddeden oluşmaktadır, Türkçe 

uyarlanan ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.90 bulunmuştur. Web günlüğü kabul ve 

kullanımını belirlemek amacıyla Avcı (2009) tarafından geliştirilen “Web Günlüğü Kabul ve Kullanım 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 7’li likert tipte olup 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı 0.94 bulunmuştur. Verilerin çözümlemesinde istatiksel teknik olarak; frekans, 

yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizi 

sonucunda web sitesi grubunda web günlüğü kullanım ve internete yönelik tutum ön test – son test 

puanlarının analizi sonucunda fark bulunurken, voleybol bilgi testi ön test – son test puanlarının 

analizi sonucu bir farklılık bulunamamıştır, blog grubunda ise web günlüğü kullanım, internete 

yönelik tutum ve voleybol bilgi testi ön test – son test puanlarının analizi sonucunda fark 

bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışma sonucunda web günlüğü kullanımının sadece internete yönelik 

tutuma değil bilişsel alana da katkı sağladığı savunulabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Web günlüğü, internete yönelik tutum, beden eğitimi öğretmeni 
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Abstract 0987 

 

Healthful participation in vocational dance training: A self-determination theory 

perspective 

  

Eleanor Quested, Joan L Duda 

University of Birmingham 

  

Vocational dancers are anecdotally regarded as a group ‘at risk’ of compromised health. For 

example, dancers are known to report high levels of injury, body dissatisfaction, burnout risk, and 

other characteristics pointing to compromised well-being (Laws, 2005). Yet little is known of the 

antecedents of variability in positive and negative indicators of dancers’ welfare. In the sport 

literature, features of the motivational climate (i.e., how the coach or teacher communicates, 

organizes, and interacts with the performers) is known to have important implications for healthful 

engagement in activities such as sport and dance (Quested & Duda, 2011).  

In the present work, we adopted the basic needs theory (Deci and Ryan, 2000), a mini-theory of 

the self-determination framework (Deci & Ryan, 1985, 2000) as a basis to examine the social-

psychological predictors of indices of well- and ill-being among vocational dancers. This theory 

holds that the impact of the motivational climate upon health is mediated by three psychological 

needs, to feel a sense of autonomy, competence and relatedness. This presentation will pull from 

recent studies in the context of vocational dance to illustrate the utility of self-determination theory 

in promoting our understanding and optimization of healthy engagement in activities such as 

dance. 

  

Keywords: motivation, basic need satisfaction, dance, health 

 
Healthful participation in vocational dance training: A self-determination theory 

perspective 

  

In the UK and throughout Europe, many young people invest considerable time, effort, sweat and 

sometimes tears in pursuit of enjoyment and in some cases excellence in physical and creative 

pursuits. One particularly popular physical and artistic activity across all cultures is dance. For 

some, dance is primarily a recreational and social form of physical activity and opportunity for self-

expression. However, for more elite young performers, engagement represents a journey towards 

a career as a performing artist. For these vocational dancers working in genres such as classical 

ballet, intense training can comprise 8-hour days of physical training.  



 

743 

 

Vocational dancers are anecdotally regarded as a group ‘at risk’ of compromised health. For 

example, dancers are known to report high levels of injury, body dissatisfaction, burnout risk, and 

other characteristics pointing to compromised well-being (Laws, 2005). Yet little is known of the 

antecedents of variability in positive and negative indicators of dancers’ welfare. In the sport 

literature, features of the motivational climate (i.e., how the coach or teacher communicates, 

organizes, and interacts with the performers) is known to have important implications for healthful 

engagement in activities such as sport and dance (Quested & Duda, 2011).  

 

In the present work, we adopted the basic needs theory (Deci and Ryan, 2000), a mini-theory of 

the self-determination framework (Deci & Ryan, 1985, 2000) as a basis to examine the social-

psychological predictors of indices of well- and ill-being among vocational dancers. This theory 

holds that the impact of the motivational climate upon health is mediated by three psychological 

needs, to feel a sense of autonomy, competence and relatedness. This presentation will pull from 

recent studies in the context of vocational dance to illustrate the utility of self-determination theory 

in promoting our understanding and optimization of healthy engagement in activities such as 

dance.  

 

In our series of studies, dancers completed validated questionnaires tapping their perceptions of 

the teacher created motivational climate, basic need satisfaction and indicators of psychological 

health. In the first investigation, the inter-relationships between dancers’ (N = 392) perceptions of 

the social -environment, basic psychological need satisfaction and reported affective states and 

exhaustion were explored via structural equation modeling. The study revealed partial support for a 

model in which dancer’s perceptions of autonomy support predicted basic need satisfaction 

(autonomy, competence and relatedness) and dancers’ reported affective states. However, basic 

need satisfaction was unrelated to exhaustion. Study two adopted a longitudinal approach, tracking 

an initial sample of 614 dancers for one academic year. Changes in autonomy support and basic 

need satisfaction were modeled as predictors of changes in dancers’ burnout during the academic 

year. This study revealed that reductions in teacher-provided autonomy support during the dance 

school year predicted lower satisfaction of the psychological needs and in turn, higher risk of 

burnout. In a third study, multilevel modeling techniques were employed to examine perceptions of 

autonomy support and basic need satisfaction as predictors of dancers’ daily affective states in 

learning and performance contexts. This study revealed that daily changes in the degree to which 

the basic needs were supported in dance classes, rehearsals and performances was an important 

predictor of daily changes in affective states. This investigation highlights the relevance of day-to-

day fluctuations in teacher behaviors, and importance of high, stable levels of autonomy support to 

maintain sustain need satisfaction and optimal emotional states for performance. The final study 

investigated the relevance of basic need satisfaction to hormonal and immunological responses 

relevant to immune function. Collectively these studies partially support the tenets of basic needs 
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theory. Findings point to the importance of need supportive environments if elite performers are to 

experience sustained and optimal physical and psychological health.  

Findings from this body of work have implications for the development of coach and teacher 

training programmes that may aim to foster an environment in which performers will experience 

need satisfaction and healthful functioning. This presentation will summarise the basic principles of 

self-determination theory and illustrate the methods and findings of this series of studies that have 

exemplified this theory in the context of vocational dance. Drawing from this body of work, 

recommendations will be made as to how coaches can teachers can optimize the climate they 

create in high level training environments. 
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Abstract 0989 

 

Leisure negotiation strategies scale: A study of validity and reliability for 

university students 
  

Tennur YERLİSU LAPA 

Recretaion Department, School of Physical Education and Sports, Akdeniz University, Antalya, 

Turkey 

  

This study aims at carrying out validity and reliability studies and the adaption of Turkish version of 

the scale titled “Leisure Negotiation Strategies Scale (LNSS)” for university students and developed 

by Beggs, Elkins and Powers (2005). LNSS contains 31 items and are expressed on a 5-point Likert 

scale. The scale was tested in two separate sample groups that consisted of 810 Turkish Students. 

The first sample group (n = 400) was used to test data with exploratory factor analysis, and the 

second sample group (n = 410) was used to test data with confirmatory factor analysis. According 

to explanatory factor analysis a six-factor solution was found to be reasonable with the sub-

dimensions time-management strategies (6 items), skill-acquisition strategies (5 items), 

interpersonal relations (5 items), intrapersonal validation strategies (3 items), physical fitness 

strategies (3 items) and financial management (5 items). Confirmatory factor analysis confirmed 

this six-factor solution (GFI=0.85, AGFI=0.82, NFI=0.87, TLI=0.90, CFI=0.91, RMSEA=0.072, 

SRMR=0.074). Chronbach’s alpha coefficient values ranged from 0.70 to 0.77 in the six sub-

dimensions and test-retest reliability ranged from 0.79 to 0.88. These results demonstrated that 

this scale of Turkish version was a valid and reliable instrument for university students. 

  

Keywords: leisure constraints, negotiation strategies, validity, reliability 

 
Serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri ölçeği: Üniversite öğrencileri 

için geçerlik ve güvenirlik çalışması 

  

Tennur YERLİSU LAPA 

Rekreasyon Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye 

  

Üniversite öğrencileri birçok nedenlerden dolayı rekreasyonel spor aktivitelere katılımlarında 

genellikle bir takım serbest zaman engelleri ile karşılaşmaktadırlar. Birçok öğrencinin serbest 

zaman engelleri ile baş etmek ve böylece aktivitelere katılmak için bir takım stratejiler geliştirdiği 

saptanmıştır. Türk üniversite öğrencilerinin de bu stratejileri ne oranda geliştirdiklerini tespit etmek 
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için geliştirilen “Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği”nin Türkçeye uyarlanarak 

geçerlik ve güvenirliğini test etmenin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı, Beggs, Elkins ve Powers (2005) tarafından geliştirilen “Serbest Zaman 

Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ)”nin Türkçe uyarlamasını yaparak geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir.  

 

Yöntem:  

Araştırma Grubu: Araştırmanın evreni, Akdeniz Üniversitesinde seçmeli beden eğitimi derslerinden 

birini seçmiş olan toplam 4129 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklem; rastgele 

örneklem yöntemi ile seçilen iki bağımsız gruptan oluşmaktadır. Verilerine Açımlayıcı Faktör analizi 

uygulanan birinci grup 400 (Ortyaş=19.57; Ss=2.09; kadın=105; erkek=295) ve verilerine 

Doğrulayıcı faktör Analizi uygulanan ikinci grup 410 (Ortyaş=19.59; Ss=2.46; kadın=126; 

erkek=284) olmak üzere toplam 810 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. 100 öğrenciden oluşan 

başka bir grupta ise ölçeğin test re test güvenirliği test edilmiştir. 

 

Veri Toplama Aracı: Hubbard ve Mannell (2001) tarafından geliştirilen, Elkins (2004) tarafından 

rekreasyonel kampüs sporlarına modifiye edilen ve Beggs ve ark. (2005) tarafından geçerliği 

doğrulanan “Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği” serbest zaman engellerinin 

üstesinden gelmek için bireyin geliştirdiği stratejileri tespit etmek için geliştirilmiştir. Ölçek 5’li 

Likert tip olup toplam 31 maddeden ve Zaman Yönetimi Stratejileri, Beceri Kazanma Stratejileri, 

Kişilerarası İlişkiler Stratejileri, İçsel Onaylama Stratejileri, Fiziksel Uygunluk Stratejileri ve Finansal 

Yönetim olarak adlandırılan altı alt faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık 

katsayısı alt faktörlerde 0.85 ile 0.91 arasında bulunurken, toplam ölçek için 0.89 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Verilerin Analizi: Ölçeğin geçerliliği için yürütülen çeviri aşamasından sonra ölçeğin Yapı geçerliğini 

belirlemek amacıyla birinci gruptaki öğrencilerden elde edilen verilere Varimax döndürmesine göre 

yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Analiz öncesi, verilerin faktör analizi için uygun 

olup olmadığını saptamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett testleri uygulanmıştır. İkinci 

gruptaki öğrencilerden elde edilen verilere ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confirmatory) 

uygulanarak araştırma için oluşturulan ölçme modelinin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olup 

olmadığı uyum iyiliği istatistikleri (goodness of fit statistics) ile değerlendirilmiştir. Güvenirlik 

çalışması için Cronbach’s Alpha Katsayısı hesaplanmış ve test-tekrar test uygulanmıştır.  

 

 

Bulgular:  

Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılabilmesi için verilerin 
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uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett testlerinde KMO=.81, 

χ²=3500.75, df=465, p=.000 olarak hesaplanmış ve sonuçların faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. 

Açımlayıcı Faktör Analizinde Varimax döndürme tekniği kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilirken 

özdeğeri > 1.0 olan faktörler değerlendirmeye alınmıştır. Binişik olan 3., 5., 19. ve 26. maddeler 

(iki faktördeki yük değeri arasında 0.10’dan az fark olan maddeler) ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 27 

madde ile tekrar yapılan Varimax döndürmesine göre, ölçeğin 6 faktörde toplandığı ve toplam 

varyansın % 53.86’sini açıkladığı saptanmıştır (Tablo 1). Birinci faktör toplam varyansın % 

13.33’ünü; ikinci faktör toplam varyansın % 9.24’ünü; üçüncü faktör toplam varyansın % 

8.54’ünü; dördüncü faktör varyansın % 8.50’sini; beşinci faktör toplam varyansın % 7.14’ünü ve 

son faktör olan altıncı faktör toplam varyansın % 7.09’unu açıklamaktadır. 

Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2 

değerinin (χ2=947.71, df=309, χ2/df=3.06, p<0.000) anlamlı olduğu ve χ2/df oranının 5’in altında 

olması modelin kabul edilebilir uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermektedir. Kullanılan diğer uyum 

indexleri değerleri, RMSEA (0.071), SRMR (0.071) GFI (0.85), AGFI (0.82), NFI (0.87), TLI (0.90) 

ve CFI (0.92) olarak hesaplanması, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 6 faktörlü yapısının 

kabul edilebilir ve geçerli sonuçlar verdiğini göstermektedir. Madde faktör yükleri, t değerleri ve 

hata varyansları Tablo 2’de verilmiştir. 

Ölçeğin güvenirliğini gösteren Chronbach’s Alpha katsayısı ölçeğin geneline ilişkin 0.81 iken, alt 

faktörlerine ilişkin ise sırası ile 0.70, 0.77, 0.72, 0.72, 0.70 ve 0.71’dir ve ölçeğin güvenirlik 

bakımından yeterli olduğunu göstermektedir. Test-tekrar test yöntemi ile belirlenen Pearson 

Korelasyon Katsayısı ölçeğin geneline ilişkin.871, ölçeğin alt faktörlerine ilişkin ise sırası ile 0.830, 

0.827, 0.799, 0.889, 0.850 ve 0.864 olarak hesaplanmıştır.  

 

Sonuç:  

Sonuç olarak SZEBSÖ’nin üniversite öğrencilerinin rekreasyonel sportif aktivitelerine yönelik 

serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve 

güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Ölçeğin, rekreasyonel sportif aktivitelere katılan üniversite 

öğretim elemanları için de kullanılabileceği ancak tekrar bir geçerlik ve güvenirlik çalışması 

yapılması gerektiği önerilebilir. 

 

Kaynaklar: 

Beggs, B.A., Elkins, D.J. and Powers, S. (2005). Overcoming barriers to participation in campus 

recreational sports. Recreational Sports Journal, 29, 143-155. 

 

Elkins, D.J. (2004). Levels of perceived constraint: A comparative analysis of negotiation strategies 

in campus recreational sports. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Indiana. 
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Anahtar Kelimeler: Serbest zaman engelleri, baş etme stratejileri, geçerlik, güvenirlik 

  

 

 
Figure 1. Six Factor Model of Leisure Negotiation Scale Scores 

Şekil 1. Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Altı Faktörlü Modeli 
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Table 1. Exploratory Factor Analysis (Varimax Rotation) of Leisure Negotiation Strategies 

Scale Items (n = 400) 

Tablo 1. Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği Maddelerinin Açımlayıcı 

Faktör Analizi (n = 400) 
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Table 2. Confirmatory Factor Analysis: Maximum Likelihood Estimates of First Order (n = 

410) 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi: Birinci Grubun (n = 410) Maximum Olabilirlik 

Kestirimi 
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Abstract 0991 

 

 
The study of static and dynamic balance in mentally retardation with and 

without Down syndrome 

  

Hassan Daneshmandi, Pegah Rahmani, Hossein Shahrokhi 

University of Guilan - Rasht - Iran 

  

Down syndrome is most common genetic disorder with mild to moderate mental retardation and 

also a prevalence of 1 per 800 to 1000. The aim of this study was to assess static and dynamic 

balance in people with and without Down syndrome and relation between balance with IQ and age. 

30 mentally retardation with Down syndrome (age 13.96±1.77 yr, height 135.40±8.19 cm, weight 

42.86±9.21 kg, IQ 59.12±3.73) and 30 mentally retardation without Down syndrome (age 

14.30±1.96 yr, height 136.30±8.07 cm, weight 41.46±8.67 kg, IQ 61.73±5.02) that selected 

randomly participated in this study. Demographic data, height, weight and medical records of 

Down syndrome were collected from medical files. Modified single balance test for the evaluation 

static balance and Heel-to-toe test for evaluation dynamic balance were used. The result showed a 

significant difference between static and dynamic balance in two groups (p<=0/05). Also, observed 

a significant relationship between dynamic and static balance with IQ and age (p<=0/05). People 

with Down syndrome are lower levels of growth kinetics in comparison to normal subjects and the 

mentally retarded people without Down syndrome that cause weakness in their balance. Due to the 

weakness of balance in people with Down syndrome than mentally retarded individuals without 

Down syndrome and also the importance of balance in daily activities and other skills and 

effectiveness of various physical programs to improve balance, should balance problems treated in 

these people. 

  

Keywords: Down syndrome, Static Balance, Dynamic Balance, IQ 

 
The study of static and dynamic balance in mentally retardation with and 

without Down syndrome 
  

Down syndrome is most common genetic disorder with mild to moderate mental retardation and 

also a prevalence of 1 per 800 to 1000. The aim of this study was to assess static and dynamic 

balance in people with and without Down syndrome and relation between balance with IQ and age. 

30 mentally retardation with Down syndrome (age 13.96±1.77 yr, height 135.40±8.19 cm, weight 

42.86±9.21 kg, IQ 59.12±3.73) and 30 mentally retardation without Down syndrome (age 

14.30±1.96 yr, height 136.30±8.07 cm, weight 41.46±8.67 kg, IQ 61.73±5.02) that selected 
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randomly participated in this study. Demographic data, height, weight and medical records of 

Down syndrome were collected from medical files. Modified single balance test for the evaluation 

static balance and Heel-to-toe test for evaluation dynamic balance were used. The result showed a 

significant difference between static and dynamic balance in two groups (p<=0/05). Also, observed 

a significant relationship between dynamic and static balance with IQ and age (p<=0/05). People 

with Down syndrome are lower levels of growth kinetics in comparison to normal subjects and the 

mentally retarded people without Down syndrome that cause weakness in their balance. Due to the 

weakness of balance in people with Down syndrome than mentally retarded individuals without 

Down syndrome and also the importance of balance in daily activities and other skills and 

effectiveness of various physical programs to improve balance, should balance problems treated in 

these people. 
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Abstract 0996 

 

The study of relationship between cardiovascular fitness, muscle strength & 

endurance with spinal abnormalities in Down Syndrome 
  

Hassan Daneshmandi, Pegah Rahmani, Hossein Shahrokhi 

University of Guilan - Rasht - Iran 

  

Down syndrome is most common genetic disorder and it is caused by chromosomal changes. The 

purpose of this research was study of relationship between Cardiovascular Fitness, muscle strength 

& muscle endurance with skeletal abnormalities in Down syndrome. Thirty mentally retarded with 

Down syndrome (age 13.96±1.77 yr, height 135.40±8.19 cm, weight 42.86±9.21 kg, IQ 

59.12±3.73) that were selected randomly, participated in this study. Demographic and health 

information like age, height, weight, IQ and medical records of DS were collected from medical 

files. Then physical fitness variables by special modified tests (brockport,) including Cardiovascular 

Fitness by 600 yard walk/run test, muscle strength by handgrip test, muscle endurance by sit up 

test were assessed. Continued spinal abnormalities included kyphosis, lordosis and thoracic & 

lumbar scoliosis were measured by Spinal mouse. The results showed a significant correlation 

between Cardiovascular Fitness with kyphosis and thoracic & lumbar scoliosis (p<=0/05) and a 

significant correlation between muscle strength with kyphosis and thoracic scoliosis (p<=0/05) and 

also a significant correlation between muscle endurance with Lordosis (p<=0/05). Due to 

interaction between postural and physical fitness and Special needs in Down syndrome, for optimal 

performance of their daily activities, suggest to coaches to do postural corrective exercise 

programs & improving physical fitness in Down syndrome. 

  

Keywords: Down Syndrome, Spinal Abnormalities, Cardiovascular Endurance, Muscle Strength, 

Muscle Endurance 

 
The study of relationship between cardiovascular fitness, muscle strength & 

endurance with spinal abnormalities in Down Syndrome 

  

Down syndrome is most common genetic disorder and it is caused by chromosomal changes. The 

purpose of this research was study of relationship between Cardiovascular Fitness, muscle strength 

& muscle endurance with skeletal abnormalities in Down syndrome. Thirty mentally retarded with 

Down syndrome (age 13.96±1.77 yr, height 135.40±8.19 cm, weight 42.86±9.21 kg, IQ 

59.12±3.73) that were selected randomly, participated in this study. Demographic and health 
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information like age, height, weight, IQ and medical records of DS were collected from medical 

files. Then physical fitness variables by special modified tests (brockport,) including Cardiovascular 

Fitness by 600 yard walk/run test, muscle strength by handgrip test, muscle endurance by sit up 

test were assessed. Continued spinal abnormalities included kyphosis, lordosis and thoracic & 

lumbar scoliosis were measured by Spinal mouse. The results showed a significant correlation 

between Cardiovascular Fitness with kyphosis and thoracic & lumbar scoliosis (p<=0/05) and a 

significant correlation between muscle strength with kyphosis and thoracic scoliosis (p<=0/05) and 

also a significant correlation between muscle endurance with Lordosis (p<=0/05). Due to 

interaction between postural and physical fitness and Special needs in Down syndrome, for optimal 

performance of their daily activities, suggest to coaches to do postural corrective exercise 

programs & improving physical fitness in Down syndrome. 
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Abstract 0997 

 

The comparison of carrying angle and its relation with predictor anthropometric 

parameters in athletes 
  

Hassan Daneshmandi, Hossein Shahrokhi, Pegah Rahmani 

University of Guilan - Rasht - Iran 

  

The angle between the arm and the forearm in the frontal plane called the carrying angle, which 

has an important role when carrying loads. There is no more information about carrying angle of 

athletics in relation to performance, injuries, abnormalities and anthropometric parameters of them 

in literature. The aim of this study is the comparison of carrying angle in athletic and non-athletic 

and relationship of predictor’s anthropometric parameters of upper limb with elbow carrying angle 

in athletes. 20 healthy male available athletes (age 22.25±1.88 yr, height 182.78±5.49 cm, weight 

75.35±3.19 and athletic experience 9.38±3.77) and 20 healthy male non-athletes (age 

22.80±2.01 yr, height 179.35±6.25 cm, weight 71.10±2.30) participated in this study. 

Anthropometric variables including shoulder-elbow length, elbow- wrist length, Arm span was 

measured by meter and carrying angle measured by universal goniometer. Data were analyzed by 

using of independent t test, correlation test and regression (p<=0/05). The results showed a 

significant difference between carrying angle in athletes and non-athletes (p<=0/05). There was 

also a significant relation between elbow- wrist length and carrying angle (p<=0/05), but no 

significant relation between shoulder-elbow length, Arm span and carrying angle. The results of 

regression showed that among the variables shoulder-elbow length, elbow- wrist length and Arm 

span, shoulder- elbow length was the best predictors of carrying angle. According to results of this 

study athletes who have greater forearm are more exposure carrying angle changes and require 

special medical care in upper extremities to maintain normal elbow alignment. 

  

Keywords: Carrying angle, anthropometry, athlete, elbow joint 

 
The comparison of carrying angle and its relation with predictor anthropometric 

parameters in athletes 

  

The angle between the arm and the forearm in the frontal plane called the carrying angle, which 

has an important role when carrying loads. There is no more information about carrying angle of 

athletics in relation to performance, injuries, abnormalities and anthropometric parameters of them 

in literature. The aim of this study is the comparison of carrying angle in athletic and non-athletic 
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and relationship of predictor’s anthropometric parameters of upper limb with elbow carrying angle 

in athletes. 20 healthy male available athletes (age 22.25±1.88 yr, height 182.78±5.49 cm, weight 

75.35±3.19 and athletic experience 9.38±3.77) and 20 healthy male non-athletes (age 

22.80±2.01 yr, height 179.35±6.25 cm, weight 71.10±2.30) participated in this study. 

Anthropometric variables including shoulder-elbow length, elbow- wrist length, Arm span was 

measured by meter and carrying angle measured by universal goniometer. Data were analyzed by 

using of independent t test, correlation test and regression (p<=0/05). The results showed a 

significant difference between carrying angle in athletes and non-athletes (p<=0/05). There was 

also a significant relation between elbow- wrist length and carrying angle (p<=0/05), but no 

significant relation between shoulder-elbow length, Arm span and carrying angle. The results of 

regression showed that among the variables shoulder-elbow length, elbow- wrist length and Arm 

span, shoulder- elbow length was the best predictors of carrying angle. According to results of this 

study athletes who have greater forearm are more exposure carrying angle changes and require 

special medical care in upper extremities to maintain normal elbow alignment. 

 

 
Carrying Angel Assessment 
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The equation of the regression line between carrying angle and the forearm length 
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Abstract 1014 

 

 
Response to colors diversify during the execution phase of movement 

  

Ugur Odek, Sadettin Kirazci 

Physical Education & Sport, Faculty of Education, Middle East Technical University / Ankara 

  

Tree different set-ups were prepared to examine, Reaction (RT) and Movement (MT) times, in the 

context of visual search task. Twelve participants (Mage= 21.83 SD=1.115) were asked to select 

the same colored object that was displayed on the screen and put in a box as quickly as possible. 

The main task required to select red, yellow and blue colored objects (ntotal=36) from same or 

different colored grounds. In the first setup, objects were placed on same colored grounds (e.g. red 

objects on red grounds). In the second set-up, all objects were placed on different colored grounds 

(e.g. red objects on yellow grounds). Final setup was mixture of previous two set-ups that 4 of the 

objects were placed on same colored grounds, rest of them were placed on different colored 

grounds (4 objects on each particular colored ground). Results indicated that there was no 

significant difference between tree set-ups in terms of RT However; MTs were significantly different 

when the task was to select yellow and blue objects. Both MTs were shortened for second trials, 

which was resulted from object visibility. On the other hand, in final trial MTs were slightly 

increased because of setup complexity. However, the scores of selecting red objects were not 

statistically different for all setups. All colors processed similarly until movement begins. 

Afterwards, unlike other two colors, “red” was differently responded. In conclusion, response to 

different colors can diversify during response execution phase of movement. 

  

Keywords: Movement time, Reaction time, Visual 

 
Response to colors diversify during the execution phase of movement 
  

Introduction 

 

Objects in real life are not isolated from their environment which makes visual search an essential 

part of our daily lives. To discriminate an object from its environment, visual system must be able 

to segregate. That brings about another important function of visual system, which is searching 

and processing visual information from the scene and perceiving only the necessary information 

which is most relevant to the momentary situation. 

A great variety of research paper touched on visual search strategies. It has been shown that the 

visual system uses information such as spatial location, perceptual organization and feature 
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similarity in order to find a target in a visual layout. A considerable extent of studies concluded that 

the color and shape of objects are perhaps the most determining factors in a visual search.  

The color must be accurately perceived to prevent errors on selected response. A target can easily 

be processed and defined among others if it has only one color. However objects overlapped on 

similar surfaces or in colorful scene are difficult to segregate and it takes more cognitive process to 

react.  

It is well known that some colors are associated with specific feelings within the cognitive domain. 

For example red is generally perceived as danger or a warning signal. Humans as well as the 

primates with high level cognition have been linking red to the highest level of hazard. Whether it 

is inherited or learned, many authors indicate that red has a privilege position in terms of 

perception. A recent study also indicated that red influences basic motor actions by improved 

hand-grip force and velocity of that force. 

Although a large amount of research has been done in this scope, response diversification to 

different colors is not clear yet. A considerable amount of studies claim that response 

diversification is formed after the stimulus is perceived in response programming stage of 

information processing. However there is possibility that response is formed during movement 

phase. Therefore the aim of the study was to investigate responses to different colors in the 

context of visual search and object selection task. It is hypothesized that there is a significant 

difference between reaction and movement times in terms of different setups. 

 

Methodology 

Twelve participants (Mage = 21.83 SD = 1.16) were asked to select same colored (blue, red and 

yellow) object that was displayed on the screen and put in a box as quickly as possible. 36 map 

pins (12 blue, 12 yellow, 12 red) were placed on a custom made plate consisting of 36 color filled, 

equal sized squares. The plate was fixed right in front of the participants. A slide-show was 

prepared to display random colored (blue, yellow, or red) rectangles as stimuli. Reaction Time (RT) 

and Movement Time (MT) of subjects were examined under three different set-ups. In the first 

setup, objects were placed on same colored grounds (e.g. red objects on red grounds). In the 

second set-up, all objects were placed on different colored grounds (e.g. red objects on yellow 

grounds). Final setup was mixture of previous two set-ups where four of the objects were placed 

on same colored grounds, rest of them were placed on different colored grounds (4 objects on each 

particular colored ground). 

 

Results 

Since normality assumption was not observed Kruskal–Wallis one-way analysis of variance was 

conducted for data analysis. Results indicated that there was no significant difference between tree 

set-ups in terms of RTs (Hblue_RT (2)=.05, p=.97, Hred_RT (2)=.37, p=.83, Hyellow_RT (2)=.94 

p=.62). However MTs were significantly different when the task was to select yellow and blue 

objects (Hblue_MT (2)=12.14, p =.002, Hyellow_MT (2)=18.430, p <.001). Both MTs were 
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shortened for second trials, which was resulted from object visibility. On the other hand, in final 

trial MTs were slightly increased because of setup complexity. However, the scores of selecting red 

objects were not statistically different for all setups (Hred_MT (2)=2.87, p=.24). Unlike other two 

colors, the response to red seems to be different in terms of MT. 

 

Discussion 

RTs and MTs were examined in terms of different background setups. According to results, 

participants reacted to different colors in a similar duration, when color was used as stimuli. It was 

observed that participants reacted right after the stimuli perceived, regardless of the displayed 

color. In conclusion, response can diversify during response execution phase to reduce total time of 

the movement. 
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Abstract 1017 

 

Kinematic analysis of successful three- point shot at old and new three-point 

line ın basketball 
  

Eylem Çelik, Ahmet Alptekin, Özlem Kılıç 

Pamukkale University School Of Sport Science and Technology 

  

The aim of this study was to examine kinematic analysis of field goal shooted from old (6,25 m) 

and new (6,75 m) three-point line by second and regional men’s division basketball league players. 

In this study, 7 basketball players aged 24 ± 1,00 years, height 191 ± 6,00 cm, weight 94,28 ± 

7,25 kg participated in this study voluntarily. During the video recording phase, four high speed 

cameras which have 100 Hz recording speed and synchronized to each other were used. 

Transferred directly from the images obtained from cameras to computer a three-dimensional 

images were obtained. SIMI Motion 7,5 motion analysis programme was used to make kinematic 

analysis. Three-point shooting techniques of the subjects were examined by angle of knee, angle of 

shotting-arm, angle of the shoulder and angle of hip and angle of ankle, release velocity of the ball, 

release angle of the ball and release height of the ball. The statistical analyses of the calculated 

datas’ results were performed by Wilcoxon and Pearson Ccorreation analysis. According to the 

results, there were no significant relationship between release velocity and angle of the ball, height 

of the ball either (p>0,05). While there was no significant difference was observed between centre 

of mass velocity and release velocity of ball during shooting from new three-point line (p>0,05). 

There was a significant difference between centre of mass velocity and release velocity during 

shooting from old three-point line (p<0,05). The movement pattern of the knee, shooting arm, 

shooting shoulder, hip and ankle were similar in all participants in both situation. It can be 

concluded that athletes act same shooting patterns during shooting from old and new three-point 

line as a necessity of shooting technique. 

  

Keywords: Kinematic analysis, basketball, three point shotting 
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Basketbolda eski ve yeni üç sayı atış çizgilerinden kullanılan başarılı atışların 

kinematik analizi 

  

Eylem Çelik, Ahmet Alptekin, Özlem Kılıç 

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

  

Giriş: Her spor branşında değişen oyun kuralları o branşın gerektirdiği teknik özellikleri de 

etkilemektedir. 2010 yılında basketbol saha ölçülerinde yapılan bir takım değişiklikler ile üç sayı atış 

çizgisi 6,25 m den 6.75 m’ye çekilmesi ile basketbol şut kinematiğinde değişikliğe neden olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Amaç: Bu araştırmanın amacı eski (6,25m) ve yeni (6,75m) üç sayı atış çizgilerinden kullanılan 

başarılı üç sayı atışları arasındaki kinematik farklılıkları araştırmaktır. 

Yöntem: Bu çalışmaya Denizli ilinde Basketbol 2. Lig ve Bölgesel Liginde oynayan 7 erkek 

basketbolcu (Χyaş= 24 ± 1,00 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin şut atışlarına ait 

görüntülerin kinematik analizi SIMI Motion 7,5 (Simi Reality Motion Systems, GER) hareket analizi 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Deneklerin şut atışlarına ait görüntüler 100 Hz’de kayıt yapan 

yüksek hızlı 4 adet kamera (Basler A602f, GER) ile gerçekleştirilmiştir. Deneklerin üç sayı şut 

görüntüleri kaydedilmeden önce vücudun önceden belirlenen 18 anatomik noktaya yansıtıcı işaretçi 

yerleştirilmiştir. Kameraların ilki şut atışının gerçekleştirildiği eksenin sağ tarafına ve atış ekseniyle 

45o’lik açıyla, diğer 3 kamera ise kendisinden bir önceki kamera ile aralarında 90o’lik açı 

oluşturacak yerleştirilmiştir. Sporcuların basketbol sahasında önce eski üç sayı atış çizgisi daha 

sonra yeni üç sayı atış çizgisinden potayı tam karşılarına alacak pozisyondan atışlarını yapmaları 

istenmiştir. Sporcunun atış pozisyonunu alması ile çekime başlanmış ve top çemberden geçene 

kadar çekime devam edilmiştir. Hareket analizi programıyla sayısallaştırılan anatomik noktalara ait 

ham konum verilerinin filtrelenmesinde Butterworth sayısal filtre kullanılmıştır. Filtrenin örnekleme 

frekansı 100 Hz, derecesi 2, kesme frekansı da 2 Hz olarak belirlenmiştir.  

Elde edilen kinematik veriler SPSS 17,0 programına girilmiş, eski ve yeni üç sayı çizgileri arasında 

farkın olup olmadığını anlamak için wilcoxon testi ile analizleri yapılmıştır. Topun elden çıkış hızı ile 

topun elden çıkış açısı, elden çıkış yüksekliği ve kütle merkezinin hızı parametreleri arasındaki 

ilişkiye pearson korelasyon analizi ile bakılmıştır. 

 

Bulgular: Topun elden çıkış yüksekliği, çıkış hızı ve kütle merkezi hızı değerlerine bakıldığında yeni 

üç sayı çizgisinden yapılan atışlarda bu parametrelerde bir artış görülmekte, topun elden çıkış 

açısında ise düşüş görülmektedir.  

Kütle merkezinin atış boyunca üç boyutlu grafiğine göre altı deneğin atış esnasında kütle merkezi 

ileri hareket ederken bir deneğin kütle merkezinin geriye doğru hareketi (0.06 m)gözlenmektedir.  

Eski üç sayı çizgisinden kullanılan atışlarda topun elden çıkış hızı ile kütle merkezi hızı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuş (r = 0,267, p<0,05), ancak bu anlamlı ilişki yeni üç sayı çizgisinden 
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yapılan atışlarda bulunmamıştır. Ayrıca topun elden çıkış hızı ile topun potaya giriş açısı ve topun 

ulaştığı maksimum yükseklik arasında da her iki durumda da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Eski ve yeni üç sayı çizgisinden yapılan atışlarda atış anında bazı eklem açıları (ayak bileği, diz, 

kalça, atış kolu, omuz açısı) değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için yapılan 

wilcoxon analiz sonucuna göre eski ve yeni atış durumlarında ayak bileği, diz, kalça, şut kol açısı ve 

omuz açı değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Tartışma: Bu çalışmada eski ve yeni üç sayı atışlarında; topun elden çıkış açısı, çıkış yüksekliği ve 

kütle merkezinin hızı ile topun elden çıkış hızı ilişkisi incelenmiş ve her iki durumda da anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır. Ancak topun elden çıkış anındaki kütle merkezi hızı eski üç sayı çizgisinden 

yapılan atışlarla karşılaştırıldığında daha düşük değer almıştır. Bu durum eski üç sayı çizgisinden 

yapılan atışlarda topun elden çıkış hızındaki düşüş ile bağlantılı olarak açıklanabilir. Ayrıca yeni üç 

sayı çizgisinden yapılan atışlarda topun elden çıkış hız değerlerinin arttığı görülmektedir. Bu da topu 

potaya ulaştırmak amacıyla mesafe arttıkça topun hızında da artışın olması gerekliliği ile 

açıklanabilir.  

Deneklerin diz açısı, şut kolunun açısı, omuz açısı, kalça ve ayak bileği açıları arasında hiçbir 

durumda anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

Sonuç olarak deneklerin mesafe arttıkça topun elden çıkış hızı, kütle merkezi hızı, topun elden çıkış 

yüksekliği değerleri artış göstermiş, kütle merkezi hareketleri her iki durumda benzer davranışlar 

göstermiş ve bunun yanı sıra eklem açıları arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deneklerin 

mesafe arttıkça başarılı şut mekaniğine uygun fiziksel davranış sergiledikleri söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kinematik analiz, basketbol, üç sayı atışı 
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Tablo 1. Basketbolcuların Eski Üç Sayı Çizgilerinden Yaptıkları Atışlarda Topun Elden 

Çıkış Yüksekliği, Çıkış Hızı, Topun Elden Çıkış Açısı ve Kütle Merkezi Hızı Parametrelerine 

Ait Değerler 

 
EH çıkış  
(m) 

EVçıkış  
(m/s) 

EVKM  
(m/s) Eθ çıkış (derece) EVgiriş 

(m/s) 
Eθgiriş 
(derece) 

1. Denek 2,79 5,54 0,40 44,32 5,08 85,46 

2. Denek 2,76 5,25 0,42 64,64 5,09 42,64 

3. Denek 2,78 5,93 1,17 48,56 6,58 44,06 

4. Denek 2,67 5,29 0,36 47,86 6,53 35,43 

5.Denek 2,6 5,8 1,10 53,54 6,24 42,60 

6. Denek 2,83 5,41 0,35 46,51 5,74 63,35 

7. Denek 2,64 6,05 0,74 49,61 6,16 43,38 

X±SS 2,72±0,09 5,61±0,32 0,65 ±0,36 50,72±6,76 5,92±0,63 50,99±17,46 
EH çıkış: Eski Üç sayı çizgisinden Topun Elden Çıkış Yüksekliği EVçıkış: Eski Üç sayı çizgisinden Topun Elden 

Çıkış Hızı EVKM: Eski Üç sayı çizgisinden Topun Elden Çıkış Anında Kütle Merkezinin Hızı Eθ çıkış: Eski Üç sayı 

çizgisinden Topun Elden Çıkış Açısı EVgiriş: Eski Üç sayı çizgisinden Topun Potaya Giriş Hızı Eθgiriş: Eski Üç sayı 

çizgisinden Topun Potaya Giriş Açısı EHmaks: Eski Üç Sayı Çizgisinde Topun Ulaştığı Maksimum Yükseklik 

 

Tablo 2. Basketbolcuların Yeni Üç Sayı Çizgilerinden Yaptıkları Atışlarda Topun Elden 

Çıkış Yüksekliği, Çıkış Hızı, Topun Elden Çıkış Açısı ve Kütle Merkezi Hızı Parametrelerine 

Ait Değerler 

 YH çıkış (m) YVçıkış (m/s) YVKM (m/s) Yθ çıkış (derece) YVgiriş 
(m/s) 

Yθgiriş 
(derece) 

1. Denek 2,69 5,79 0,48 46,46 6,66 57,55 

2. Denek 2,97 5,88 0,22 41,79 6,81 62,10 

3. Denek 2,82 6,0 1,38 65,93 5,39 61,09 

4. Denek 2,73 5,61 0,25 51,21 5,65 31,86 

5. Denek 2,69 6,30 1,23 55,77 7,04 89,97 

6. Denek 3,30 5,37 0,56 43,17 6,40 43,87 

7. Denek 2,61 6,01 0,91 49,49 2,32 35,01 

X±SS 2,83±0,24 5,85±0,30 0,72±0,46 50,54±8,30 5,75±1,63 54,49±19,89
YH çıkış: Yeni Üç sayı çizgisinden Topun Elden Çıkış Yüksekliği YVçıkış: Yeni Üç sayı çizgisinden Topun Elden 

Çıkış Hızı Yθ çıkış: Yeni Üç sayı çizgisinden Topun Elden Çıkış Açısı YVKM: Yeni Üç sayı çizgisinden Topun Elden 

Çıkış Anında Kütle Merkezinin Hızı YVgiriş: Yeni Üç sayı çizgisinden Topun Potaya Giriş Hızı Eθgiriş: Yeni Üç sayı 

çizgisinden Topun Potaya Giriş Açısı EHmaks: Yeni Üç Sayı Çizgisinde Topun Ulaştığı Maksimum Yükseklik  
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Abstract 1020 

 

 
Intermittent submaximal finger force performance and fatigue profiles of rock 

climbers 

  

Arif Mithat Amca1, Laurent Vigouroux2, Serdar Arıtan1 
1School of Sport Sceinces and Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey 
2Institute of Movement Sciences (UMR CNRS 7287), Aix-Marseille University, Marseille, France 

  

The purposes of this study were two-fold: (1) to determine the individual finger force and the 

individual fatigue profile of the rock climbers; and (2) to consider the effect of hold depth on this 

profile. Four experienced male climbers participated in this study (climbing experience = 12.5 ± 

3.8 years). A specially designed platform instrumented with a force/torque sensor was used to fix 

the hand holds and record finger forces. Simultaneously, electromyography data were also 

recorded from finger flexor and extensor muscles by using surface electrodes. Three different hold 

depths (2 cm, 3 cm and 4 cm) were considered. Maximal voluntary contraction (MVC) tests were 

performed and determined for each hold conditions. Intermittent finger force tests were performed 

at 80% MVC with 8 seconds of contraction followed by a short recovery of 5 seconds for a total of 

37 repetitions on each hold. Three of the participants maintained the 80 ± 5% MVC for 5 ± 3 

contractions then a decrease was noted till a plateau. This plateau levels were very close to each 

other on different hold depths. The characteristics of these parameters individually changed 

according to the climbers. As an example, one participant who is a national team member 

sustained the 80±5% MVC level during entire test on each hold. Overall, the results confirmed that 

climbers have unique profiles according to their level, training programs and muscular adaptation. 

This study showed that our tests are useful to investigate the individual climber’s capacity and 

clarify the weaknesses of each. 

  

Keywords: Muscle fatigue, Electromyography, Finger force capacity 
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Amaç:  

Çalışmanın amacı kaya tırmanıcılarında %80 maksimal ile yapılan tekrarlı izometrik kasılmalardaki 

performansın, kassal yorgunluğun gözlenmesi ve farklı genişliklerdeki tutamakların bu performans 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 

 

Katılımcılar: 

Çalışmaya düzenli olarak kaya tırmanışı yapan, deneyimli dört erkek tırmanıcı katılmıştır; vücut 

kütlesi = 75.1 ± 2.0 kg, boy = 180 ± 6 cm, tırmanış deneyimi = 12.5 ± 3.8 yıl, ortalama en 

yüksek tırmanış derecesi = 8b (Fransız sistemi), UIAA metrik skalasına göre 9.91 ± 0.96. 

Katılımcılar testlere başlamadan önce test prosedürleri konusunda bilgilendirilmiş ve Üniversite 

kurallarına uygun bir gönüllü katılımcı formu imzalamışlardır.  

 

Yöntem:  

Katılımcılar tutamak düzlemine paralel olacak şekilde yüksekliği ayarlanabilir bir tabureye 

oturtulmuştur. Katılımcıların antropometrik özelliklerine göre taburenin, tutamakların ve dirsek 

destek tablasının yükseklikleri ayarlanmıştır. Çalışmada üç farklı tutamak genişliği incelenmiş (T2 = 

2 cm; T3 = 3 cm and T4 = 4 cm) ve testler üç farklı günde yapılmıştır. Katılımcılara test günlerinde 

ve öncesinde antrenman yapmamaları söylenmiştir. Katılımcılar her tutamak için aralarında 1dk 

dinlenme ile üç maksimal istemli kasılma (MIK) yapmış, bu kasılmalardan en yüksek kuvvet 

değerine sahip olanı MIK olarak kabul edilmiştir. Tekrarlı isometrik parmak kuvveti testi %80 

MIK’da 8s kasılma 5s dinlenme protokolü ile yapılmış ve toplam 37 kasılmada sürdürülmüştür. Test 

süresince katılımcılara bilgisayar ekranı üzerinde %80 MIK seviyesi, anlık uyguladıkları MIK 

yüzdesi, kalan dinlenme/kasılma süresi ve kasılma sayısı bilgileri geri bildirim olarak verilmiştir. 

Test süresince katılımcılar sözlü olarak motive edilmiştir.  

Tutamaklara uygulanan parmak kuvvetinin ölçülebilmesi için, tutamakların üzerine sabitlendiği, 3 

Boyutlu kuvvet/tork sensörü (Delta F/T sensor, ATI, Industrial Automation, Apex, NC) ile 

oluşturulan özel bir düzenek tasarlanmıştır. Kuvvet verisi 50 Hz örneklem frekansı ile toplanmış ve 

alçak geçirgen Butterworth (2. derece, 10 Hz kesme frekansı) sayısal filtre ile filtrelenmiştir. Kuvvet 

verisiyle eş zamanlı olarak Fleksor Digitorum Profundus (FDP), Fleksor Digitorum Superficialis 

(FDS) ve Extensor Digitorum Communidis (EDC) kaslarından elektromyografi (EMG) verisi 

toplanmıştır (Biopac System Inc., Santa Barbara, CA, USA). Testlerden önce her kas için maksimal 

istemli isometrik kasılma yaptırılmış ve her kas için ortalama maksimal EMG değerleri 

belirlenmiştir. EMG verilerinin tamamı band geçirgen (2. derece, 10-500 Hz) sayısal filtre ile 

filtrelenmiş, tam doğrultma işlemi yapılmış ve her 8 saniyelik kasılma aralığı için ortalama EMG 

değeri belirlenmiştir. 

 

Bulgular-Sonuç:  

Elde edilen kuvvet değerlerine bakıldığında tutamak derinliğine de bağlı olarak %MIK profilinin 

tırmanıcılar arasında değiştiği görülmüştür. Katılımcılardan üç tanesi 80 ± 5% MIK aralığını 
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ortalama ilk 5±3 kasılma kadar koruyabilmiştir. Sonrasında, korunabilen kuvvet yüzdesinde bir 

düşüş görülmekte, kuvvet değeri ortalama 48 ± 9% MIK seviyelerinde ise tekrar bir platoya 

ulaşmaktadır. Bu plato seviyesi aynı tırmanıcı için farklı tutamak derinliklerinde ise çok az 

değişmektedir. Fransa ulusal tıramnış takımı sporcusu olan son katılımcı ise 80 ± 5% MIK 

seviyesini 3 farklı tutamak genişliğinde de test süresince koruyabilmiştir. Farklı tutamak 

büyüklüklerindeki kuvvet değişimleri incelendiğinde 80 ± 5% MIK seviyesinin korunduğu ilk 

kasılmaların sayısının tutamak derinliğine bağlı olarak değil kişisel olarak değiştiği görülmüştür. 

Sonrasındaki düşüş eğimi bazı katılımcılarda en dar bazılarında ise en geniş tutamakta daha 

yüksektir. Katılımcıların farklı tutamak genişliklerinde son kasılmalarda ulaştıkları plato kuvvet 

yüzdelerine bakıldığında plato seviyesinin tutamak derinliğine göre çok değişmediği görülmüştür.  

 

Çalışmada tırmanıcıların seviyelerine, antrenman geçmişlerine ve kassal adaptasyonlarına bağlı 

olarak özel profillere sahip oldukları görülmüştür. Çalışmada uygulanan maksimal parmak kuvvet 

kapasitesi ve tekrarlı isometrik kasılma profili testleri tırmanıcıların parmak kuvveti kapasitelerini 

anlamak, zayıf oldukları noktaları belirlemek ve bu eksikliği giderecek antrenman planlarını 

oluşturmak için oldukça önemlidir. Gelecek çalışmalarda denek sayısının genişletilmesi ve kullanılan 

maksimal gönüllü kasılma yüzdesi değiştirilerek tırmanıcıların farklı kuvvet şiddetlerine verdikleri 

tepkilerin incelenmesi gerekmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kas yorgunluğu, electromiyografi, parmak kuvveti 
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Abstract 1024 

 

Comparison of jumping performance effects on grab start technique 

  

Furkan Enginar1, Ahmet Alptekin1, Özlem Kılıç1, Eylem Çelik1, Erbil Harbili2 
1Pamukkale University,Sport Sciences and Technology College,Training and Movement 

Departmant,Denizli 
2Selçuk University, School of Physical Education and Sport,Training and movement Department, 

Konya 

  

The purpose of this study was to compare the relationship between flight length and duration of 

grab start technique and active and squat jump length and duration of standing long jump in 13-15 

years old swimmers kinematically. 8 swimmers participated in the study that performed the grab 

start better with at least 5 years of experience. The average age of the women swimmers was 

13,25 (13,25 years ± 0,5 months) and men swimmers was 14,5 (14,5 years ± 0,5) months. 

Swimmers performed grab start at swimming pool and jump performances at biomechanics 

laboratory. Swimming pool and laboratory were calibrated and a 2-dimensional video movement 

analysis system carried out to determine the kinematic parameters of the grab start and jump 

performances. Two high speed camera (100Hz; Basler A602f) and motion analyze system (SIMI 

Motion 7.5) were placed at both pool and laboratory. Statistical analysis were tested by Pearson 

Correlation Analysis method. According to the obtained results, there was a significant relationship 

between flight length of grab start and duration of grab start (p< 0,05).In addition significant 

relationship between swimmers’ active jump and squat jump duration (p<0.01) and between 

swimmers’ standing long jump distance and active jump length in regard to flight length (p<0.05) 

found.Correlations in the evaluated group revealed that grab-start performance was not related to 

performance of any jumps. This suggests that the grab start is independent of the jumping 

techniques for this group, and performance of one skill might not translate to performance in the 

other. 

  

Keywords: Grab start, kinematic, jump performance 
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Farklı sıçrama performanslarının grab çıkış tekniği üzerine etkilerinin 

değerlendirilmesi 

  

Furkan Enginar1, Ahmet Alptekin1, Özlem Kılıç1, Eylem Çelik1, Erbil Harbili2 
1Pamukkale Üniversitesi,Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,Antrenman ve Hareket Anabilim 

Dalı,Denizli 
2Selçuk Üniversitesi,Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı,Konya 

  

Giriş:  

Çıkış, yüzme müsabakalarında başarıyı etkileyen en önemli etmenlerden biridir. Benzer olarak, 

sprint koşularda sporcular, rakiplerine karşı üstünlük kazanmak için çıkış teknik antrenmanlarına 

daha fazla yoğunluk vermeleri gerekmektedir. 

Grab çıkış, sağladığı biyomekanik avantajlar sebebiyle neredeyse dünyaca kabul edilen en etkili 

çıkış tekniklerinden biridir. Alt ekstremite çıkış bloğunda yer tepki kuvvetinden kazandığı güçle 

daha iyi bir çıkış performansı sergiler. Breed ve arkadaşlarının Swing, track ve grab çıkışı incelediği 

bir çalışmada ell ve ayakların katkısının ayrı ayrı incelenmiş ve yatayda kazanılan kuvvetin 

neredeyse tümünün bacaklardan alındığı bulunmuştur. Kinematik parametreler açısından 

değerlendirildiğinde ise grab çıkış aktif, skuat sıçrama ve durarak uzun atlama hareketlerinin 

kombinasyonuna benzer. Dolayısıyla aktif, squat sıçrama ve durarak uzun atlama performansı iyi 

olan yüzücülerin grab çıkış performansının da iyi olması beklenen bir durumdur. 

 

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı, kinematik yaklaşımla 13–15 yaş yüzücülerde skuat sıçrama, aktif sıçrama ve 

durarak uzun atlama mesafe ve süreleri ile grab çıkış tekniği uçuş mesafe ve süreleri arasındaki 

ilişkiyi araştırmaktır. 

 

Yöntem:  

Bu araştırmaya ili Pamukkale Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü’nde sporcu olan 13-15 yaşlarında 

toplam 18 gönüllü yüzücü katılmıştır. Yüzücülerin içinden grab çıkış tekniğini kullanan 4 erkek 4 kız 

yüzücü seçilmiştir. 

Sporcuların durarak uzun atlama ve dikey sıçrama ölçümleri ile grab çıkış tekniği üç boyutlu analizi 

SIMI Motion 7,5 hareket analizi programı (SIMI Reality Motion Systems GmbH, GER) kullanılarak 

yapılmıştır. 

Havuz çekimlerinde yüzücülere grab çıkış tekniği ile atlayışlar yaptırılmıştır. Atlayışlara ait 

görüntüler, yüksek hızda kayıt yapabilen iki adet kamera ile kaydedilmiştir. (100Hz,BASLER A602f, 

Germany) Kameralar yüzücünün sol ön ve arka çaprazına, yerleştirilmiştir. Laboratuar çekimlerinde 

yüzücülere skuat sıçrama, aktif sıçrama ve durarak uzun atlama yaptırılmıştır. Atlayış ve sıçrama 

performanslarına ait görüntüler, hareket analizi programında işlenerek ham konum verileri elde 
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edilmiş ve bu veriler Butterworth filtresi kullanılarak yumuşatılmıştır. (100Hz örneklem frekansı, 

derecesi ve kesme frekansı 2). Yapılan hesaplamalar sonucunda kinematik veriler elde edilmiştir.  

 

Bulgular:  

13-15 yaş grubu yüzücülerde aktif sıçrama, skuat sıçrama, durarak uzun atlama, grab çıkış tekniği 

uçuş süre ve mesafe verileri ile grab tekniği ile çıkış anındaki diz açısı verileri değerlendirilmiştir. 

Tablo 1.1 de deneklerin yaş, boy, antrenman yaşı, vücut ağırlığı istatistiksel verileri verilmiştir. 

Tablo 1.2’te Yüzücülerin kinematik yöntemle elde edilmiş durarak uzun atlama, skuat sıçrama, aktif 

sıçrama ve grab çıkış tekniğinde uçuş süre ve mesafe verileri verilmiştir. 

Tablo 1.3’ te yüzücülerin aktif sıçrama, skuat sıçrama, durarak uzun atlama, grab çıkış tekniği ile 

uçuş mesafeleri arasındaki istatistiksel ilişki tablosu verilmiştir. 

Yüzücülerin durarak uzun atlama mesafesi ile aktif sıçrama mesafesi arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca yüzücülerin skuat sıçrama mesafesi ile aktif sıçrama mesafesi 

arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01). Ancak yüzücülerin grab çıkış tekniği ile uçuş 

mesafesi ile durarak uzun atlama, skuat sıçrama ve aktif sıçrama mesafeleri arasında anlamlı ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). 

Yüzücülerin skuat sıçrama süresi ile aktif sıçrama süresi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 

(p<0.01). Ancak durarak uzun atlama süresi ile grab teknikle uçuş süresinin, aktif sıçrama ve skuat 

sıçrama süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 

Tablo 2.3’ te yüzücülerin çıkış anındaki diz açıları, grab tekniğiyle uçuş mesafe ve süre veri tablosu 

verilmiştir. 

Yüzücülerin uçuş mesafesi ile uçuş süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ancak 

grab teknikle çıkış anındaki diz açısı ile uçuş mesafesi ve süresi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). 

 

Tartışma:  

Aktif, squat sıçrama ve durarak uzun atlama performansı iyi olan yüzücülerin grab çıkış 

performansları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bir bulunmamıştır. Sıçramalar ile grab 

çıkış karestik özellikleri açısından benzer hareketler olmasına rağmen, grab çıkış tekniğinin yüzme 

branşına özgü bir hareket olarak sergilenmesi anlamlı ilişki bulunmamasına sebep olmuş olabilir.  

Sıçrama performansı ve yüzmede çıkış performansının ilişkisini inceleyen sınırlı sayıda araştırma 

vardır. Blanksby ve arkadaşları (2002) yaptıkları araştırmada rekreasyonel ve elit yüzücülerde 

skuat ve aktif sıçrama yeteneklerinin grab çıkış performansını etkilemediği bildirmişlerdir. Bu 

çalışma bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. Bulgularımızın aksine, Lee ve ark (2001) yaptıkları 

çalışmada grab tekniğinde çıkıştaki kas kasılma tipinin skuat ve aktif sıçramayla farklı olduğunu 

belirtilmiştir. Sıçrama performansları ve grab çıkış tekniğinde sürelerin ilişkisini araştıran bir diğer 

çalışmada ise Adıyaman (2006) yüzücülerin depar taşından kopma süreleri ile ilgili yaptığı 

çalışmada grab çıkış tekniğinin track çıkış ve normal çıkış tekniklerine göre daha iyi kopma süresi 

yakalandığını belirtmiştir. 
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Sonuç olarak sıçrama performansları ile yüzmede çıkış performansının araştırıldığı bu tarz 

çalışmalarda farklı sıçrama prosedürleri denenerek, sıçrama performansını artırmaya yönelik bir 

antrenman programı eklenip sonrasında çıkış performansına etkisi gözlenerek ya da deneklerin yaş 

grubu değiştirilerek tekrarlanabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Grab çıkışı, kinematik, sıçrama performansı 
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Table 1.2 
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Abstract 1025 

 

 
Pamukkale University School of Sports Science and technology’s athletes’ 

attitudes towards the concept of brand 

  

Zekeriya Çelik, Tuğçe Köroğlu 

Pamukkale University School Of Sport Science And Technology 

  

The purpose of this study was to determine Pamukkale University School of Sports Science and 

Technology’s athletes’ attitudes towards the concept of brand depending on the variables of 

gender, department and branches. At this research, “Brand Attitude Survey (MTA)” was used as a 

data collection tool developed by Polat (2007) and composed of six sub-dimensions. 120 students 

participated in this study who attends Physical Education and sport teaching, recreation, Coaching 

and sports management departments (32 female, 88 male) at Pamukkale University School of 

Sport Sciences and Technology. 120 students’ questionnaires filled by were valid. While analizing 

collected data t-test was used for paired comparision and Anova was used for multiple comparision. 

Statistical significance level was set at 0,05. In all lower segments of the trade attitude points 

there was no significant difference between the departments and the sexes of the students. 

Depending on the individual and team sports, there was a significant difference in only trade 

attitude questionnaire lower segments of trade preference and trade origion. Additionally when 

arithmetic mean was analized it was considered that the difference was in favor of team sports. As 

a result, it can be concluded that sport sciences students gave importance to the trade but didn’t 

see the trade as a socialization component. 

  

Keywords: Attitude, Brand, Spor 

 
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğrencilerinin 

markaya yönelik tutumu 

  

Zekeriya Çelik, Tuğçe Köroğlu 

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

  

Giriş: Marka, bir malı diğerinden ayırt etmekte, malın yararını ve kalitesini simgelemekte ve 

hatırlanmasına katkıda bulunmaktadır.. Marka çoğu durumda tüketici için malın bir çeşit sigortası, 

bir bakıma malın güvencesidir (Polat, 2007). Artık işin içine süreç olarak, iletişim, tasarım, tecrübe 

ve en önemlisi markaya her yönüyle uygulanabilecek analizler gibi birçok konu dahil olmaktadır 

(Okkıran, 2006). Spor çok kısa sürede gazete, kitap, radyo, TV, sinema, dergiler, afişler ve çeşitli 
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organizasyonlar aracılığı ile geniş kitlelere yayılmakta ve bu kitleler tarafından takip edilmektedir. 

Bu da markaların ilgisini çekmektedir. Markalar, spor aracılığı ile dünyanın bir ucundaki tüketicilere 

kolaylıkla ulaşabilmektedir. 

 

Amaç: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda bulunun 

sporcuların genel marka kavramına yönelik tutumlarını cinsiyet, bölüm ve spor branşı 

değişkenlerine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak Polat (2007) tarafından geliştirilen “Marka Tutum 

Anketi (MTA) adlı anket kullanılmıştır. İki bölümden oluşan MTA’ın, birinci bölümde katılımcıların 

kişisel özelliklerini sorgulayan ifadeler bulunurken, ikinci bölümde marka kavramına yönelik 

tutumları değerlendiren 20 madde (öz değeri 1’den büyük 6 alt boyutlu) bulunmaktadır. Anketin 

ikinci bölümünde bulunan ifadelerin değerlendirilmesinde 5 puanlı likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

Araştırmaya 2010-2011 bahar yarıyılında Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokulunda Beden eğitimi ve spor öğretmenliği (n=30), antrenörlük (n=30), rekreasyon 

(n=30) ve spor yöneticiliği (n=30) bölümlerinde okuyan 120 öğrenci (32 kız, 88 erkek) katılmıştır. 

120 öğrencinin doldurduğu anketler geçerli kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır. 

Verilerin analizi SPSS 15,0 for windows paket programı ile çözümlenmiş ve ikili karşılaştırmalar için 

t testi çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. İstatistiksel 

anlamlılık düzeyi 0,05 olarak seçilmiştir. 

 

Bulgular: Araştırma grubunun marka tutumlarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırması 

yapıldığında ölçeğin tüm alt boyutlarında cinsiyete göre fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). Ayrıca 

marka tutum puanlarının tüm alt boyutlarında öğrencilerin okudukları bölüme göre anlamlı bir fark 

göstermediği bulunmuştur. Takım ve bireysel spor türüne göre Marka Tutum Anketi alt 

boyutlarında sadece marka tercihi ve marka menşei alt boyutlarında anlamlı bir fark saptanmıştır. 

Gruplar arasındaki aritmetik ortalamalara bakıldığında farkın her iki alt boyutta da takım sporları 

lehine olduğu görülmektedir. 

 

Sonuç: Marka tutum anketi aracılığıyla elde edilen bulgular sonucunda spor bilimleri öğrencilerinin 

markayı önemsedikleri ancak markayı bir sosyalleşme aracı olarak görmedikleri belirlenmiştir. 

 

Kaynaklar: 

OKKIRAN, Ş. (2006). Türkiye’deki Marka İsimleri Üzerine Bir Araştırma ve Analiz. Yayımlanmış 

yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep. 

POLAT, E. (2007) Marka Kavramı Ve Sporcuların Markaya Yönelik Tutumları. Yayımlanmış yüksek 

lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara 
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Abstract 1026 

 

 
The effect of different rest intervals on repeated anaerobic performance in elite 

cyclists 

  

Sultan Harbili 

Selçuk University, School of Physical Education and Sports, Konya, Turkey 

  

Purpose: The purpose of the study was to investigate the effects of different rest intervals on 

repeated anaerobic performance. 

 

Methods: The study employed a crossover design. Twelve elite male cyclists (age: 21.5±3.1 years, 

training age: 7.3±2.4 years) participated in the study. The subjects were randomly seperated to 

three subgroups (with rest interval 1 min, 2 min, and 3 min). All of the subgroups performed four 

repeated Wingate test (WT) with interval 48 hours according to their own rest interval. Heart rate 

(HR) was recorded before WT, after repeated WT and rest interval. Data were analyzed using 

repeated-measures ANOVA and post-hoc Bonferroni test. The significance level was set at p<0.05. 

 

Results: There was no a significant group x repeated test interaction (p>0.05), while there was a 

significant main effect (repeated test) in peak power (PP), mean power (MP), fatigue index (FI) and 

heart rate values (p<0.05). PP was significantly decreased for 1 and 2 min rest groups during 

repeated WT (p<0.05). However, a significant decrease was not found in PP for 3 min rest interval 

(p>0.05). MP was decrased in the same level for three rest groups during repeated WT (p<0.05). 

It was not observed any significant difference for FI in 2 and 3 min rest groups (p>0.05), while FI 

was significantly increased in 1 min rest group (p<0.05). In addition, HR was significantly 

increased in all rest groups during repeated WT (p<0.05). 

 

Conclusion: The results revealed that peak power maintained in 3 min rest interval in elite cyclists. 

It was shown that 1 min rest interval induced more fatigue. 

  

Keywords: Repeated Wingate test, rest interval, elite cyclist 
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Farklı dinlenme aralıklarının elit bisikletçilerde tekrarlayan anaerobik 

performans üzerine etkisi 

  

Sultan Harbili 

Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 

  

Amaç: Anaerobik güç birçok spor dalında performansın belirleyicisidir. Anaerobik performansın 

değerlendirilmesinde supramaksimal testler kullanılmaktadır. Son yıllarda bu testlerin çoklu 

tekrarlarla uygulandığı görülmektedir (Okudan ve ark 2005; Kohler ve ark 2010; Dupond ve ark 

2007). Tekrarlayan supramaksimal bir egzersizde dinlenme aralıklarının maksimal anaerobik güç ve 

kapasiteye etkisi antrenmanın yönlendirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 

tekrarlayan anaerobik performans üzerine farklı dinlenme aralıklarının (1 dk, 2 dk ve 3 dk) etkisini 

belirlemektir. 

 

Yöntem: Bu çalışmada çapraz deney deseni kullanıldı. Çalışmaya 12 elit milli erkek bisikletçi (yaş: 

21.5±3.1 yıl, boy: 178.5±4.2 cm; vücut kütlesi: 67.9±4.2 kg, antrenman yaşı: 7.3±2.4 yıl) katıldı. 

Tüm denekler dinlenme aralıklarına göre üç gruba ayrılarak (n=4, 1 dk, 2 dk, and 3 dk) 4 tekrarlı 

Wingate testine alındı. 48 saat aralar ile her grubun dinlenme süresi iki kez daha değiştirildi ve dört 

tekrarlı Wingate testleri yinelendi. Wingate testinden önce denekler bisiklet ergometresinde 5 

dakika süreyle 50 watt iş yükünde 90 rpm’de ısındırıldı. Katılımcılar bisiklet ergometresinde 

(Monark 894 E model, İsveç) maksimal pedal hızına ulaştırıldı ve 30 saniye süre ile 75 g/kg iş 

yükünde Wingate testi uygulandı. Kalp atım hızı (S610i, Polar Electro Oy, Kempele, Finlandiya) 

dinlenimde, her Wingate testi sonrasında ve her dinlenme aralığı sonrasında kaydedildi. Verilerin 

analizinde iki faktörlü (grup x tekrarlı Wingate testi) tekrarlayan ölçümlerde ANOVA ve Bonferroni 

testleri kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 kabul edildi.  

 

Bulgular: Zirve güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi ve kalp atım hızı değerlerinde anlamlı bir 

etkileşim (grup x tekrarlı Wingate testi) bulunmadı (p>0.05). Öte yandan, her grubun tekrarlı 

Wingate testlerinden elde edilen güç ve yorgunluk indeksi değerlerinde ve farklı sürelerdeki 

dinlenme aralıkları sonrası ölçülen kalp atım hızlarında anlamlı farklar bulundu (p<0.05). 

Tekrarlayan WT’lerde zirve gücün 1 ve 2 dk dinlenme gruplarında anlamlı azaldığı, ancak 3 dk 

dinlenme grubunda anlamlı bir değişim göstermediği bulundu (p>0.05). Bununla birlikte 

tekrarlayan WT’lerde ortalama gücün üç grupta benzer bir azalma gösterdiği belirlendi. Yorgunluk 

indeksi 1 dk dinlenme grubunda anlamlı olarak artarken, 2 ve 3 dk dinlenme gruplarında benzer bir 

değişim gözlenmedi. Tekrarlayan WT’ler arasında verilen farklı sürelerdeki dinlenme aralıkları 

sonrası ölçülen kalp atım hızlarının tüm gruplarda anlamlı arttığı gözlendi (p<0.05). 

 



 

777 

Sonuç: Elit bisikletçilerde, anaerobik zirve gücün 3 dk dinlenme süresinde korunduğu, ortalama 

gücün tüm dinlenme sürelerinde benzer azalmalar gösterdiği ve 1 dk dinlenme aralığının daha fazla 

yorgunluğa neden olduğu sonucuna varılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan Wingate testi, dinlenme aralığı, elit bisikletçi 

  



 

778 

Abstract 1031 

 

Predicting employee performance in non-profit sport organizations: The role of 

managerial and financial performance and the mediating role of support for 

innovation and individual creativity 

  

Kubilay Öcal1, Settar Koçak2 
1Muğla Sıtkı Koçman University, School of Physical Education and Sport, Department of Sport 

Management 
2METU, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports 

  

The purpose of the current study was to examine the level of support for innovation and individual 

creativity as potential mediators of relationship between managerial task performance, managerial 

contextual performance, organizational financial performance and employee performance in non-

profit sport organizations in Turkey. For the purpose of the study, 721 volunteer managers and 

employees from 21 Department/School of Physical Education and Sport (D-SPES) and 23 Province 

Directorates of Youth and Sport (PDYS) were participated in the study. Individual Creativity Scale, 

Support for Innovation Scale, Managerial Task Performance Scale, Managerial Contextual 

Performance Scale, Organizational Financial Performance Scale, and Employee Performance Scale 

were used for data collection. Results of the Structural Equation Modeling (SEM) analysis revealed 

that the model adequately describes the data for the sample and the fit indices were all within the 

acceptable thresholds. The model accounted for 68% variance in support for innovation, 0.7% 

variance in individual creativity and 44% variance in employee performance. These results 

suggested that support for innovation and individual creativity significantly mediate the effects of 

managerial task performance, managerial contextual performance and organizational financial 

performance on employee performance. 

  

Keywords: Employee Performance, Managerial Performance, Financial Performance, Support for 

Innovation, Individual Creativity 

 
Kâr gütmeyen spor kurumlarinda çalişan performansinin yordanmasi: Yönetim 

ve finans performansinin rolü, inovasyon desteği ve bireysel yaraticiliğin 

arabuluculuk rolü 

  

Kubilay Öcal1, Settar Koçak2 
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1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yönetimi Bölümü 
2ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

  

Bu çalışmada kâr gütmeyen spor organizasyonlarında, inovasyon desteği ve bireysel yaratıcılık 

değişkenlerinin, operasyonel yönetim performansı, yapısal yönetim performansı, kurumsal finans 

performansı ve çalışan performansı arasındaki ilişkiye aracılık etmedeki rolü araştırılmaktadır. Bu 

amaçla 21 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Bölümünden (BESYO/B) ve 23 Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünden (GSİM) seçilen toplam 721 gönüllü yönetici ve çalışana, Bireysel Yaratıcılık Anketi, 

İnovasyon Destek Anketi, Operasyonel Yönetim Performansı Anketi, Yapısal Yönetim Performansı 

Anketi, Kurumsal Finans Performansı Anketi ve Çalışan Performansı Anketi uygulanmıştır. Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM) istatistiksel analiz sonuçlarına göre: önerilen model; inovasyon desteğine ait 

varyansın % 68’ini, bireysel yaratıcılığa ait varyansın %0,7’sini ve çalışan performansına ait 

varyansın %44’ünü açıklamaktadır. Sonuç olarak; bu çalışmada kâr gütmeyen spor 

organizasyonlarında inovasyon desteği ve bireysel yaratıcılık, operasyonel yönetim performansı, 

yapısal yönetim performansı, kurumsal finansal performansı ve çalışan performansı arasındaki 

ilişkiye anlamlı düzeyde arabuluculuk ettiği ortaya konulmuştur. 

Modeldeki ilişkiler tek tek incelendiğinde öncelikle organizasyona ait finansal performans ve çalışan 

performansı arasında varsayılan direkt ilişki anlamlı bulunamamıştır. Bununla birlikte bireysel 

yaratıcılık arabuluculuğunda kurulan finansal performans ve çalışan performansı arasındaki ilişki de 

anlamlı değildir. Bu iki değişken arasındaki tek anlamlı ilişki aynı anda inovasyon desteği ve 

bireysel yaratıcılık arabuluculuğunda kurulan ilişkidir. Bu sonuç kâr gütmeyen spor 

organizasyonlarındaki finansal performansın çalışanlara doğrudan yansımamasından, ödüllendirme 

ve teşvik sisteminin yeterince gelişmemesinden, performansa dayalı bir ücretlendirmenin 

yapılmamasından kaynaklanabilir. Çalışanların ücret ve ek ödemelerini hükümet tarafından 

belirlenmesi, kurumsal gelirlerden herhangi bir pay alamamaları, çalışan performansıyla, kurumsal 

finans performansı arasında bir ilişki kurulamamasının doğal nedeni sayılabilir.  

Kurumsal finansal performans ve inovasyon desteği arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Bu ilişki 

kurumsal inovasyonun belirli bir maliyeti olmasıyla açıklanabilir (Hoegla, Gibbert, ve Mazurskyc, 

2008). O’Sullivan (2005) kurumsal inovasyonun gerçekleşmesi için mali kaynak gerektiğini önemle 

vurgulamaktadır. Fakat finansal performans ve bireysel yaratıcılık arasındaki ilişki anlamlı 

bulunamamıştır. Bu sonuç bireysel yaratıcılığın kişisel bir özellik olması ve daha çok içsel 

motivasyonla ortaya çıkmasıyla ilgilidir (Amabile, 1989).  

Öte yandan operasyonel yönetim performansı ile inovasyon desteği arasındaki ilişki anlamlıdır. 

Yöneticilerin iş tanımıyla sınırlı olan operasyonel yönetim performansı (Motowidlo & Schmit, 1999) 

bu çalışmada yöneticilerin görev ve sorunluluklarını başarıyla gerçekleştirmesi, insan kaynakları 

kullanımında etkin ve başarılı olmaları, inovasyon desteğiyle ilişkilendirilmektedir. Lin, Lin, Song ve 

Li (2011), çalışmalarında yöneticilerin karakterleri ve davranışları ile araştırma ve geliştirme 

çalışmalarını anlamlı bir şekilde ilişkilendirmektedirler. Bunlara ek olarak Gümüşlüoğlu ve İlsev 

(2009) yaptıkları çalışmada dönüşümcü liderliğin kurumsal inovasyon açısında önemini ortaya 
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koymaktadırlar. 

Yapısal yönetim performansı ile çalışan performansı arasında ortaya çıkan anlamlı ilişki hem 

doğrusal hem de dolaylıdır. Ayrıca yapısal yönetim performansı ile inovasyon desteği arasında da 

anlamlı bir ilişki mevcuttur. Boorman ve Motowidlo (1993) yapısal yönetim performansını; kurumsal 

bağlılık, organizasyonu temsil edebilme, iyi bir çalışma ortamı sağlama ve hedeflere ulaşmada 

devamlılık olarak açıklamaktadır. Bu tanım ışığında açık ve başarılabilir hedefler koymak, pozitif bir 

çalışma iklimi yaratmak, kurumsal iletişimi artırmak, yapısal yönetim performansının önemli 

göstergeleri olarak sıralanabilir. Bu göstergeler inovasyonu destekleyen bir yönetim kültürünün açık 

ve belirgin öğelerini oluşturmaktadır (Gümüşlüoglu ve İlsev, 2009) 

İnovasyon desteği ve çalışan performansı arasındaki dolaylı ilişki anlamlı bulunmuştur. 

Organizasyonda inovasyon çalışmalarının desteklenmesi iç dinamikleri harekete geçirmekte ve 

çalışanları daha yüksek performans göstermeleri için motive etmektedir. İnovasyon iç içe geçmiş 

bir sürü kavram ve uygulamayı tanımlarken inovasyon desteği özellikle bu çalışmada bireysel 

yaratıcılıkla ilişkilendirilmiş, bireysel yaratıcılığında çalışan performansı üzerinde anlamlı bir 

değişken olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışanların performans özellikleri organizasyondaki 

farklı performansların ilişkilerinin bir bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışanların 

performanslarının artışı daha çok organizasyonun iç dinamikleriyle paralel olarak artmakta ve 

azalmaktadır. Organizasyon içindeki tüm değişkenler birbirleriyle farklı şekillerde etkileşim 

sağlarken bu etkileşimler organizasyonların kültürel yapıları hakkında önemli ipuçları 

vermektedirler. Bu çalışmada organizasyonların iç dinamiklerini harekete geçiren değişime açık olan 

ve yenilikçiliği destekleyen bir yönetim anlayışının bireylerin yaratıcılıklarıyla, bireylerin 

yaratıcılıklarının da çalışma performanslarıyla olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Öncelikle yönetime 

ait operasyonel ve yapısal performansın artırılmasını öngören bu çalışmada, finansal kaynakların da 

inovasyon desteği üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Genel olarak bakıldığında çalışanların 

fiziksel ve bilişsel gücü kâr gütmeyen organizasyonlar için temel bir kaynaktır. Bu kaynağın doğru 

ve amacına uygun kullanılması organizasyonların başarısı ve etkinliği üzerinde olumlu katkılar 

sağlayacaktır. İnsan kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi bireylerin yaratıcı düşünce ve fikir 

üretmelerine olanak sağlayan, evrimsel değişimi ve inovasyonu destekleyen bir yönetim anlayışının 

organizasyon içerisinde hayata geçirilmesiyle mümkün olabilir. Bu anlayış kurumsal bağlılığı 

artıracak, pozitif bir çalışma ikliminin yaratılması, ortak amaç ve hedeflerin belirlenmesi, kurum içi 

eşitlik ve adaletin geliştirilmesiyle ivme kazanacaktır. Hak ve sınırlılıkları, ödül ve cezaları yasalarla 

belirlenmiş çalışanların performanslarını artırmak daha çok başarı motivasyonlarını ve kurumsal 

bağlılıklarını artırmakla mümkün olacaktır. Bu faktörler çalışanların kişisel yeteneklerini ortaya 

çıkaracak yenilikçi bir anlayışın desteklenmesiyle mümkündür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Yönetim performansı, finansal performans, çalışan performansı, inovasyon 

desteği, bireysel yaratıcılık 
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Abstract 1032 

 

 
Examining perfectionism of athletes according to some demographic 

characteristics (a study in Kastamonu) 

  

İhsan Sarı1, Ayşe Aslı Yüzgenç2, Ahmet Serhat Aydın3, Fikret Soyer1 
1Sakarya University, School of Physical Education and Sports, Sakarya 
2Kastamonu University, School of Physical Education and Sports, Kastamonu 
3Selçuk University, Institute of Health Sciences, Konya 

  

There are many components that affect people’s psychological well-being. Perfectionism is one of 

these components. Perfectionism is about setting goals which are not attainable and about aiming 

a perfect result from everything in life. Perfectionism is also important for sports context. Aiming a 

perfect performance, not accepting mistakes and being highly anxious when not being able to 

achieve previously set goals could deteriorate athletes’ performance. Therefore the aim of this 

research was to examine athletes’ perfectionism according to some demographic characteristics.  

180 athletes living in Kastamonu city voluntarily participated to the study. Athletes mean age was 

21,28±1,99 and training age was 8,38±4. Data was collected by Almost Perfect Scale-R (Slaney ve 

diğ., 2001) which was translated into Turkish by Kağan (2006). SPSS 17 program was used and 

data was analysed by t-test and ANOVA. Level of significance was determined to be 0,05.  

Results showed that female athletes scored higher in order subscale of perfectionism. This could be 

due to the effect of social role. Scores of athletes from team sports on discrepancy was significantly 

lower than athletes of individual sports. The reason of this could be team spirit, cohesion and 

mutual trust of athletes in team sports. Athletes whose sports experience was longer scored 

significantly lower scores on discrepancy. This could be due to higher self-confidence, self-efficacy 

and competence of more experienced athletes. Results of this research could contribute to the 

relevant literature. Studies on this topic could help to manage perfectionism of athletes. 

  

Keywords: Perfectionism, order, standard, discrepancy, athletes 
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Giriş 

Kişisel ve sosyal birçok unsur bireylerin yaşamları, dolayısıyla psikolojik iyilik hallerini önemli 

biçimlerde etkileyebilir. Bu bağlamda, bireylerin psikolojik iyilik halleri için önemli sonuçları 

olabileceği düşünülen mükemmeliyetçilik de araştırılması gereken konulardan biridir (Erözkan, 

2008). 

İşlevsel düşünceye sahip olan bireyler, istenmeyen olaylarla az ya da çok karşılaşabileceklerini 

bilirler. Gerçekçi düşünüldü¬ğü zaman mükemmel olunmadı¬ğını, bazen başarısızlığ¬a u¬ğrayıp 

hata yapılabileceğinin farkındadırlar (Dilmaç ve diğ., 2009). Ama mükemmeliyetçi kişiler bu şekilde 

düşünmezler. Mükemmeliyetçilik ulaşılabilecek seviyeden çok yüksek ve gerçekçi olmayan 

hedeflere odaklanma ile ilgilidir (Frost & diğ., 1990). Mükemmeliyetçiliğin birçok yönü vardır ve bu 

konudaki en önemli nokta ise mükemmeliyetçiliğin olumlumu yoksa olumsuz mu olduğudur (Flett 

ve Hewitt, 2005). Örneğin, Slaney ve diğ., (2002)’ne göre, mükemmeliyetçi bireylerin yaptıkları 

hatalar için aşırı endişe ve kaygı duymaları olumsuz olarak nitelendirilirken, kişisel standartlarını 

yüksek tutmaları olumlu olabilmektedir. 

Sporcular hem rakipleriyle mücadele ederler hem de performanslarını en yüksek seviyeye 

çıkarmaya çalışırlar. Sporcuların hedeflerinin temelinde başarma isteği yatmaktadır. Bu başarma 

isteği ile birlikte, yapılan rekabet ve sporcunun kendi üzerinde kurduğu baskının şiddeti de 

artmaktadır. Bu baskıyla birlikte, sporcu normal bir performansın yeterli olmayacağını ve 

mükemmeli yakalaması gerektiği fikrine kapılabilir. Bazı sporcular çok gayret gösterirler ama 

istedikleri standartları yakalayamazlarsa bile elde ettikleri neticelerden haz alabilirler. Böyle 

sporcular olumlu bakış açısına sahip, gerçekçi hedefler koyan ve güçlü yönlerine konsantre olan 

bireylerdir. Ama birçok sporcu elde ettikleri neticeden haz almamakta ve ortaya koydukları gayreti 

beğenmemektedirler. Bu tip sporcular eksik yönlerine odaklanırlar, ulaşamayacakları çok yüksek 

standartlar belirlerler, hata yaptıklarında çok endişe duyarlar ve başarısızlıktan kaçınırlar. Bu tip 

sporcular ise mükemmeliyetçi kişiliğe sahiptirler (Kağan, 2006). 

Elit sporda, sporcuların mükemmeli hedeflemeleri ve bu yönde çalışmaları çok doğaldır. Fakat 

sadece mükemmel performansın olumlu olarak algılanması, hataların kabullenilmemesi, yapılan 

hatalara gereğinden çok odaklanılması ve çok yüksek standartlar belirleyerek bu standartlara 

ulaşamama tedirginliği yaşanması gibi durumlarda başarısızlık korkusu ortaya çıkmaktadır 

(Williams ve Lefftingwell, 1996). 

Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı sporcuların mükemmeliyetçiliklerinin çeşitli demografik özellikler 

açısından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularının mükemmeliyetçilik alanında 

yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı ve uygulama alanında antrenörler ile spor psikologlarına 

çeşitli ipuçları vereceği düşünülmektedir. 

Yöntem 

Çalışmaya Kastamonu ilinde aktif spor yapan 93 erkek (%51,7) ve 87 kadın (%48,3) olmak üzere 

toplam 180 katılımcı katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,28±1,99 ve spor yaşı ortalaması 

ise 8,38±4’dir. 
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Veri toplama aracı olarak Slaney ve diğ. (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik güvenirliği 

Kağan (2006) tarafından yapılan 23 sorudan oluşan ve 7’li cevap seçeneği bulunan 

Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır; standart, düzen ve 

tutarsızlık. Standart alt ölçeği kişisel standartları, düzen alt ölçeği organizasyonu ve düzen 

ihtiyacını, tutarsızlık ise performans ve standartlar arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan stresi 

ölçmektedir. Cronbach’s alfa katsayıları standart alt ölçeği için 0,72, düzen alt ölçeği için 0,81 ve 

tutarsızlık alt boyutu için ise 0,82 olarak bulunmuştur. 

Verilerin analizinde SPSS 17. programı kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, bağımsız 

gruplarda t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. 

 

Bulgular 

Tartışma ve Sonuç 

Kadınların düzen alt boyutundaki puanları erkeklere göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Yani 

kadın sporcularda erkeklere göre daha yüksek organizasyon ve düzen ihtiyacı vardır. Bu sonuç 

cinsiyete göre üstlenilen sosyal rollerle alakalı olabilir. Toplumda benimsenen düşünceler kısmen 

değişse de, sosyal roller genel olarak kaynakları sağlayan kişi (erkek) ve evle ilgilenen kişi (kadın) 

olarak dağılmaktadır (Güldü ve Ersoy, 2008). Kadınlar tarafından üstlenilen bu sosyal rol, onların 

düzen ihtiyacının daha yüksek olmasına sebep olabilir. 

Spor türüne göre yapılan analize göre bireysel sporlarla uğraşan sporcuların puanları takım 

sporcularına göre tutarsızlık alt boyutunda anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Bu sonuca göre bireysel 

sporlarla uğraşan sporcularda performans ve standartlar arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan 

stres daha fazladır. Bu sonuç bireysel sporlarda tek başına mücadele edilmesinden ve sonucun 

genel olarak sporcunun kendi performansıyla ilişkili olmasından kaynaklanabilir. Takım sporlarında 

ise beraber oynama söz konusudur. Sarı ve diğ. (2012)’ne göre takım sporlarındaki birlikte oynama 

duygusu ve beraberlik bazı olumlu sonuçlara yol açabilir. Takım sporlarında, hata yapan veya kötü 

oynayan bir sporcunun açıklarını takım arkadaşları kapatabilir. Bu da sporcunun performansından 

endişe etmemesine neden olabilir. Takım sporlarında sporcular, takım arkadaşlarına, onların 

performansına ve genel olarak takımının oyununa güvenerek, sergileyecekleri performansın 

belirledikleri standartlara ulaşmaması stresini daha az yaşıyor olabilir. 

Son olarak, spor yılı arttığı zaman belirlenen standartlara ulaşamama endişesinin daha az yaşandığı 

bulunmuştur. Bu da tecrübeyle birlikte kazanılan özgüven, yeteneklerinin farkında olma, yeterlilik 

hissi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Örneğin, spor yılının özgüven ve kaygıyla olumlu olarak 

ilişkili olduğu ifade edilmiştir (Kolayiş ve Sari, 2011, Başaran ve diğ., 2009). 

Sonuç olarak, bireysel sporlarla uğraşan sporcuların ve spor yılı düşük olan sporcuların tutarsızlık 

alt boyutundaki nispeten yüksek puanları dikkatli biçimde ele alınmalı ve analiz edilmelidir. Bu 

alanda yapılacak çalışmalarla birlikte, mükemmeliyetçiliğin olumsuz yönlerini benimseyen sporcular 

tespit edilerek birtakım önlemler alınabilir 
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Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, düzen, standart, tutarsızlık, sporcular 

  

 

 
Mükemmeliyetçilik puanlarının cinsiyet değişkeni açısından t-testi sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama Ss p 

Standart Erkek 93 37,20 5,91 0,21

Standart Kadın 87 38,30 5,73 0,21

Düzen Erkek 93 21,73 4,39 0,01

Düzen Kadın 87 23,48 3,31 0,01

Tutarsızlık Erkek 93 52,99 10,44 0,30

Tutarsızlık Kadın 87 54,72 12,15 0,30

Bağımsız gruplarda t-testi sonuçlarına göre standart ve tutarsızlık alt boyutlarında cinsiyet açısından anlamlı bir 

fark yokken (p>0,05), düzen alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 

 

Mükemmeliyetçilik puanlarının spor türüne t-testi sonuçları 

Spor Türü N Ortalama Ss p 

Standart Takım Sporları 133 37,58 6,16 0,55

Standart Bireysel Sporlar 47 38,17 4,84 0,55

Düzen Takım Sporları 133 22,50 4,36 0,57

Düzen Bireysel Sporlar 47 22,81 2,73 0,57

Tutarsızlık Takım Sporları 133 52,78 11,41 0,04

Tutarsızlık Bireysel Sporlar 47 56,79 10,55 0,04

Spor türü açısından yapılan bağımsız gruplarda t-testi sonuçlarına göre, standart ve düzen alt boyutları için 

takım sporları ve bireysel sporlar arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), tutarsızlık için anlamlı bir 

fark elde edilmiştir (p<0,05). 
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Mükemmeliyetçilik puanlarının spor yaşına göre ANOVA testi sonuçları 

Spor yaşı Ortalama N Ss F p Anlamlı Fark

STANDART (1)1-3 36,21 24 7,00 1,29 0,28

STANDART (2)4-6 38,91 34 4,31 1,29 0,28

STANDART (3)7-9 38,27 49 5,02 1,29 0,28

STANDART (4)10-12 36,78 49 6,16 1,29 0,28

STANDART (5)13+ 38,46 24 7,07 1,29 0,28

STANDART Toplam 37,73 180 5,84 1,29 0,28

DÜZEN (1)1-3 22,21 24 4,02 0,25 0,91

DÜZEN (2)4-6 23,09 34 3,20 0,25 0,91

DÜZEN (3)7-9 22,71 49 3,16 0,25 0,91

DÜZEN (4)10-12 22,41 49 4,16 0,25 0,91

DÜZEN (5)13+ 22,29 24 5,97 0,25 0,91

DÜZEN Toplam 22,58 180 3,99 0,25 0,91

TUTARSIZLIK (1)1-3 57,33 24 10,39 4,05 0,01
(1)-(5) 

(2)-(5) 

TUTARSIZLIK (2)4-6 57,47 34 8,77 4,05 0,01
(1)-(5) 

(2)-(5) 

TUTARSIZLIK (3)7-9 54,57 49 12,02 4,05 0,01
(1)-(5) 

(2)-(5) 

TUTARSIZLIK (4)10-12 52,00 49 10,66 4,05 0,01
(1)-(5) 

(2)-(5) 

TUTARSIZLIK (5)13+ 47,38 24 12,37 4,05 0,01
(1)-(5) 

(2)-(5) 

TUTARSIZLIK Toplam 53,83 180 11,30 4,05 0,01
(1)-(5) 

(2)-(5) 

Spor yılı için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre, tutarsızlık alt ölçeği puanları spor yılına göre 

anlamlı derecede farklılık göstermektedir (p<0,05). 
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Abstract 1038 

 

 
Analyzing the factors that effect football matches demand by logit method: 

example of turkish first division football league 

  

Sinem Pınar Gürel, Özgür Altuntaş 

Pamukkale University, The school of economics 

  

The aim of this study is to investigate the factors that affect spectators’ demand for watching 

football games in stadium. Today football is not only being a sport but it has become an industry 

that must be managed according to the principles of profit maximization. Sportive activities of the 

clubs have become to be marketed as a commercial product and fans dependency has started to 

be seen as commercial fund. As a result of public openings of the clubs on the stock market, 

revenues from television rights fees, sponsorships, tickets, shirts and other club related gifts, 

football has started to host all properties of an economic sector. The primary goals of the clubs 

have become to maximize profits. Therefore it become vital for the clubs to increase the demand 

for their products in other words demand for watching their matches. 

The purpose of this study is to investigate the factors that effects demand for matches in Turkish 

First Division Football League. Due to serve this purpose a survey was conducted to address 

demographic and socio-economic profile of the audience, the frequency of coming to the stadium 

and to find the factors affecting the demand for matches. Survey consists of 15 questions and was 

asked to 127 people. Possibilities of the variables that affect the demand for football matches were 

analyzed by linear logit regression method. A variety of variables, such as spectators’ income, 

gender, occupation, education level, basketball games as an alternative to football matches and, 

seasonal tickets is used whether they have effects on demand for matches. 

  

Keywords: Football Demand, Logit-Method, Sports Economics 

 
Futbol maçlarının talebini etkileyen faktörlerin logit yöntemi ile analizi: Türkiye 

1. futbol ligi örneği 
  

Sinem Pınar Gürel, Özgür Altuntaş 

Pamukkale Üniversitesi,İktisat Fakültesi, Denizli 

  

ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı futbol maçlarını stadyumda izleyen seyircilerin maç talebini etkileyen faktörleri 

araştırmaktır. Günümüzde futbol yalnızca bir spor dalı olmaktan çıkarak, stratejik ve finansal 
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tekniklerle kar maksimizasyonu ilkesine göre yönetilmesi gereken bir endüstri haline gelmiştir. 

Kulüplerin halka açılmasıyla borsada gerçekleşen işlemleri, televizyonlardan alınan yayın hakkı 

ücretleri, sponsorluk gelirleri, bilet gelirleri, forma ve tutundurma ile ilgili eşyaların satış gelirleri ile 

futbol ekonomik bir sektörün sahip olduğu tüm etkinlikleri bünyesinde barındırmaya başlamıştır. 

Kulüplerin birincil hedefi de elde edecekleri gelirleri maksimize etmek olmuştur. Dolayısıyla birer 

işletme gibi yönetilen kulüpler için ürünlerine diğer bir deyişle maçlarına olan talebi artırmak ve 

böylelikle gelirlerini artırmak öncelikli amaç durumuna gelmiştir.  

Maç talebi, ekonomi teori açısından incelendiğinde tüketici teorisine dayandığı görülmektedir. 

Tüketici teorisi, spor talebi için genişletildiği zaman, talebi belirleyen beş faktör ön plana 

çıkmaktadır; i-)tüketici tercihleri ile ilgili faktörler (taraftarı olunan takım, tüketicinin futbol 

eğilimi..), ii-)ekonomik faktörler (tüketicinin geliri, piyasa büyüklüğü, ulaşım masrafları, ürünün 

ikamesinin olması (TV’de izlenebilmesi ya da aynı anda başka müsabakaların olması), iii-)izleme 

kalitesi ile ilgili faktörler (stadyumun ve oturulan yerin kalitesi), iv-)futbol maçının özelliği (maçın 

kalitesi, karşılaşan takımların başarıları, maçın ligdeki önemi…), v-) arz kapasitesi. Talebi etkileyen 

tüm bu faktörlerin, anlamlılık düzeyi ve önem dereceleri belirlendiği zaman, kulüpler bilet satışlarını 

artırma yöntemiyle gelirlerini artırmak için bu faktörler üzerinde iyileştirmeler ve staratejik 

planlamalar yapabilmektedir (Borland ve Macdonald, 2003) 

Araştırmanın amacı, Türkiye 1. Futbol Liginde oynanan futbol maçlarını izleyen seyircilerin maça 

olan talebini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Bu araştırma kapsamında, futbol maçlarını izleyen 

seyircilerin demografik ve sosyo- ekonomik profilini, maçların stadyumda izlenme nedenini ve maç 

talebini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 

formu 15 sorudan oluşmaktadır ve 127 kişi tarafından doldurulmuştur. Seyircilerin maç talebini 

belirlemek için Sıralı Logit Regresyon yöntemi kullanılmıştır. Eğitim seviyesinin yüksek olması, 

kombine maç biletine sahip olmak futbol maçlarının talebini olumlu etkilerken, maçın aynı anda 

televizyondan veriliyor olması da maç talebini olumsuz etkilemektedir. 

 

YÖNTEM 

Futbol maçlarının talebini etkileyen değişkenlerin olasılıkları, doğrusal logit regresyon yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Birçok ekonomik çalışmada bağımlı değişken soyut nitel özelliklerde olabilir. 

Örneğin çalışanların sendika üyesi olması ya da olmaması gibi bir durumda bağımlı değişken y; kişi 

eğer sendika üyesi ise 1, değilse 0 değerini alır. Bağımlı değişkene bu şekilde değerler verilmesi 

durumuna “gölge bağımlı değişken” denir. Bağımlı değişkenin bu şekilde sadece 1 ve 0 değerler 

alması durumu iki uçlu değişkendir. İki uçlu değişkende bağımlı değişken evet ya da hayır gibi ikili 

cevap alır. Bağımsız değişkenlerde ise 1 ve 0 gibi değerler alabileceği gibi, ikiden fazla değerlerde 

alabilir. Logit terimi bahisin (odds) doğal logaritmasını ifade etmektedir. Bahis herhangi bir olayın 

ortaya çıkması veya gözlenmesi olasılığının ortaya çıkmaması veya gözlenmemesi olasılığına 

bölümüdür.  

Eşitlikte ’ye logit denir ve bu modele “Logit Model” denilemktedir. Bahis oranını logaritması (log-

bahis oranı), ile doğrusal iken olasılığı ile doğrusal değildir. Bu durum doğrusal olasılık modeli ile 
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zıttır., 0’dan 1’e giderken logit ile arasında değişir. Logit modelin yorumu şöyle olur: eğim, ’teki bir 

birim değişmeye karşılık deki (bahis oranındaki) değişmeyi ölçer. Sabit terim ise örneğin gelir sıfır 

ise ev sahibi olmanın log-bahis oranı değeri olur. (Gujarati, 2003). 

 

BULGULAR 

Çalışmada incelenen örneklemin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri Tablo 1’de belirtilmiştir.  

Seyircilerin geliri, cinsiyeti, mesleği, eğitim durumu, futbol maçının alternatifi olarak basketbol 

maçlarını tercih edip etmemesi, sezonluk bilet alarak mı maça katıldığı, oyunun kalitesi, bilet 

fiyatları gibi çeşitli değişkenlerin futbol maçı talebini etkileyip etkilemediği araştırılmaya çalışılmıştır. 

Ekonometrik modelin tahmin sonuçlarına göre, katsayılar iktisadi beklentilere uygun bulunmuştur. 

Eğitim seviyesinin yüksek olması, kombine maç biletine sahip olmak futbol maçlarının talebini 

olumlu etkilerken, maçın aynı anda televizyondan veriliyor olması da maç talebini olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca seyircilerin geliri arttıkça maça olan talepleri de artmaktadır.  

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, futbol maçlarının talebini etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Maçların eş 

zamanlı olarak televizyondan da veriliyor olması, maç talebini azaltan bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kulüpler televizyon yayın haklarından önemli düzeylerde gelir elde etmektedirler. 

Maçların ulusal kanallarda yayınlanması aynı zamanda futbol bilincinin gelişmesine de pozitif katkı 

sağlamaktadır. Fakat burada üzerinde durulması gereken nokta, yerel televizyon kanallarında yayın 

hakkı ödemesi yapılmadan, maçların televizyonda yayınlanmasının önüne geçilmesinin gerekliliğidir. 

Futbol kulüpleri benzer çalışmalar yürüterek seyirci profillerini ve seyircilerin maçlara olan talebini 

etkileyen faktörleri belirleyebilir. Böylelikle kulüpler kendi dinamikleri içerisinde (büyük şehir takımı 

olma, stadyumun şehirden uzak olması, seyircilerin ortalama gelir düzeyi vb..) daha fazla 

seyirciden daha çok gelir elde etme imkanına sahip olacaklardır. 
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Animals in sports 
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Animals have been used in sports since the day of the Ancient Greeks and Romans who used 

horses for chariot races. Since then, humans have used animals in all kinds of sporting pastimes. 

Some people think that using animals in sports is cruel, while other say animals enjoy the healthy 

competition as much as human do. There are many types of animal sporting events, with varying 

levels of participation from humans. Some are solely between the animals while others use the 

animals in a lesser role. Most sports involve training, while some can also involve selective 

breeding. 

Use of animals in sports include: Animal racing, Fighting (bull, cock), Elephant Polo, Pigeon 

shooting, Camel wrestling, Baiting (dogs, rat, badger, bear), Sports equipments (Leather balls, 

Archery feather fletches) 

Horses are frequently injured and die in horse races, especially races over hurdles. In polo, 

collisions and a hard, fast-moving puck pose serious danger to the animals. Bull fighting is 

probably the most barbaric exploitation of animals that is still legally practiced. But in other hand, 

bull fighting is an integral part of traditional Spanish culture therefore be respected in the same 

way. Hence in the end we need to strike a balance between human pleasure and animal welfare. 

People for Ethical Treatment of Animals (PETA) is the largest animal rights organization in world. 

The basic principal under which PETA works are that animals are not food, not for wear, not for 

experiment and not for entertainment. 

  

Keywords: Animals, exploitation, cruelty 
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Developmental and activity-related changes in proprioception accuracy 

  

Zinat Zarandi, Ali Asghar Norasteh 

Guilan University Faculty of Physical Education, Department of Pathology and Corrective Exercise 

  

From the moment of birth, children receive wide sensory information and begin to learn how to 

interact with environment. There are three sensory systems, visual, vestibular and somatosensory, 

which receive and transfer sensory inputs. Proprioception as a part of somatosensory system plays 

a major role in the muscular control, the precision of motion and the stability in joints. 

To better understand the perceptual development we studied the development of proprioception in 

young children and effects of regular physical activity on proprioception during development. 

This cross-sectional study encompassed 135 children divided in six groups (active-child, N = 15; 

non-active-child, N = 30; active-pre-pubertal, N = 15; non-active-pre-pubertal, N = 30; active- 

pubertal, N = 15; non-active- pubertal, N = 30) according to activity and Tanner stages. Knee 

position sense was measured by open kinetic chain technique and active repositioning using an 

electrogoniometer.  

Comparing to non-active counterparts, active subjects showed lower absolute angular errors, but 

there were no significant differences except between active-pre-pubertal and non-active-pre-

pubertal in non-dominant leg (p = 0.043). At peripheral level exercise induces morphological 

adaptations in the muscle spindle. At central level, exercise can modify proprioception through the 

modulation of the mechanoreceptors gain and induction of plastic modifications in the central 

nervous system. The results showed the angular absolute error changed from age of 7 to 14 but it 

generally decreased during the growth process, it may reflect changes in central sensorimotor 

processes including increased myelination of fiber tracts, and experience-dependent strengthening 

of synaptic connections. 

  

Keywords: Development, physical activity, proprioception 

 
Developmental and activity-related changes in proprioception accuracy 

  

Objective: From the moment of birth, children receive wide sensory information and begin to learn 

how to interact with environment. There are three sensory systems, visual, vestibular and 

somatosensory, which receive and transfer sensory inputs. Proprioception as a part of 

somatosensory system plays a major role in the muscular control, the precision of motion and the 
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stability in joints. Increasing evidence shows that various forms of physical exercise are beneficial 

to the central nervous system (CNS) of humans and animals. To better understand the perceptual 

development we studied the development of proprioception in young children and effects of regular 

physical activity on proprioception during development. 

Design and Method: This cross-sectional study encompassed 135 children divided in six groups 

(active-child, N = 15; non-active-child, N = 30; active-pre-pubertal, N = 15; non-active-pre-

pubertal, N = 30; active- pubertal, N = 15; non-active- pubertal, N = 30) according to activity and 

Tanner stages. Knee position sense was measured by open kinetic chain technique and active 

repositioning using an electrogoniometer. Subjects were seated with the knee flexed to 90 on the 

table with eyes covered. The researcher asked the participant to move the knee from the starting 

position to the target angle (45° knee flexion) and then to return the knee to the starting position. 

The participants were asked to remember target position and then return the knee joint to target 

position. All data was analyzed using two-way analysis of variance to compare groups and t-test to 

compare dominant and non-dominant legs by spss 16. 

Findings and Conclusion: Comparing to non-active counterparts, active subjects showed lower 

absolute angular errors, but there were no significant differences except between active-pre-

pubertal and non-active-pre-pubertal in non-dominant leg (p = 0.043). At peripheral level exercise 

induces morphological adaptations in the muscle spindle. At central level, exercise can modify 

proprioception through the modulation of the mechanoreceptors gain and induction of plastic 

modifications in the central nervous system. The results showed the angular absolute error 

changed from age of 7 to 14 but it generally decreased during the growth process (figure 1). The 

conclusion is that proprioception development continues throughout adolescence. 

The present data indicates that peak proprioceptive ability is reached after puberty and it may 

reflect changes in central sensorimotor processes including increased myelination of fiber tracts, 

and experience-dependent strengthening of synaptic connections. 
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Fig 1- absolute angular errors of dominant and non-dominant leg 

 
 

 

Fig 1- absolute angular errors of dominant and non-dominant leg 
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7Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Chest Diseases Department, Manisa, Turkey 

  

Aim: To obtain the physical activity levels and related factors in Turkish adolescents.  

Methods: The survey was conducted on a representative sample of primary and high school 

children aged 11-17 years in Manisa, Turkey in 2011.The sample were selected randomly 

(response rate %...) The data were collected using a self reported questionnaire.  

Results: Of the study group, 52,1% were boys, 47-9% were girls; 68,8% were 10-14 years old, 

31,2% were 15-17 years old. Among boys, 12,4% have “very high” activity level, 18,9 % have 

“high” activity level, 20,1% have “medium” and 48,6 % have “low” activity level in leisure times. 

These percentages are 4,6%, 8,4%, 19,0% and 67,9%, respectively in girls. The percentages of 

walking to school (at least 30 minutes) was 68,5% and 33,0 % among boys and girls, respectively. 

A very few number of the adolescents (11,1% in boys and 0,1% in girls) go to school by a bicycle. 

19,3% of boys and 12,4% of girls stated that they spent more than 4 hours a day for watching TV 

or using a computer. 33,0% of boys and 14,2% of girls stated that they are licensed athletes. 

Physical inactivity is higher among girls, among older age groups, among adolescents who have 

lower socioeconomical status and among adolescents whose family and close friends are inactive.  

Conclusion: Physical inactivity is very common Turkish adolescents. Community based programmes 

to increase physical activity level for Turkish adolescents should be introduced. 

  

Keywords: Turkish adolescents, physical activity, sedantery life style, licensed athletes 
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Selhan Özbey1, Pınar Güzel2, Yavuz Yıldız1, Nilgün Vurgun3, Hakan Baydur4, Saliha Altıparmak4, Gül 

Gerçeklioğlu5, Zöngür Cenk6, Ayşın Şakar Coşkun7, Tuğba Gökatalay7, Yavuz Havlucu7, Gönül Dinç 

Horasan6 
1Celal Bayar Üniversitesi, Spor Yönetimi Ana Bilim Dalı, Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi, Rekreasyon Ana Bilim Dalı, Manisa 
3Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Manisa 
4Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Manisa 
5Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Manisa 
6Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı, Manisa 
7Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa 

  

AMAÇ 

Yetersiz fiziksel aktivite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocukluk ve gençlik döneminde fiziksel 

olarak aktif yaşam şeklinin benimsenmesi obezitenin azaltılması, psikolojik iyilik sağlamakta, sosyal 

etkileşim ve özgüveni geliştirmekte, hipertansiyon başta olmak üzere diğer sağlık risk faktörlerini 

azaltmaktadır. Gençlik döneminde fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması da toplumsal 

düzeyde yetersiz fiziksel aktivite ile ilişkili hastalıkların kontrolünde önemlidir. Ülkemizde 2010 

yılında başlatılan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” nda toplumsal düzeyde 

fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. Program etkinlikleri 

konusunda gençlere yönelik planlama yapmak ve programın etkililiğini değerlendirmek için 

gençlerde fiziksel aktivite düzeyinin bilinmesi önemlidir. Bu konuda küçük ölçekli çalışma verileri 

bulunmaktadır. Bu çalışmada Manisa İlinde gençlerde fiziksel aktivite düzeyi ve etkili faktörlerin 

tanımlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma gençlerde fiziksel aktivite, tütün kontrolü ve beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek amacı 

ile yürütülen akran eğitimi temelli yürütülen toplum tabanlı girişimsel bir çalışmanın girişim öncesi 

verileri kullanılarak yürütülmüştür.  

Araştırma Manisa İl Merkezinde 2011 yılında ilköğretim okulu (II. Kademe) (n=17) ve orta öğretim 

okullarına (n=7) devam eden 11-17 yaş grubu gençleri temsil eden bir örnek grubundan (2791 

erkek, 2372 kız olmak üzere toplam 5163 genç) toplanmıştır. Örnek seçilecek okullara devam eden 

öğrenci sayıları yaş ve cinsiyete göre tanımlanmış, her okuldan yaş ve cinsiyet gruplarına göre 

örnekte yer alması gereken öğrenci sayıları ağırlıklı olarak hesaplanmış, okul şube listelerden basit 

rastgele örnek seçim yöntemi ile örneğe çıkacak şubeler belirlenmiştir. Veriler öğrencilerin sınıfta 

gözlem altında kendileri tarafından doldurulan anketle toplanmıştır.  

Ankette sosyodemografik veriler, fiziksel aktivite sıklığı ve süresi, sedanter yaşam alışkanlıkları (TV 

veya bilgisayar başında geçirilen süre), yürüme alışkanlığı, lisanslı sporcu olma konusunda sorular 
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yer almıştır. Gençlerde fiziksel aktivite düzeyi belirlenirken serbest zaman fiziksel aktivite düzeyleri 

sorulmuş, en az orta düzey fiziksel aktivite olmak üzere her gün 1 saatten fazla fiziksel aktivite 

yapanlar çok yüksek, haftada 3-6 kez 1 saatten fazla fiziksel aktivite yapanlar yüksek, haftada en 

az üç defa 30-59 dk fiziksel aktivite orta, daha as sıklık ve süre ile fiziksel aktivite yapanlar düşük 

düzeyde fiziksel aktivite yapıyor kabul edilmiştir. Çözümleyici analizlerde haftada 3 kez veya daha 

fazla en az bir saat fiziksel aktivite yapanlar yeterli fizik aktivite yapıyor olarak değerlendirilmiştir. 

Veriler SPSS 15.0 istatistik programında değerlendirilmiş, yaş ve cinsiyete göre yüzde dağılımları ile 

tanımlanmış, analizlerde lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR  

Araştırma grubunun %52,1 erkek, % 47,9 kız; %68,8’i 10-14 yaş, %31,2’si 15-17 yaşındadır. 

Erkeklerde ve kızlarda sırasıyla fiziksel aktivite düzeyi “çok yüksek” olanlar %12,4 ve %4,6, 

“yüksek” olanlar %18,9 ve %8,4, “orta” olanlar %20,1 ve %19,0 ve düşük olanlar %48,6 ve 

%67,9 saptanmıştır (Şekil 1-2). Erkekler ve kızlarda sırasıyla okula yürüyerek gidenler (en az 30 

dk) %68,5 ve %33,0, okula bisikletle gidenler %11,1 ve %0,1, lisanslı sporcu olanlar %33,0 ve 

%14,2, ekran başında en az 4 saat geçirenler %19,3 ve %12,4 saptanmıştır (Tablo 1). Yaş arttıkça 

fiziksel aktivite düzeyi azalmaktadır. 17 yaş ve üzeri gençlerle karşılaştırıldığında 11 yaş ve 

altındaki gençler 2,3 kat (%95GA, 1,5-3,4 p<0,05?), 12yaşındakiler 1,8 kat (%95GA 1,2- 2,6, 

p<0,05), 13 yaşındakiler 1,5 kat (%95 GA 1,0-2,2) daha fazla yeterli fiziksel aktivite yapmaktadır. 

Erkekler kızlara göre 3,2 kat (%95 GA 2,7-3,8 p<0,05) yeterli fa düzeyine sahiptir. Annesi daha 

eğitimli olanlarda, anne, baba, kardeşin ve arkadaşın fiziksel aktivite yapması durumunda 

gençlerde yeterli fiziksel aktivite davranışı artmaktadır (tüm karşılaştırmalar için p<0,05). Erkek 

cinsiyet, anne ve baba eğitiminin yüksek olması, üst sosyal sınıfta yer alma lisanslı sporcu olma ile 

ilişkili faktörlerdir (tüm karşılaştırmalar için p<0,05). Ekran başında uzun süre geçirme (günde >=4 

saat) ile bağımsız değişkenler arasında ilişki saptanmamıştır (tüm karşılaştırmalar için p>0,05) 

(Tablo 2). 

 

SONUÇ  

Türk gençlerinde fiziksel aktivite düzeyi yetersiz saptanmıştır. Kız öğrencilerde, anne ya da babası 

eğitimsiz olanlarda, anne, baba, kardeşi, arkadaşı fiziksel aktivite yapmayanlarda bu sorun daha 

yaygındır. Bu gruplar başta olmak üzere toplumsal düzeyde gençlerde fiziksel aktivite düzeyini 

arttırmayı hedefleyen programlar yürütülmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Türk gençleri, fiziksel aktivite, sedanter yaşam, lisanslı sporcu 
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Leisure time physical activity levels in boys and girls (Manisa City Center, 2011). 

Erkek ve Kız öğrencilerde serbest zamanlarda yapılan fiziksel aktivite düzeyi 

 
 

 

Level of physical activity in boys by age (Manisa City Center, 2011). 

Erkek öğrencilerde yaşa göre fiziksel aktivite düzeyi (Manisa İl Merkezi, 2011). 



 

798 

 
 

 

Level of physical activity in girls by age (Manisa City Center, 2011). 

Kız öğrencilerde yaşa göre fiziksel aktivite düzeyi (Manisa İl Merkezi, 2011). 
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Fiziksel aktivite ile ilişkili faktörler (Manisa İl Merkezi, 2011). 

Factors associated with physical activity (Manisa City Center, 2011). 

   
Fiziksel Aktivite 
Düzeyi    

Yaş Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

11 ve altı (n=407) 11,5 17,7 25,8 45,0 100,0 2,3 (1,5-3,4) 
††† 

12 (n=729) 9,9 14,1 23,5 52,5 100,0 1,7 (1,2-2,6) 
†† 

13 (n=814) 9,1 13,4 20,0 57,5 100,0 1,5 (1,0-2,2) †

14 (n=575) 8,3 13,0 17,0 61,6 100,0 1,4 (,9-2,0)

15 (n=509) 7,3 14,3 16,5 61,9 100,0 1,3 (,8-1,9)

16 (n=405) 5,9 13,1 15,1 65,9 100,0 1,1 (,7-1,7)

17 ve üzeri (n=231) 7,4 11,3 13,9 67,5 100,0 Ref* 

Toplam (n=3670) 8,7 13,9 19,5 57,9 100,0 

Cinsiyet Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

Erkek (n=1976) 12,4 18,9 20,1 48,6 100,0 3,2 (2,7-3,8) 
††† 

Kadın (n=1817) 4,6 8,4 19,0 67,9 100,0 Ref** 

Toplam (n=3793) 8,7 13,9 19,6 57,8 100,0 

Anne Eğitim Düzeyi Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

Okula Gitmemiş (n=420) 8,1 10,5 21,2 60,2 100,0 Ref***

İlkokul (ilkokul 1. Kademe) 
(n=1694) 7,6 12,6 18,6 61,2 100,0 1,1 (,9-1,5) 

Ortaokul (ilkokul 2. Kademe) 
(n=628) 9,9 15,4 19,4 55,3 100,0 1,5 ( 1,1-2,1) †

Lise (n=738) 10,2 16,1 21,1 52,6 100,0 1,5 (1,1-2,1) 
†† 

Yüksekokul / Üniversite (n=292) 10,6 16,8 18,8 53,8 100,0 1,6 (1,1-2,4) 
†† 

Toplam (n=3772) 8,8 13,9 19,5 57,8 100,0 

Anne spor yapma düzeyi Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

Hiç spor yapmaz (n=1536) 7,1 11,7 14,3 66,9 100,0 Ref***

Bazen spor yapar (n=1762) 9,0 15,1 22,4 53,5 100,0 1,5 (1,3-1,8) 
††† 

Düzenli spor yapar (n=382) 14,4 15,4 26,7 43,5 100,0 2,1 (1,6-2,8) 
††† 

Toplam (n=3680) 8,8 13,7 19,5 58,0 100,0 

*a Odds Oranı (%95 Güven aralığı), yüksek ve çok yüksek yeterli fiziksel aktivite düzeyi, diğerleri 

yetersiz kabul edildi *Cinsiyete göre düzeltilmiş ** yaşa göre düzeltilmiş *** cinsiyet ve yaşa göre 

düzeltilmiş †p<0,05, ††p<0,01, †††p<0,001 
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Fiziksel aktivite ile ilişkili faktörler (Manisa İl Merkezi, 2011). (Bölüm 2) 

Factors associated with physical activity (Manisa City Center, 2011). (Part 2) 

   
Fiziksel Aktivite 
Düzeyi    

Baba spor yapma 
düzeyi 

Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

Hiç spor yapmaz 
(n=1559) 7,1 11,4 15,4 66,2 100,0 Ref*** 

Bazen spor yapar 
(n=1573) 8,9 14,7 21,4 55,0 100,0 1,3 (1,1-,1,6) 

†† 

Düzenli spor yapar 
(n=490) 14,3 18,8 25,9 41,0 100,0 2,2 (1,8-2,9) 

††† 

Toplam (n=3622) 8,8 13,8 19,4 57,9 100,0 

Kardeş spor yapma 
düzeyi 

Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

Hiç spor yapmaz 
(n=984) 5,9 10,1 14,6 69,4 100,0 Ref*** 

Bazen spor yapar 
(n=1578) 7,5 13,1 18,8 60,5 100,0 1,4 (1,1-1,8) 

†† 

Düzenli spor yapar 
(n=818) 13,2 20,0 24,6 42,2 100,0 2,7 (2,1-3,4) 

††† 

Toplam (n=3380) 8,4 13,9 19,0 58,7 100,0 

Arkadaş spor yapma 
düzeyi 

Çok yüksek 
(%) 

Yüksek 
(%) Orta (%) Düşük 

(%) 
Toplam 
(%) 

OR (%95 GA) 
*a 

Hiç spor yapmaz 
(n=558) 4,7 7,2 11,8 76,3 100,0 Ref*** 

Bazen spor yapar 
(n=1937) 6,0 11,2 19,4 63,4 100,0 1,5 (1,1-1,9) 

† 

Düzenli spor yapar 
(n=1105) 15,8 22,1 22,9 39,2 100,0 3,9 (2,9-5,3) 

††† 

Toplam (n=3600) 8,8 13,9 19,3 58,0 100,0 
*a Odds Oranı (%95 Güven aralığı), yüksek ve çok yüksek yeterli fiziksel aktivite düzeyi, diğerleri yetersiz kabul 

edildi *Cinsiyete göre düzeltilmiş ** yaşa göre düzeltilmiş *** cinsiyet ve yaşa göre düzeltilmiş †p<0,05, 

††p<0,01, †††p<0,001 
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Abstract 1048 

 

 
Development of a 6-week effect of flexibility and balance pilates exercises 

sedentary women 

  

Hazal Şafka, Özlem Yenigün, Çağla Karacan 

Kocaeli University Physical Education and Sports, Kocaeli TURKEY 

  

The aim of this study in sedentary women, Pilates exercises on a regular basis to investigate the 

development of flexibility and balance. Ranging from ages 18 to 56 in this study (mean age= 

35.22±9.42), 22 sedentary women participated in the study. Results of this study a total of 2 hours 

a day 3 days a week during 6 weeks of Pilates exercise regularly attended the meeting. The height, 

weight, body fat percentage, flexibility and balance measurements before and 6 weeks of exercises 

at the end of exercise was measured two times. Sit and Reach for the measurement of flexibility in 

the subject, Body&neck, Shoulder&Wrist flexibility tests, the balance was used fort he 

measurement of standing balance test. Heights of the subjects were measured with a digital height 

gauge. Tanita body fat percentage and body weight measurement device was used fort the 

measurement. Subjects the values of the differences between pre-test and post-test measuremnts 

were analyzed by Wilcoxon test. The obtained data were evaluated using SPSS 16.0 package 

program. 0.01 and 0.05 as the level of significance was used. According to data obtained from pre-

test and post-test measurements were statistically significant differences (p<0.01 and p<0.05). as 

a result of regular pilates exercise flexibility and balance characteristics of individuals but also by 

directly contributing to the development of body weight and body fat percentage can be said that 

the values provided by a positive contribution. There has been found statistically meaningful 

differences between ther pre-tests and post-tests body weight measurement of the subjects 

participate in the study(p<0,05). There has been found statistically meaningful differences between 

pre-test and post test values of flexibility, body fat rate and balance measurement. 

  

Keywords: Plates, flexibility, balance 
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6 haftalık pilates egzersizlerinin sedanter bayanların esneklik ve denge 

gelişimine etkisinin incelenmesi 

  

Hazal Şafka, Özlem Yenigün, Çağla Karacan 

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli TÜRKİYE 

  

Bu çalışmanın amacı sedanter bayanlarda düzenli olarak yapılan Pilates egzersizlerinin esneklik ve 

denge gelişimine etkisinin araştırılmasıdır.  

Çalışmaya yaşları 18 ile 56 arasında değişen (yaş ortalaması x=35,22±9,42) 22 sedanter gönüllü 

bayan katılmıştır.ının haftada 3 gün günde 2 saat olmak üzere toplam 6 hafta süresinde düzenli 

olarak Pilates egzersizine katılmışlardır. Deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, 

esneklik ve denge ölçümleri egzersizler başlamadan önce ve 6 haftalık egzersiz bitiminde olmak 

üzere iki kere ölçülmüştür. Deneklerin esneklik ölçümleri için Otur&Uzan, Gövde&Boyun, 

Omuz&Bilek esneklik testleri, denge ölçümleri için ayakta denge testi kullanılmıştır. Deneklerin boy 

uzunlukları dijital boy ölçer ile ölçülürken vücut yağ yüzdesi ve vücut ağırlığı ölçümleri için Tanita 

ölçüm cihazı kullanılmıştır. Deneklerin ön test-son test ölçümleri arasındaki farklara ait değerler 

Wicoxon Testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında 

değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak 0,01 ve 0,05 kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre ön 

test-son test ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,01 ve 

p<0,05). Sonuç olarak düzenli olarak yapılan Pilates egzersizinin bireylerin esneklik ve denge 

özelliklerinin gelişmesine katkı sağladığı aynı zamanda vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi 

değerlerine de olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.Çalışmaya Katılan Deneklerin Ön Test - Son 

Test Vücut Ağırlığı ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmış (p<0,05) 

olup esneklik, vücut yağ yüzdesi ve denge ölçümlerinin ön test- son test değerleri arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,01). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Pilates, esneklik, denge 
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The values of average and standart deviation of measurement for flexibility and balance 

of age, height, pre-post test of body weight, body fat percentage subject in study 

Çalışmaya Katılan Deneklerin Yaş, Boy, Ön Test Son Test Vücut Ağırlığı, Vücut Yağ 

Yüzdesi, Esneklik ve Denge Ölçümlerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
The values of statistical between differences Pretest - Posttest measurements of subject 

in study 

Çalışmaya Katılan Deneklerin Ön Test - Son Test Ölçümleri Arasındaki Farklara Ait 

İstatistiksel Değerler 
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Abstract 1049 

 

 
The effect of media on physical appearance 

  

Özkan Tütüncü1, İpek Aydın2 
1Dokuz Eylul University, School of Sport Sciences and Technology, Department of Recreation, Izmir 
2Dokuz Eylul University, Center for Quality and Excellence, Izmir 

  

The aim of the study is determine the effect of media on non-professional women physical 

appearance, who exercise regularly. Data was obtained by administrating a structured-

questionnaire survey consisting three parts. The main part of the survey was made up of the effect 

of media on physical appearance which inquires 30 questions. There were 7 overall statements in 

the second part, regarding dependent variables. The last part inquired demographic and nominal 

questions about the participants. The effect of media on physical appearance have been measured 

by a 5-point Likert scale (1= strongly agree; 2=agree; 3=neither agree nor disagree; 4=disagree; 

5=strongly disagree). Factor analysis and reliability analysis of the data were conducted. 

Descriptive statistics, correlation and regression are used in the analysis of data. The survey was 

conducted in 650 non-professional women, who exercise regularly. In order to test construct 

validity, factor analysis has applied to physical appearance set. Kaiser-Meyer-Olkin illustration 

value is 0,90 (p<,001) and this value is within the acceptable limits. The effect of media on 

physical appearance has four dimensions; pressure, desire, internalization and reaction in factor 

analyze. There is a significant and positive relationship among these dimensions. According to 

regression analysis independent variables; pressure, internalization, desire and reaction strongly 

effect and explain the physical appearance (R2=0,55). Additionally, pressure, desire and 

internalization strongly effect and explain the sportive activities encouragement (R2=,40). Finally, 

the dimensions of the effect of media on physical appearance effect the physical appearance and 

sportive activities encouragement. 

  

Keywords: Recreation, media, physical appearance 

 
Medyanın fiziksel görünüşe etkisi 

  

Özkan Tütüncü1, İpek Aydın2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Kalite ve Mükemmellik Merkezi, İzmir 
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Amaç: Bireyin imajı, fiziksel görüntüsü ile doğrudan ilgilidir. Gerçekleştirilen çalışmalarda fiziksel 

görüntü ile ilgili memnuniyetsizliğin en büyük nedeninin ideal vücut şekli ve mevcut vücut şekli 

arasındaki farktan dolayı olduğu tespit edilmiştir. Bireyin imajı, kişiyi hem fizyolojik hem de 

sosyolojik yönden etkilemektedir. Kişinin fiziksel görüntüsüne içinde yaşadığı çevrenin, ilişkilerinin, 

yaşam tarzının etkisinin yanında medyanın da etkisi bulunabilir. Medya organlarında yer alan 

insanlar, yaşayış tarzları, giyim şekilleri, vücut yapıları veya medyada yer alan programlar kişinin 

fiziksel görüntü ile ilgili düşüncelerinde etkili olabilir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, düzenli 

olarak spor yapan; ancak profesyonel olmayan bayanlarda medyanın fiziksel görünüşe etkisi olup 

olmadığının saptanmasıdır. 

 

Yöntem: Çalışmada kapsamında İzmir ilinde bulunan sadece bayanlara yönelik hizmet eden bir spor 

merkezinin şubeleri ele alınmıştır. Bu merkeze bayanlar her gün bir saat spor yaparak ideal 

vücutlarına kavuşmak amacıyla gelmektedirler. Çalışma kapsamında medyanın fiziksel görünüme 

etkisini ölçmek amacıyla 3 bölümden ve 30 adet ifadeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. İlk bölüm, 

medyanın fiziksel görünüme etkisi ile ilgili 15 soru sorulmuştur. İkinci bölümde genel ifadelerin yer 

aldığı 7 ifade yer almaktadır. Son olarak üçüncü bölümde katılımcıların demografik özelliklerine 

ilişkin 8 soru sorulmuştur. Katılımcıların medyanın fiziksel görünüme etkisi ile ilgili algıları, 5’li likert 

tipi ölçek (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum, 4: 

Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) ile ölçülmüştür. Veriler kademeli tesadüfi örneklem yöntemi 

ie toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak, öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri yapılmıştır. Daha sonra tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri 

yapılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya toplam 650 kişi katılmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilik analizi medyanın fiziksel 

görünüşe etkisi soru setine uygulanmıştır. Medyanın fiziksel görünüşe etkisi soru setinin güvenilirlik 

analizi sonucunda genel Cronbach Alfa değeri 0,91 bulunmuştur (p<0.05). Çalışmada, yapısal 

geçerliliği sınamak amacı ile veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Medyanın fiziksel görünüşe 

etkisi veri seti için yapılan faktör analizinde; faktör analizlerinin uygunluğunu belirlemek amacıyla 

medyanın fiziksel görünüşe etkisi veri setine uygulanan Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) 

sonucu <0,001 düzeyinde anlamlı, Kaizer-Mayer-Olkin örneklem değeri de 0,89 olarak 

bulunmuştur. Medyanın fiziksel görünüşe etkisi veri setine gerçekleştirilen faktör analizi sonucu 4 

faktörün oluştuğu gözlenmektedir. Bunlar; baskı, arzu, medyatik içselleştirme ve tepki olarak 

belirlenmiştir. Medyanın fiziksel görünüşe etkisi değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizine göre, medyanın fiziksel görünüşe etkisi 

değişkenlerinden sırasıyla baskı, medyatik içselleştirme, arzu ve tepkinin katılımcıların medyanın 

fiziksel görüntüyle ilgili kararlarına etki ettiği tespit edilmiştir (R2=0,55). Bunun yanında, baskı, 

arzu ve medyatik içselleştirme değişkenlerinin de katılımcıların spor yapmalarına teşvikini etkilediği 

ortaya konmuştur (R2=0,40). 
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Sonuç: Medyanın fiziksel görünüm üzerindeki etkisinin araştırmak amacıyla çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda bayanlara ölçek dahilinde yöneltilen ifadeler doğrultusunda 

medyanın fiziksel görünüşe etkisi altında dört boyut tespit edilmiştir. Bu boyutlar; baskı, arzu, 

medyatik içselleştirme ve tepkidir. Çalışma sonucunda, medyanın fiziksel görünüşe etkisi 

boyutlarının kişilerin fiziksel görüntüyle ilgili kararlarına etki ettiği ve spor yapmalarına teşvikini 

etkilediği ortaya konmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, medya, fiziksel görünüş 
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Abstract 1052 

 

Comparison of the physiological responses and distances covered in different 

speed zones in small sided games in young soccer players: Effect of goalkeeper 

  

Yusuf Köklü1, Özcan Sert2, Utku Alemdaroğlu1 
1Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli, Turkey 
2Denizli Belediyespor Soccer Team, Denizli, Turkey 

  

The purpose of this study was to investigate effect of with goalkeeper or without goalkeeper on 

distances covered in different speed zones and physiological responses of players in small sided 

games (SSG). Sixteen young soccer players (age 16.5±1.5 years; height 175.5±5.2 cm; body 

mass 63.0±6.9 kg; training experience 6.3±1.3 years) participated in 2 different 2-a-side, 3-a-side 

and 4-a-side games (with goalkeeper: SSGwith and without goalkeeper: SSGwithout). The players 

underwent anthropometric measurements (height and body mass) followed by the YoYo 

intermittent recovery test (level 1). Then, they played SSGwith and SSGwithout 2-a-side, 3-a-side, 

and 4-a-side soccer-specific SSGs in random order at 2-day intervals. During SSGs, heart rate (HR) 

responses, and distance covered in different speed zones walking (W, 0–6.9km.h-1), low-intensity 

running (LIR, 7.0–12.9km.h-1), moderate-intensity running (MIR, 13.0-17.9 km.h-1) and high-

intensity running (HIR, >18km.h-1) whereas the Rating of Perceived Exertion (RPE) and Blood 

Lactate (La-) were determined at the end of the last bout of each SSG. During the SSGwithout 

players performed higher %HR, La- and RPE (p<0.05), greater distance covered in LIR, MIR, HIR 

and total distance (p<0.05) compare to SSGwith during the 2-a-side, 3-a-side and 4-side games. 

The results of this study suggest that both SSGwith and SSGwithout could be used for the 

physiological adaptations required for soccer specific aerobic endurance. However, coaches who 

want their teams both higher physiological responses and greater distance covered intensity 

running zone, the SSG should be organized without goalkeeper. 

  

Keywords: Aerobic endurance, heart rate, blood lactate, covered distance, goalkeeper 
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Genç futbolcularda küçük alan oyunlarına verilen fizyolojik cevapların ve farklı 

koşu hızlarında kat edilen mesafelerin karşılaştırılması: Kalecinin Etkisi 

  

Yusuf Köklü1, Özcan Sert2, Utku Alemdaroğlu1 
1Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,Denizli, Türkiye 
2Denizli Belediyespor Futbol Takımı, Denizli, Türkiye 

  

Giriş 

Futbolcuların aerobik dayanıklılıkları eskiden geleneksel koşu antrenmanları aracılığı ile 

geliştirilirken, son yıllarda yapılan çalışmalar, futbola özgü küçük alan oyunları kullanılarak da 

geliştirilebildiğini göstermektedir (Impellizzeri ve ark., 2006). Küçük alan oyunları planlarken 

antrenörlerin hedeflenen egzersiz şiddetine ulaşmak için oyuncu sayısı oyun, alanı büyüklüğü, oyun 

kuralı değişikliği, antrenör teşfiği, set sayısı, antrenman rejimi, takım formasyonu ve savunma 

biçimi gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Köklü ve ark., 2011). Bu faktörlere 

ek olarak oyunların kalecili yada kalecisiz olarak oynatılması da oyunlardaki egzersiz şiddetini 

etkileyebilir. 

Küçük alan oyunları ile ilgili çalışmalar incelendiğinde bazı çalışmalarda oyunlar kalecili onatılırken, 

diğer çalışmalarda ise oyunların kalecisiz olarak onatıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, 

literatürde oyunlar kalecili veya kalecisiz oynatıldığında egzersiz şiddetinin nasıl değiştiği ile bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Böylece bu çalışma futbolda kalecili ve kalecisiz olarak oynanan küçük 

alan oyunlarına verilen fizyolojik cevapları ve farklı koşu hızlarında kat edilen mesafeleri 

karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Bu çalışmaya 16 genç futbolcu (yaş 16,5±1,5 yıl; boy uzunluğu 175,5±5,2 cm; vücut ağırlığı 

63,0±6,9 kg; antrenman yaşı 6,3±1,3 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Oyunculara boy uzunluğu ve 

vücut ağırlığı ölçümlerini takiben maksimum kalp atım hızlarını belirlemek için YoYo aralıklı 

toparlanma testi (seviye 1) uygulanmıştır. Daha sonra ikişer gün ara ile 2x2 (15m x 27m alanda, 2 

dk., 4 set ve setler arası 2dk dinlenme), 3x3 (20m x 30m alanda, 3 dk., 4 set ve setler arası 2dk 

dinlenme) ve 4x4 (25m x 32m alanda, 4 dk., 4 set ve setler arası 2dk dinlenme) küçük alan 

oyunları kalecili ve kalecisiz olarak rastgele sıra ile oynatılmıştır. Oyunlar sırasında oyuncuların Kalp 

atım hızları polar RS 800 saatlerin ( Polar Vantage NV, Polar Electro Oy, Finland ) hafızasına ve 

farklı koşu hızlarında kat ettikleri mesafeler ( yürüme (Y, 0–6,9 km.h-1), düşük şiddetli koşu (DŞK, 

7,0–12,9km.h-1), orta şiddetli koşu (OŞK, 13,0-17,9 km.h-1) ve yüksek şiddetli koşu (YŞK, 

>18km.h-1) ) ise saniyede 15 veri alabilen küresel konum belirleme sistemi (GPS; SPI-Pro X 

GPSports, Canberra, Avusturalya) aracılığıyla bilgisayara kaydedilmiştir. Ayrıca oyunların son seti 

bitiminde oyunculara 10 luk algılanan zorluk derecesi (AZD) sorulmuş ve son set bitiminden 3 dk 

sonra portatif laktik asit analizörü ( Lactate Plus, İngiltere) ile kan laktat değerlerine bakılmıştır. 

Oyunlar oynatılırken futbol oyun kuralları dışında bir kural konulmamıştır. Top oyun alanı dışına 
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çıktığı zaman oyunun hemen başlatılabilmesi için oyun alanı kenarlarına yedek toplar bırakılmıştır.  

 

Oyunlar sonucunda oyunculardan elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış. Daha 

sonra 2x2, 3x3, 4x4 kalecili ve kalecisiz küçük alan oyunlarına verilen fizyolojik cevaplar ve farklı 

koşu hızlarında kat edilen mesafeler arasındaki istatistiksel farklara pair T test ile anlamlılık 

derecesi 0,05 seçilerek bakılmıştır. 

 

Bulgular 

Genç futbolcuların kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan 2x2, 3x3 ve 4x4 küçük alan oyunlarına 

verdikleri fizyolojik cevaplar tablo 1’de verilmiştir. Oyunlarda en düşük %KAHmaks cevapları 2x2 

kalecili oyunlara verilirken (% 86,0±2,8), en yüksek %KAHmaks cevapları 4x4 kalecisiz oyunlara 

verilmiştir (% 90,1±2,7). Oyunlarda en düşük La- cevapları 4x4 kalecili oyunlara verilirken 

(6,1±1,3 mmol.L-1), en yüksek La- cevapları 4x4 kalecisiz oyunlara verilmiştir (8,4±2,2 mmol.L-

1). Oyunlarda en düşük AZD cevapları 3x3 kalecili oyunlara verilirken (4,6±0,8), en yüksek AZD 

cevapları 2x2 kalecisiz oyunlara verilmiştir (7,3±1,4). 

Genç futbolcuların kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan 2x2, 3x3 ve 4x4 küçük alan oyunlarında 

farklı koşu hızlarında kat ettikleri mesafeler tablo 2’de verilmiştir. Oyunlarda yürümede en az 

mesafe 2x2 kalecisiz oyunlarda kat edilirken (328,3±24,9 m), en fazla mesafe 4x4 kalecili 

oyunlarda kat edilmiştir (766,8±75,5 m). Oyunlarda yüksek şiddetli koşuda en az mesafe 2x2 

kalecili oyunlarda kat edilirken (28,8±17,6 m), en fazla mesafe 4x4 kalecisiz oyunlarda kat 

edilmiştir (60,2±49,3m). Oyunlarda toplam kat edilen mesafelerde en az mesafe 3x3 kalecili 

oyunlara kat edilirken (941,0±85,6 m), en fazla mesafe 4x4 kalecisiz oyunlarda kat edilmiştir 

(2153,9±226,5m). 

 

Tartışma ve Yorum 

Bu çalışma kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan küçük alan oyunlarına verilen fizyolojik cevapların 

ve farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma 

sonuçlarının en önemli bulgusu kalecisiz oyunlara, kalecili oyunlardan hem daha yüksek fizyolojik 

cevaplar verildiği hem de kalecisiz oyunlarda farklı koşu hızlarında daha fazla mesafe kat edildiğidir. 

Çalışma sonuçları ayrıca hem kalecili hem de kalecisiz küçük alan oyunlarının oyuncuların aerobik 

dayanıklılık gelişimleri için kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak antrenörler bu oyunlarda 

oyuncularının daha yüksek egzersiz şiddetlerine ulaşmalarını istiyorlar ise oyunları kalecisiz olarak 

oynatmalarının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Tablo 1: Genç futbolcuların kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan küçük alan oyunlarına 

verdikleri fizyolojik cevapların karşılaştırılması 

Tablo 1: Genç futbolcuların kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan küçük alan oyunlarına 

verdikleri fizyolojik cevapların karşılaştırılması 
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Tablo 2: Genç futbolcularda kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan küçük alan oyunlarında 

farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerin karşılaştırılması 

Tablo 2: Genç futbolcularda kalecili ve kalecisiz olarak oynatılan küçük alan oyunlarında 

farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerin karşılaştırılması 
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Abstract 1071 

 

 
Mountaineering Subculture: Symbols, meanings, ıdentities 

  

Funda Akcan1, Nefise Bulgu2 
1School of Sport Sciences and Technology, Pamukkale University, Denizli, Turkey 
2School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey 

  

The aim of this study was to assess mountaineering as a subculture. Following this, subcultural 

formation process was also examined. In order to understand a subculture, examination of the 

meanings created and shared by the members and their relations to the broader cultural context 

comes into prominence (Beal, 2002). Therefore, symbolic interactionism and cultural studies 

perspective provides an important theoretical framework for this study. (Blumer, 1969; Hall ve 

Jefferson, 1994). 

 

To do such a study on a subculture, ethnographic studies provide an important methodological 

basis. In this ethnographic study on mountaineering, participant observation and in-depth 

individual interviews were used as data gathering techniques. By the former author, two years of 

participant observation was undertaken by participating in mountaineering trainings of two 

university mountaineering clubs in Ankara, Turkey. In-depth interviews with 39 were used as a 

second data gathering technique in order to reconsider the former author’s observations and to 

include the point of views of mountaineers in the analyzing process. Content analysis was used to 

analyze the data. 

 

The findings of this study indicated that mountaineering is a subculture accordingly, 

mountaineering was seen as a resistance to the dominant sport culture through its unique norms 

and values and to the hegemonic cultural values through its alternative living experiences which 

emphasize sharing and collectiveness. According to the findings, mountaineering subculture was 

formed through subcultural socialization and identity formation processes and through shared 

values and meanings by its members. From the moment that the mountaineers were involved in 

the subculture, they entered in a socialization process in which they learned subcultural norms and 

values. Subcultural identities they constructed during this process started to become their social 

identities as well.  
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Bu araştırmanın amacı, dağcılığı bir alt kültür olarak değerlendirmek ve bunu takiben dağcılıkta alt 

kültürel oluşum sürecini incelemektir. Bir alt kültürü incelemek için, alt kültürün üyeleri tarafından 

yaratılan ve paylaşılan değerler ile birlikte bunların daha geniş kültürel bağlamla ilişkisinin 

değerlendirilmesi önem kazanmaktadır (Beal, 2002). Bu nedenle sembolik etkileşimcilik ve kültürel 

çalışmalar bu çalışma için önemli teorik zemini oluşturmaktadır (Blumer, 1969; Hall ve Jefferson, 

1994). 

 

Etnografik bir çalışma olan bu araştırmada veri toplama tekniği olarak katılımlı gözlem ve 

derinlemesine bireysel görüşmeler kullanılmıştır. Katılımlı gözlem çalışmaları, çalışmanın ilk yazarı 

tarafından Ankara’da bulunan iki üniversite dağcılık topluluğunun teorik ve pratik dağcılık eğitim 

etkinliklerine katılınarak gerçekleştirilmiştir. Hem ilk yazarın gözlemlerini yeniden gözden geçirmek 

hem de dağcıların bakış açılarını da veri analizi sürecine dahil etmek amacıyla 39 dağcı ile 

derinlemesine bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre dağcılık, incelenen üniversite dağcılık toplulukları 

bağlamında bir alt kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre dağcılık, hem yarattığı kendini 

özgü normlar ve değerlerle hakim spor kültürüne, hem de sunduğu paylaşımı ve kolektifliği 

vurgulayan alternatif yaşam pratikleriyle bireyselliği ve tüketimi ön plana çıkaran hakim kültürel 

değerlere bir başkaldırı olarak anlamlandırılmaktadır. Dağcılık alt kültürünün oluşumu ise, yaşanılan 

alt kültürel sosyalizasyon ve kimlik inşası süreçleri ile birlikte paylaşılan değerlerle ve dağcılığa 

yüklenen anlamlarla gerçekleşmektedir. Dağcılar bu alt kültüre dahil oldukları andan itibaren alt 

kültürel normları ve değerleri öğrendikleri bir sosyalizasyon sürecine girmektedirler. Bu süreçte inşa 

ettikleri alt kültürel kimlikler onların aslında kim olduğunu ifade eden toplumsal kimlikleri haline 

gelmektedir.  
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Abstract 1093 

 

Power relations in sport: The case of wrestling in turkey 

  

İlknur Hacısoftaoğlu1, Nefise Bulgu2 
1Gedik University 
2Hacettepe University 

  

This study aims to examine power relations in wrestling in terms of relationship between coach and 

athlete and among athletes. Power relations in sport field, as it is in other social institutions, is an 

important determinant in the regulations of relations between agents. These relations in wrestling, 

as a branch which has a deep-rooted historical background were constructed within the frame of 

both specific conditions of general sport field and conditions inherited in wrestling. While analysing 

power relations, power was addressed in a relational and dynamic character and used as Giddens 

(1984) points out, as the ‘central dynamic of all human societies, at all levels of institutional life, 

interpersonal relations and everyday practices’. Regarding the aim of the study, qualitative 

research method was used and data was gathered by individual and group interviews and 

observation techniques. Individual interviews were conducted with 43 participants who located in 

different positions in wrestling. Group interviews were conducted in three different boarding 

wrestling centres as one in each. In both interview techniques, semi-structured interview guides 

were used. Before and during these interviews, observation was realized and field notes were 

taken. Data was analysed by content analyse technique. As a result of the study, it was seen that 

power relations in wrestling appears as hierarchal relations between coach-athlete / master –

apprentice and among athletes based on age and experience. In those relations, in which modern 

and traditional values both interpenetrated and in tension, solidarity has a significant place as an 

apparatus for empowerment. But along with the webs of solidarity, in frame of hierarchal relations 

mentioned, the process of exclusion and marginalization become a part of power relations. 

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Thery of Structuration, Cambridge: 

Polity Press. 
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Sporda iktidar ilişkileri: Türkiye'de güreş örneği 
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Bu çalışma güreş alanında iktidar ilişkilerini sporcuların kendi aralarındaki ilişkiler ve antrenörle 

kurdukları ilişki üzerinden incelenmeyi amaçlamaktadır. Spor alanında iktidar ilişkileri, diğer 

toplumsal kurumlarda olduğu gibi, failler arası ilişkilerin düzenleniş biçiminde önemli bir 

belirleyendir. Türkiye’de köklü bir tarihsel arkaplana sahip bir branş olarak güreşte bu ilişkiler hem 

spor alanına özgü koşullar hem de alanın kendine özgü koşulları çerçevesinde inşa edilmektedir. 

Çalışmada iktidar ilişkileri analiz edilirken, iktidar kavramı dinamik ve ilişkisel bir biçimde ele 

alınmış ve Giddens (1984)’ın belirttiği gibi ‘kurumsal hayatın tüm seviyelerinde, kişilerarası 

ilişkilerde ve günderilk pratik içinde tüm insan toplumlarının merkezi dinamiği’ olan bir iktidardan 

bahsedilmiştir.  

Çalışmada, amaç doğrultusunda, nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler bireysel görüşme, odak 

grup görüşmesi ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Bireysel görüşmeler, güreş 

alanında farklı konumlarda yer alan 43 erkek katılımcı gerçekleştirilmiş, odak grup görüşmeleri ise 

her merkezde bir görüşme olmak üzere üç ayrı yatılı güreş eğitim merkezinde yapılmıştır. Her iki 

görüşme tekniğinde de yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Bu görüşmeler 

öncesinde ve süresince toplam 11 ay katılımcı gözlem yapılmış ve alan notları tutulmuştur. Elde 

edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda, güreş alanında iktidar ilişkilerinin antrenör-sporcu / usta-çırak arasında ve 

sporcuların kendi arasında, yaş ve deneyim çerçevesinde hiyerarşik ilişkiler biçiminde tezahür ettiği 

görülmüştür. Modern ve geleneksel değerlerin hem birbiri içine geçen hem de gerilim içinde olduğu 

bu ilişki biçiminde, dayanışmanın bir güçlenme aracı olarak önemli bir yer tuttuğu ortaya 

konmuştur. Fakat bu dayanışmanın yanı sıra, bahsedilen hiyerarşik ilişkiler çerçevesinde ele 

alındığında, dışlanma ve ötekileştirme süreçlerinin bu iktidar ilişkilerinin bir parçası olabildiğine 

dikkat çekilmiştir. 

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Thery of Structuration, Cambridge: 

Polity Press. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İktidar ilişkileri, güreş, hiyerarşi, dayanışma, ötekileştirme 
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Abstract 1100 

 

Women in the usage of urban exercise parks for physical activity 

  

Yeliz İlgar1, Funda Akcan1, Hüseyin Gül2 
1Pamukkale University, School of Sport Science and Technology, Denizli, Turkey 
2Suleyman Demirel University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Public Administration, Isparta, Turkey 

  

The aim of this study is to assess outdoor physical exercise parks and to women’s usage of these 

parks in Denizli. The study explains the concept of physical exercise and shortly reviews the 

approaches and previous studies. The analysis in this study depends upon the data collected by a 

surevey and presents the findings related to the types and reasons of women’s usage and 

comparison to the usage by men. A total of 587 women and 639 men in Denizli participated in this 

study. The data were gathered by the means of a questionnaire designed by the researchers. 

Besides the frequency and percentage distibutions along with crosstabs and chi-square analysis 

were used to analyze the data. According to the results 26,6% of the interviewed women and 

34,1% of the men does physical activity whereas 73,4% of women and does not. Timelessness 

(40,6%), unwillengness (18,1%), responsibilities (17,6%), unsuitable environment (15,3%) and 

displease of the husbands/parents (13,5%) respectively are the reasons of not doing pysical 

activity by women. As a physical activity women mostly run and walk (54,3%). They mostly prefer 

doing physical activity in sport centers (30,1%) and they secondly prefer exercise parks (29,5%). 

The usage of exercise parks) by men (16,5%) is less than the women. Chi-square analysis indicate 

that doing physical activity and usage of the urban exercise parks by women differ according to 

education level and marital status. Women’s age only have a significant relationship with the usage 

of urban exercise parks. Working condition have no significant relationship with neither physical 

activity doing and usage of urban exercise parks. Women’s thoughts on urban exercise parks 

provide a significant information on the usage of these parks by women. They have both positive 

and negative thoughts on parks. Some women think positively that these exercise parks help them 

to control weight and to form their body, they are secure, useful and easily accessable places. 

Some think negatively that these parks are insufficient, hazardous, neglected and unsecured places 

to do exercise. As a result, even the percentage of the women exercising seems to be low, urban 

exercise parks are important public areas for women to utilize for physical activity. 

  

Keywords: Urban exercise parks, pysical activity, women 
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Kent parklarının fiziksel aktivite amaçlı kullanımında kadın 

  

Yeliz İlgar1, Funda Akcan1, Hüseyin Gül2 
1Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 

Isparta, Türkiye 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Denizli’de kent içi egzersiz parklarının ve bu parklarının kadınlarca 

kullanımının incelenmesidir. Çalışma fiziksel aktivite kavramına, bu konudaki diğer çalışma ve 

yaklaşımlara kısaca değinmekte, bu konuda yapılan bir alan araştırmasının bulgularına dayanarak, 

kent parklarının kadınlarca kullanım biçimleri, nedenleri, erkeklerle karşılaştırması gibi konulara 

açıklık getirmektedir.  

 

Yöntem: Araştırmaya Denizli kent merkezinde yaşayan 587 kadın ve 639 erkek katılmıştır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bir soru kağıdı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

frekans, yüzde dağılımları ve değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak üzere ki-kare analizi 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmadan elde edilen verilere göre fiziksel aktivite yapan kadınların (%26,6) ve 

erkeklerin (%34,1) oranı fiziksel aktivite yapmayan kadın (%73,4) ve erkeklere (%65,9) göre daha 

düşüktür. Fiziksel aktivite yapmayan kadınların yapmama nedenlerine bakıldığında en yüksek 

oranda zamansızlık (%40,6) ilk sırada yer alırken bunu fiziksel aktivite yapmak istememe (%18,1), 

sorumluluklar (%17,6), uygun ortam olmaması (%15,3) ve eş/ebeveynlerin hoş karşılamaması 

(%13,5) izlemektedir. Fiziksel aktivite yapan kadınların en fazla yaptıkları aktivite koşu ve 

yürüyüştür (%54,3). Fiziksel aktivite yapmak için en fazla tercih edilen alan spor merkezleridir 

(%30,1). Bunu egzersiz parkları (%29,5) izlemektedir. Erkeklerde egzersiz parkı kullanma oranı 

(%16,5) kadınlara göre çok daha düşüktür. Yapılan ki-kare analizi sonuçları öğrenim durumuna ve 

medeni duruma göre kadınların fiziksel aktivite yapma ve egzersiz parkı kullanma durumlarının 

değiştiğini göstermektedir. Yaşa göre ise yalnızca egzersiz parkı kullanımı farklılık göstermektedir. 

Kadınların çalışma durumları ile ne fiziksel aktivite yapmaları ne de egzersiz parkı kullanımları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Kadınların egzersiz parklarına ilişkin düşünceleri bu 

parkların kadınlar tarafından kullanımına yönelik önemli bilgiler sağlamaktadır. Kadınlar egzersiz 

parkları hakkında kilo kontrolü sağlaması ve vücudun şekle girmesi, güvenli olması, kullanışlı 

olması, herkes tarafından erişilebilir olması, kondisyon sağlaması gibi olumlu düşüncelerin yanı sıra 

parkların yetersiz olması, tehlikeli olması, bakımsız olması, güvenlik sorunu olması gibi olumsuz 

düşüncelere de sahiptirler.  

 

Sonuç: Her ne kadar fiziksel aktivite yapan kadınların oranı yapmayanlara göre düşükse de kent içi 
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egzersiz parkları, kadınların fiziksel aktivite yapmak için tercih ettikleri önemli kamusal alanlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kent içi egzersiz parkları, fiziksel aktivite, kadın 
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Abstract 1102 

 

Motor proficiency of primary school students according to sosyo-economic 

status 

  

Utku Isik1, Ozgur Mulazımoglu Ballı2, Gurkan Elci2 
1Dumlupınar University, School of Physical Education and Sport,Kütahya,Turkey 
2Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli 

  

Objective: The purpose of the study to compare the motor proficiency level of different soscio-

economic status primary school students. 

  

Methods: A total of 567 ( age=10.89 ± 2.31 years) schoolchildren, 283 boys ( age=10.80 ± 2.32 

years) and 284 girls ( age= 10.97 ± 2.30 years), were evaluated on motor development using the 

Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition, Full Form. The full form has been 

consists of 56 items from the 8 subtests. The 8 subtests assess gross and fine motor development, 

including fine motor precision, fine motor integration, manual dexterity, bilateral coordination, 

balance, running speed and agility, upper limb coordination and strength. Research was carried out 

in three different districts about socioeconomic status. One district has “Low” socio-economic 

levels, second district “Medium” and the other one has “High” social levels. Kruskal Wallis Tests 

were used to analyze obtained data. 

 

Results: There were significant difference in the scores of fine motor precision, manual dexterity, 

bilateral coordination, balance, running speed and agility and strength sub-tests of BOT-2 and total 

score of BOT-2 among socioeconomic level groups (p>0.01). According to mean rank scores high 

social economic status’s school students had highest score than middle and lower socio-economic 

status school students in almost all BOT-2 sub-tests and BOT-2 total scores.  

Conclusion: The results suggest that children with lower SES have lower motor proficiency 

compared with the children with comparatively higher SES. 

  

Keywords: Motor proficiency, socio-economic status, primary school students 
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İlköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre motor yeterlikleri 

  

Utku Isik1, Ozgur Mulazımoglu Ballı2, Gurkan Elci2 
1Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye 
2Pamukkale Universitesi, Sport Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

  

1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim öğrencilerinin motor yeterliklerinin 

karşılaştırılmasıdır.  

 

2. Yöntem  

Çalışmanın örneklemini Denizli İl Milli eğitim Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda farklı 

sosyo-ekonomik düzeylerdeki semtlerden seçilen üç ilköğretim okulunun yaş aralıkları 7 ile 14 

arasında değişen 279 erkek ( yaş=10.74 ± 2.28 yıl) ve 275 kız ( yaş= 10.84 ± 2.21 yıl) olmak 

üzere toplam 554 ( yaş=10.79 ± 2.28 yıl) gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Okulların sosyo-

ekonomik düzeyleri bulunduğu semtlerde ki kira gelirleri, sosyal imkânlara ulaşabilme mesafeleri 

gibi özelliklerinin yanı sıra 4-8 yaş grubu çocukların kişisel bilgi formunda da 5’li likert anket tipiyle 

sorulan “aile gelir durumu” ile bu durum istatistiksel olarak da güvence altına alınmıştır. Buna göre 

gelir düzeyleri düşük sosyo-ekonomik düzeydeki semte okulun ( =1.84±1.04), orta sosyo-

ekonomik düzeydeki semte bulunan okulun ( =3.27± 1.44) ve yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki 

semte bulunan okulun ( =3.38±1.49) saptanmıştır.  

Örneklem grubunun motor yeterlilik düzeylerini ölçmek amacıyla dört–yirmi bir yaş grubu 

çocuklarının motor fonksiyonlarını ölçmek için Bruininks tarafından 1978’de geliştirilmiş ve 2005 

yılında revize edilerek ikinci versiyonu oluşturulmuş olan Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi 

ikinci versiyonu (BOT-2) kullanılmıştır (Bruininks ve Bruninks, 2005). Bir kişiye uygulanması 45-60 

dk süren BOT-2 testi 8 alt-test (ince motor beceriler, ince motor beceri entegrasyonları, el 

becerileri, çift yönlü koordinasyon, denge, koşma hızı ve çeviklik, el-kol koordinasyonu ve güç) ve 

toplam 53 maddeden oluşmaktadır. Tüm maddelerin toplam puanından toplam motor bileşik puanı 

da elde edilmektedir. 

Verilerin analizinde hangi istatistiksel tekniğin kullanacağına karar vermek için tek örneklem 

Kolmogrov-Smirnov testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda BOT-2 toplam puanın ve alt 

testlerin normal dağılım göstermediği görülmüştür (p<0.05). Bu nedenle verilerin analizinde sosyo-

ekonomik düzeye göre motor yeterliklerin arasındaki farkı test etmek için bu farklılığı test etmek 

için parametrik bir test olmayan Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır.  

 

3.Bulgular 

Yapılan Kruskal-Wallis analizi sonucunda ilköğretim öğrencilerinin BOT-2 puanlarının Kruskall Wallis 

testi sonuçlarının BOT-2 testi ince motor beceriler(X2 =17,721; p<0,05), el becerileri(X2 =53,128; 

p<0,05), çift yönlü koordinasyon(X2 =65,894; p<0,05), denge(X2 =20,699; p<0,05), koşma hızı 



 

823 

ve çeviklik (X2 =157,476; p<0,05), güç (X2 =14,76; p<0,05) alt testleri ve BOT-2 toplam (X2 

=56,88; p<0,05) puanında sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını ortaya 

koymuştur (p<0.05). Bu bulgular sosyo-ekonomik düzeydeki farklılıkların motor becerilerde de 

farklık yarattığını göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında ince motor 

becerilerde orta SES okuyan çocukların en yüksek puana sahip oldukları görülürken bunu takiben 

düşük ve yüksek düzeyin geldiği saptanmıştır. Fark bulunan diğer bütün alt testlerde ve BOT-2 

toplam puanında ise sıra ortalamalarına bakıldığında en yüksek puana yüksek SES’deki okullarda 

okuyan öğrencilerin daha sonra ise sırasıyla orta ve düşük SES’deki okullarda okuyan öğrencilerin 

geldiği görülmüştür. Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim öğrencilerinin BOT-2 puanlarının 

Kruskall Wallis testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

 

4.Sonuç 

Yapılan bu çalışma literatürdeki diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir; araştırmada ortaya 

çıkan okulların sosyo-ekonomik düzeyleri o okullarda okuyan öğrencilerin motor performansları 

üzerinde gözle görülür bir etkiye sahiptir (Chowdhury, Wrotniak ve Ghosh, 2010; Bobbıo vd., 

2007). Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve spor imkânları gibi bazı faktörlerin bu 

farklılıklara yol açtığı düşünülmektedir.  

BOT-2 uzun formu kullanılarak ölçülen motor becerilerin sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan okullar 

da okuyan katılımcılar arasında farklılık gösterdiğini ve sosyo-ekonomik düzey arttıkça motor 

becerilerin arttığını ortaya koymuştur. 
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BOT-2 scores of elementary school students to different socio-economic levels-Kruskal 

Wallis result 

Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim öğrencilerinin BOT-2 puanlarının Kruskall 

Wallis testi sonuçları 
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Abstract 1105 

 

 
Mouth, jaw and face injuries caused by traumas in sailing 

  

Osman Hamamcılar 

Ministry for Youth and Sports General Directorate for Sports Health Departmant 

  

Goal: To demonstrate that mouth-teeth, jaw and face injuries may occur without the contact of a 

rival athlete except for the injuries of the muscle-skeleton system occurring in Sailing, to determine 

the reasons for the injuries and to propose the solutions to the injuries. To demonstrate the priority 

and importance of Preventive Medicine Service. 

  

Equipment and Methods: Our study is the data of the Project started in 2011 and a part of the 

Survey conducted on the athletes in 29 branches of Olympic sports. All the athletes participating in 

the study are licenced competitor athletes and even some are national athletes. A part of the study 

was made by visiting the national team camps of the athletes and another part of it was made by 

visiting the competition sites. Before the study, we visited the coaches, camp and club managers 

and they were informed on the study. The survey was conducted on 140 licenced and competitor 

athletes at the age of 9-24 in Saling. The athlete group was composed of 104 sportsmen and 36 

sportswomen. The data obtained from the athletes at the end of the survey was uploaded to SSPS 

package program. In the evaluation of the data “Ki-Square Test” was used. 

 

Findings: The findings obtained according to the responses of the athletes participating in the study 

are as follows: 64 of 140 athletes had 87 mouth, teeth, jaw and face injuries in total.70 of 87 

injuries were seen in 50 men (%78.1) and 17 injuries were seen in 14 women (%21.9). Varieties 

of the mouth, tooth, jaw and face injuries: 8 broken teeth, 8 lüksasyon, 2 avülsiyon, 27 lip injuries, 

4 gum injuries, 22 tongue injuries and 16 face injuries. There are no jaw injuries. P= 0 has been 

found as the nearest value. Since this value is P<0.05, there is a meaningful relation between 

Sailing and the mouth, teeth, jaw and face injuries. Localization of the injuries are as follows: % 31 

in trainning, % 19 in competition, % 50 in both training and competition and the result is P= 0.04. 

Since this value is P<0.05, there is a meaningful relation between the injury and on which stage of 

the sportive activity the injury occurred. The declared and applied way of being protected from the 

mouth, tooth, jaw and face injuries is using the equipment designed for the inner part of the 

mouth. According to the data obtained from the replies of 117 athletes, the rate of the athletes 

using a mouth protector is % 3. The remaining part of the athletes (% 97) do not use a mouth 

protector. The result is P= 0.06. Although this value is near to P< 0.05, the finding is P>0.05 and 

as a result there is no a meaningful relation between the injury and using a mouth protector. 
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Outcome: Although Sailing is an individual sport, according to the result of the survey conducted 

on the athletes, the level of mouth, tooth, jaw and face injuries are considerably high in this sport. 

The necessity of using a protector is considerably important for both general health and the sport 

performance of the athletes. We believe that “Mouth-teeth health” and “Sport Dentistry” service 

must be included in the athlete health. 

  

Keywords: travma, sailing, injuries, oral health 

 
Yelken sporunda travma sonucu oluşan ağız, diş ve yüz yaralanmaları 

  

Osman Hamamcılar 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlğı 

  

GİRİŞ: 

Spor, genellikle rakip ile yarışmayı içeren ve hedefi yarışmayı kazanmak olan bir etkinlik alanıdır. 

Hedefe ulaşmak için ise sporcunun düzenli ve iyi bir antrenman yapmasının yanında iyi beslenmesi 

ve sağlıklı olması gereklidir.1 Sporcunun oluşturduğu bu koşullar spor travmalardan uzak ve sağlık 

bütünlüğü korunan sporcudan beklenir. 

“Travma” kökeni Yunan’ca olup, yara anlamında kullanılmaktaydı. Günümüz tıp dünyasında ise, 

yaşayan organizmada vücudun herhangi bir bölgesine gelen fizyolojik olmayan mekanik, kimyasal, 

fiziksel ve hatta psikolojik etki anlamında kullanılmaktadır.2 

Yelken sporu, akıl, fizik, güç ve doğa gücünün bir tekne üstünde bütünleşmesiyle yapılır ve 

öncelikle kendini kontrol etme becerisini geliştirir. Fiziksel güç ve dayanıklılığın gerekli olmasının 

yanında yaralanma riskinin yüksek olduğu bir spordur.  

Yelken sporunda travma sonucu oluşan yaralanmalar kas ve iskelet sistemini ilgilendiren 

yaralanmalar olabildiği gibi, bu yaralanmalar dışında ağız-diş, çene ve yüz yaralanmaları da 

görülmektedir. Yaralanmalar, spor dalının özelliğine bağlı olarak rakip sporcu tarafından gelişmeyip, 

çoğunlukla sportif ekipmanlarca oluşmaktadır. 

Diş travmalarının etkilerini etki derecesine göre; düşme (yüksekten düşme, oyun oynarken yere 

düşme, çarpma-vurma v.b) spor kazaları, trafik kazaları, iş kazaları ve diğer faktörler olarak 

sıralayabiliriz.3 

Spor yaralanmaları genel olarak sportif aktiviteler sırasında meydana gelen her türlü hasara verilen 

bir ortak isimdir.4 

Spor yaralanmaları terimi, vücudun tamamının veya bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle 

karşılaşması sonucunda, dayanıklılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan durumları kapsar. Spor 

yaralanmaları, çocukluk ve ergenlikte görülen tüm yaralanmaların dörtte birini oluşturur. Darbe, 

düşme, şiddetli kasılmalar gibi spor yaralanmalarının çoğu sadece spor yapanlarda değil, spor 

yapmayan kişilerde de ortaya çıkabilmektedir.5 
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Spor esnasında travma sonucu meydana gelen ağız-diş, çene ve yüz yaralanmaları, sporcu genel 

yaralanmalar içinde de önemli bir yer oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, yelken sporunda gelişen kas-iskelet sistemi yaralanmalarının dışında herhangi 

bir rakip sporcu teması olmadan da ağız-diş, çene ve yüz yaralanmalarının olabileceğini göstermek, 

sebeplerini tespit etmek ve çözüm önerilerini oluşturmaktır. Koruyucu dişhekimliği hizmetinin 

öncelik ve önemini göstermektir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Travma, yelken, yaralanma, ağız sağlığı 
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Abstract 1112 

 

A research on football coaches epistemological beliefs 

  

Osman Göde1, Çağdaş Mavioglu1, Gürkan Elçi1, Ekrem Albayrak2 
1Pamukkale University,School of Sports Science and Technology, Denizli, Turkey 
2Marmara University, School of Physical Education and Sports, Istanbul, Turkey 

  

1. Aim of the study  

The aim of this study, what is knowledge different qualifications football coaches, epistemological 

beliefs about knowledge and how learning ocur to determine. 

 

2. Method 

The sample of this study, in Denizli has comleted an update of the 2012 Football Coaching 

Development Seminar 147 men who is the football coach. The collection of data on the 

participants’ age, gender, year of coaching, coaching certification to have, such as working fort he 

determination of the category consisted of a personal information form. However, Schommer 

developed by Deryakulu and Büyüköztürk, with the validity and reliability of Turkish translation and 

adaptation of Epistemological Beliefs Scale were used. In addition to descriptive statistics analysis 

of the data obtained from the normal distribution of groups showing no significant difference in 

terms of taking into account the variables to test the “ANOVA” or “Kruskal Wallis-H” were used. 

 

3. Findings 

Some of the findings of the study, according to the age of the study group no significant 

differences in any of the dimensions of epistemological beliefs (p>0.05). Considering the years of 

coaches participating in the research study the sub-dimensions of epistemological beliefs difference 

wasn’t found (p>0.05).  

 

4. Result 

As a result, football coaches, and epistemological beliefs about learning to age, level of coaching 

change on the year or show that they have seen. Coaches what information, knowledge and 

definite ideas about how learning ocur does not have the athletes orientation, lack of them live in 

the vision to be considered. 

  

Keywords: Football, epistemological beliefs, football coaches 
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Futbol Antrenörlerinin Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma 

  

Osman Göde1, Çağdaş Mavioglu1, Gürkan Elçi1, Ekrem Albayrak2 
1Pamukkale Universitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu, Denizli, Turkey 
2Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul, Turkey 

  

1. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, farklı niteliklerdeki futbol antrenörlerinin bilginin ne olduğu, bilme ve 

öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili epistemolojik inançlarının belirlenmesidir. 

 

2. Yöntem 

Çalışmanın örneklemini Denizli ilinde bulunan 2012 Futbol Antrenörlüğü Gelişim Semineri ile 

güncellemesini tamamlamış 147 erkek ( yaş=35.85±7.66) futbol antrenörü oluşturmaktadır. 

Çalışmaya katılanlardan 69 tanesi (%46.9) bir ile beş yıl arası futbol antrenörlüğü yapmış, 43 

tanesi (%29.3) altı ile on yıl arası, 23 tanesi (%15.6) on bir ile on beş yıl ve 12 tanesi (%8.2) on 

altı yıl ve üzeri futbol antrenörlüğü deneyimine sahiptirler. 

Verilerin toplanması kısmında katılımcıların yaş, cinsiyet, antrenörlük yılı, sahip olduğu antrenörlük 

belgesi, eğitim durumu ve çalışmakta olduğu kategori gibi demografik bilgilerinin belirlenmesi için 

kişisel bilgi formu oluşturmuştur. Bununla beraber, Schommer (1993) tarafından geliştirilmiş, 

Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçeye çeviri ve uyarlaması ile geçerlik-güvenirlik 

çalışması yapılmış, Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Schommer’in (1990) kendinden önceki 

araştırmacıların, özellikle de Perry’nin görüşme yöntemi ile yürüttüğü çalışmalarından yola çıkarak 

geliştirdiği Epistemolojik İnanç Ölçeği 5’li likert tipi bir ölçektir. Dolayısıyla ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 1, en yüksek puan 5’tir. Ölçek maddelerine verilebilecek yanıtlardan “Kesinlikle 

katılmıyorum” ifadesinin karşılığı “1” dir ve bireyin ölçek maddesine katılma derecesi arttıkça 

verilen puan da artmaktadır. Katılımcılardan, ölçek maddesine kesinlikle katılıyorlarsa “5”i 

işaretlemeleri istenmiştir. Ölçekteki önermeler yüzeysel (naive) inançlara sahip bireylerin katılacağı 

ifadelerdir (Schommer, 1990). Bu yüzden ölçekten alınan düşük puanlar bireyin inançlarının daha 

sofistike olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları birinci alt boyut 

için 0.84, ikinci alt boyut için 0.69, üçüncü alt boyut için 0.64 ve ölçeğin bütünü için ise 0.81 olarak 

hesaplanmıştır (Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002). Araştırmacı tarafından tekrar yapılan güvenirlik 

analizleri sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları birinci alt boyut için 0.91, ikinci 

alt boyut için 0.66, üçüncü alt boyut için ise 0.66 ve ölçeğin bütünü için ise 0.89 olarak 

saptanmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra grupların normal dağılımları 

dikkate alınarak değişkenler bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla “ANOVA” veya “Kruskal Wallis-H” testleri kullanılmıştır. 
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3. Bulgular 

Çalışmanın bulgularında, araştırma grubunun yaş değişkenine göre epistemolojik inanç alt 

boyutlarından herhangi birinde anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Araştırmaya katılan 

antrenörlerin çalışma yılları dikkate alındığında epistemolojik inanç alt boyutlarına göre anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Ayrıca antrenörlerin sahip oldukları antrenörlük kademelerine 

göre de epistemolojik inançları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(p>0.05). 

 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, futbol antrenörlerinin öğrenme hakkında epistemolojik inançlarında yaş, antrenörlük 

yılı veya sahip oldukları antrenörlük kademesine göre değişim göstermediği görülmektedir. 

Antrenörlerin bilginin ne olduğu, bilme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili kesin düşüncelere 

sahip olmaması sporcularını yönlendirme, onlara vizyon olabilme konusunda eksiklik yaşayabileceği 

düşünülebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, epistemolojik inanç, futbol antrenörü 
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Abstract 1115 

 

The effect of normobaric hypoxic training on skeletal muscle fatigue and peak 

power induced by electrical stimulation in rats 

  

Rıdvan Çolak1, Haydar Ali Erken2, Osman Genç3 
1Ardahan University, High School of Physical Education and Sports, Ardahan 
2Department of Physiology, Balıkesir University, School of Medicine, Balıkesir 
3Department of Physiology, Dumlupınar University, School of Medicine, Kütahya 

  

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of normobaric hypoxic training 

(altitude training) on skeletal muscle fatigue and peak power induced by electrical stimulation in 

rats.  

Materials-Method: A total of 22 Sprague Dawley male rats, were divided into 4 groups: control (LL, 

n=5) live low-train low (LLTL, n=6), live hypoxia–train hypoxia (LHTH, n=5), Live hypoxia-train 

low (LHTL, n=6). LHTH groups, were exposed to hypoxia for 4 weeks. LHTL, were exposed to 12 

hours hypoxia and 12 hours normoxia a day for 4 week. Hypoxia is maintained by reducing 15% 

O2 level (8850 SUMMIT, Altitudetech, Canada).  

The training protocol corresponded to 60-70 % of maximal exercise capacity by means of maximal 

exercise test. This test consisted of graded exercise on treadmill, with increamets of 0.3 km/h for 

LHTH group,and 0.6 km/h LLTL and LHTL groups, every 3 min, starting with 0.3 km/h up to 

maximal intensity attained for each rat Rats in the training groups ran on the rat treadmill (MAY-

TME 9805, Commat, Ankara,Turkey) for 20-35 min a day, 4 day a week for 4 week. At the end of 

the experimental period, maximal exercise test was repeted at 2. day of low altitude. For peak 

power and muscular fatigue, the electrical stimulation was administered with an intensity of 6–7 V 

and pulses of 2-ms duration. To induce a tetanic contraction, the frequency was raised from 0.2 to 

60 Hz and kept there until the muscular force fell to 50% of its value at the onset of that particular 

contraction. Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests were used for the differences between 

groups, p values <0.05 accepted as statistically significant.  

Results and Conclusion: As a result of study, LLTL and LHTL groups peak power are more high than 

LL groups (p=0,004; p=0,0017) also there is a significant difference between LLTL and LHTH 

groups (p=0,017). The muscular fatigue values of LHTH is lower than LLTL and LHTL, but these 

values did not reach a significant difference. As a result of this study, LHTH group is more 

disadvantaged than other training groups. 

 

This study was supported by Pamukkale University Research Fund (2009-BSP-021) 

  



 

832 
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Normobarik hipoksi antrenmanlarının elektrik uyarısı ile indüklenen ratların 

iskelet kas yorgunluğu ve zirve güce etkisi 

  

Rıdvan Çolak1, Haydar Ali Erken2, Osman Genç3 
1Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardahan 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir 
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 

  

Amaç: Normobarik hipoksi (yükselti) antrenmanlarının elektrik uyarısı ile indüklenen rat iskelet 

kasında ortaya çıkan zirve kas gücü ve yorgunluğu üzerinde etkisini araştırmak bu çalışmanın 

amacıdır.  

 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada toplam 22 adet erkek Sprague Dawley rat 4 gruba ayrıldı: kontrol 

(LL, n=5) düşük yükseltide (normoksi) yaşa ve antrenman (LLTL, n=6), hipokside yaşa ve 

hipokside antrenman (LHTH, n=5), hipokside yaşa- düşük yükseltide antrenman (LHTL, n=6). 

LHTH grubu hipokside 4 hafta sürekli kalırken, LHTL grubu 4 hafta boyunca 12 saat hipokside 12 

saat normokside kaldı. Hipoksi O2 seviyesinin % 15 ‘e düşürülmesi ile sağlandı (8850 SUMMIT, 

Altitudetech, Canada). Antrenman protokolü maksimal egzersiz testi sonucunda, maksimal egzersiz 

kapasitesinin %60-70’e denk gelen şiddete uygulandı. 

Egzersiz testi basamaklı egzersiz testi olup, LHTH grubu için 0.3km/s diğer gruplar için 0.6 km/s 

başlangıç hızında ve her 3 dk da 0.3 km/s hız artışı sağlanarak %0 eğimde ratın koşu bandında 

(MAY-TME 9805, Commat, Ankara,Turkiye) koşu konumunu koruyamadığı noktaya kadar devam 

ettirilmiştir. Maksimal egzersiz kapasitesinin % değeri egzersiz şiddetinin tespitinde kullanılarak her 

rat günde 20-35 dk, haftada 4 gün ve 4 hafta boyunca egzersize tabi tutulmuştur. Antrenman 

periyodu bitiminin 2. günü düşük yükseltide maksimal egzersiz testi tekrarlandı. Egzersiz testi 

sonrası siyatik sinire verilen elektriksel uyarı (0.2-60 Hz, 6V, 2 ms) ile gastrokinemius kasında 

tetanik kontraksiyon oluşturularak zirve güç ve yorgunluk verileri elde edildi. Çalışmada elde edilen 

veriler Kruskal-W allis ve Man Whitney U testi dikkate alınarak, 0.05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

 

Sonuçlar: Elde edilen zirve güç değerleri açısından, LLTL ve LHTL grupları LL grubuna göre daha 

yüksek zirve güç değerine sahip iken (p=0,004; p=0,0017), LLTL grubu LHTH grubu arasında fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,017). Buna karşın kassal yorgunluk değerleri arasında meydana 

gelen fark istatistiksel olarak anlamlı bir değere ulaşamamıştır. Bu sonuçlar LHTH grubunun diğer 

gruplara göre daha dezavantajlı olduğunu göstermektedir. 
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Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir (2009-

BSP-021) 

  

  

Anahtar Kelimeler: Hipoksi, antrenman, zirve güç, kassal yorgunluk, elektrik uyarısı 

  

 

 
Fig2. 

Şekil2. 

 
Muscular fatigue after the tetanic contraction *(p<0.05) 

Kassal yorgunluk değerleri *(p<0.05) 
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Figure 1. 

Şekil 1. 

 
Peak muscular force in Newtons over time for a tetanic contraction induced by electrical nerve stimulation. * 

p=0,004 difference from LLTL,#p:0,0017 difference from LL.& p:0,017 difference from LLTL 

Zirve güç değerleri. * p=0,004 LLTL'den fark,#p:0,0017 LL'den fark.& p:0,017 LLTL'den fark. 
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Abstract 1117 

 

 
Higher educational strategic management in leisure ındustry: a comparative 

case study for tourism & hospitality; health care; and sports & recreation 

programs in the turkish higher educational system 

  

Erkan Abdulgaffar Agaoglu 

Yeditepe University 

  

Although In year 1990, Turkey had 31 universities in total, there was only one foundation 

university which was initiated in 1985. At the beginning of year 2011, there were 166 universities 

(including 9 private vocational schools). 102 of these were public universities (61.45%) and 55 

(33.50%) were initiated by foundations. In addition, their were 9 (5.40%) private vocational 

schools of higher education. Student population of the foundation universities is expected to 

approach to a 10% level by the end of 2012. The phenomenon, however, is relatively very new and 

expanding on a very rapid pace.  

 

In this research, we seek to accomplish a comparative study of “Public”, and “Foundation” 

Universities as seen from the perspective of 4-year “Sports and Recreation”; “Tourism and 

Hospitality Industry”; and “Health Care” Education. Due to their nearness to all macro-policy 

dynamics; the integrative perspective they reflect within the Turkish Higher System; and similar 

inputs they use for their own course program schedules, we intend to compare and contrast their 

relative dynamics for years 2003, and 2009. The data context of this study covers overall 

population which is compiled from its original source, namely, “Board of University Entrance 

Examination and Placement: ÖSYM”, thus rendering no “Validity” and “Reliability” problems for the 

models we have used here. A Completely different system is applied for vocational program 

placements, therfore, programs of the vocational schools have not been taken up.. In tis study, we 

base our findings upon 4-year degree programs; and while doing so, we attempt to draw attention 

to the major shortcomings which need further consideration, expecting to facilitate the long term 

strategic planning of the educational industry.  

 

On an individual basis, all programs of each of the above-said “Industries” have been contrasted 

with all remaining programs under the same type of placement scores; thus we have 3 sets of dual 

comparisons. We then run 0-1 binary choice regression model for 1993 data; keeping dependent 

variable against entrance scores; total number of seats available; and the percentage of seats 

remaining unfilled. Descrptive Statistics results are interpreted alongwith the multiple regression 

results, and tabulated. We then repeat the process for university groups as “State” and 
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“Foundation”. The regression results indicate that “Health Sciences” dominates “Tourism and 

Hospitality” Departments; which dominates the “Sports and Recreation” Departments in terms of 

scores as well as seats allocated, thus rendering possibilities of using the direction of significance of 

the regression results as a proxy for the strategic planning of the educational departments, which 

in one way also reflect a paricular industry.  

 

Since the Departmental Systems, studied here are “Industrial Systems”, we iterate that such a 

study can be very useful for Industrial Educational Analysis. In a strategic marketing perspective, 

these movements could also be stated as “Buzz”. The strategic implications of these results have 

also been broadened through a regional analysis. While our analysis can be repeated for all 

departments in the higher educational system with extended relevant variables; it is not intended 

in this sudy. Our findings also reveal that regression analysis used here can be used as a proxy for 

an early warning signal, and renders enormous re-planning as well as growth potential. We 

conclude that any re-engineering dilemma should be taken over through “Regional-Based” 

Macroeconomic Policies. We also assert that strategic planning aspects of the Turkish Higher 

Education System need to be considered as a whole, instead of a short term planning philosophy. 

The result of this study has made it possible to develop further platforms of research, which may 

include other educational programs of the system; planning of vocational education, and inter-

regional development, and many other facets of macro-economic policies. 

  

Keywords: Analysis of higher education, econometric methods, leisure ındustry and ındustrial 

planning, strategic planning of the higher education, turkish higher education system 

 
Higher educational strategic management in leisure ındustry: a comparative 

case study for tourism & hospitality; health care; and sports & recreation 

programs in the turkish higher educational system 

  

Although In year 1990, Turkey had 31 universities in total, there was only one foundation 

university which was initiated in 1985. At the beginning of year 2011, there were 166 universities 

(including 9 private vocational schools). 102 of these were public universities (61.45%) and 55 

(33.50%) were initiated by foundations. In addition, their were 9 (5.40%) private vocational 

schools of higher education. Student population of the foundation universities is expected to 

approach to a 10% level by the end of 2012. The phenomenon, however, is relatively very new and 

expanding on a very rapid pace. 

 

In this research, we seek to accomplish a comparative study of “Public”, and “Foundation” 

Universities as seen from the perspective of 4-year “Sports and Recreation”; “Tourism and 

Hospitality Industry”; and “Health Care” Education. Due to their nearness to all macro-policy 

dynamics; the integrative perspective they reflect within the Turkish Higher System; and similar 
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inputs they use for their own course program schedules, we intend to compare and contrast their 

relative dynamics for years 2003, and 2009. The data context of this study covers overall 

population which is compiled from its original source, namely, “Board of University Entrance 

Examination and Placement: ÖSYM”, thus rendering no “Validity” and “Reliability” problems for the 

models we have used here. A Completely different system is applied for vocational program 

placements, therfore, programs of the vocational schools have not been taken up.. In tis study, we 

base our findings upon 4-year degree programs; and while doing so, we attempt to draw attention 

to the major shortcomings which need further consideration, expecting to facilitate the long term 

strategic planning of the educational industry.  

 

On an individual basis, all programs of each of the above-said “Industries” have been contrasted 

with all remaining programs under the same type of placement scores; thus we have 3 sets of dual 

comparisons. We then run 0-1 binary choice regression model for 1993 data; keeping dependent 

variable against entrance scores; total number of seats available; and the percentage of seats 

remaining unfilled. Descrptive Statistics results are interpreted alongwith the multiple regression 

results, and tabulated. We then repeat the process for university groups as “State” and 

“Foundation”. The regression results indicate that “Health Sciences” dominates “Tourism and 

Hospitality” Departments; which dominates the “Sports and Recreation” Departments in terms of 

scores as well as seats allocated, thus rendering possibilities of using the direction of significance of 

the regression results as a proxy for the strategic planning of the educational departments, which 

in one way also reflect a paricular industry.  

 

Since the Departmental Systems, studied here are “Industrial Systems”, we iterate that such a 

study can be very useful for Industrial Educational Analysis. In a strategic marketing perspective, 

these movements could also be stated as “Buzz”. The strategic implications of these results have 

also been broadened through a regional analysis. While our analysis can be repeated for all 

departments in the higher educational system with extended relevant variables; it is not intended 

in this sudy. Our findings also reveal that regression analysis used here can be used as a proxy for 

an early warning signal, and renders enormous re-planning as well as growth potential. We 

conclude that any re-engineering dilemma should be taken over through “Regional-Based” 

Macroeconomic Policies. We also assert that strategic planning aspects of the Turkish Higher 

Education System need to be considered as a whole, instead of a short term planning philosophy. 

The result of this study has made it possible to develop further platforms of research, which may 

include other educational programs of the system; planning of vocational education, and inter-

regional development, and many other facets of macro-economic policies. 
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Abstract 0115 
  

Anthropometric, body composition and somatotype differences of Iran elite 

judo, karate and taekvondo athletes 

  

Mehdi Kargarfard1, Ardalan Shariat2 
1Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) 

Branch, Isfahan, Iran 

  

Objectives: Body size and proportions, physique, and body composition are important factors in 

physical performance and fitness. The purpose of this study was to determine the anthropometric 

profile, body composition and somatotype of elite Iran male Judo, Taekwando and Karate and to 

compare the mean scores among sports.  

 

Material-Method: In a Cross-sectional study, 138 sportspersons (Judo= 42, Tekwando= 46, 

Karate= 50), aged 17 to 26 years, were selected from elite Iran male athletes between 2010 and 

2011. Twelve anthropometric measures required for the calculation of body composition 

parameters and somatotype components include Stature, body weight, bicondylar breadths of the 

humerus and femur, calf and upper arm circumferences, and skinfolds (at biceps, triceps, 

subscapular, calf, and suprailiac) were obtained for each subject according to the established 

litrature. A one way ANOVA was used to determine the differences in body composition indices 

among between groups of athletes.  

 

Findings: The results showed that the mean physical characteristics and body composition (except 

for the mean subscapular, chest, abdominal, sum of three skinfold measurements, arm girths, 

bicondylar breadths of the humerus and femur) no differed significantly among the martial arts 

groups (p>=0.05). Judo athletes had the highest values of body fat percentage, total fat, body 

density and lowest values of lean body mass and percentage of lean body mass among the three 

groups of athletes (p<=0.01). The results of the ANOVA of the somatotype measurements showed 

that the three groups of athletes were homogeneous: In mean somatotype category, the judo 

athletes were ‘endomorphic mesomorph’ (4.05-4.82-2.62), the karate athletes were ‘endomorphic 

mesomorph’ (3.52-4.67-2.29), and taekvondo athletes were ‘endomorphic mesomorph’ (3.52-

4.55-2.82).  

 

Conclusion: Significant differences were not found in most of the examined anthropometric 

characteristics, body composition parameters and somatotype components either among the elite 
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martial arts athletes of all the three or between only the two sports tested in the present study. 

More data are certainly needed to define the anthropometric profile of martial arts athletes, the 

comparison of values among sports, athletes various countries and competition levels.  

Keywords: Anthropometry, body composition, somatotype, martial arts athletes 

  

Keywords: Anthropometry, body composition, somatotype, martial arts athletes 

 
Anthropometric, body composition and somatotype differences of Iran elite 

judo, karate and taekvondo athletes 

  

Objectives: Body size and proportions, physique, and body composition are important factors in 

physical performance and fitness. The purpose of this study was to determine the anthropometric 

profile, body composition and somatotype of elite Iran male Judo, Taekwando and Karate and to 

compare the mean scores among sports. 

  

Material-Method: In a Cross-sectional study, 138 sportspersons (Judo= 42, Tekwando= 46, 

Karate= 50), aged 17 to 26 years, were selected from elite Iran male athletes between 2010 and 

2011. Twelve anthropometric measures required for the calculation of body composition 

parameters and somatotype components include Stature, body weight, bicondylar breadths of the 

humerus and femur, calf and upper arm circumferences, and skinfolds (at biceps, triceps, 

subscapular, calf, and suprailiac) were obtained for each subject according to the established 

litrature. A one way ANOVA was used to determine the differences in body composition indices 

among between groups of athletes.  

 

Findings: The results showed that the mean physical characteristics and body composition (except 

for the mean subscapular, chest, abdominal, sum of three skinfold measurements, arm girths, 

bicondylar breadths of the humerus and femur) no differed significantly among the martial arts 

groups (p>=0.05). Judo athletes had the highest values of body fat percentage, total fat, body 

density and lowest values of lean body mass and percentage of lean body mass among the three 

groups of athletes (p<=0.01). The results of the ANOVA of the somatotype measurements showed 

that the three groups of athletes were homogeneous: In mean somatotype category, the judo 

athletes were ‘endomorphic mesomorph’ (4.05-4.82-2.62), the karate athletes were ‘endomorphic 

mesomorph’ (3.52-4.67-2.29), and taekvondo athletes were ‘endomorphic mesomorph’ (3.52-

4.55-2.82).  

 

Conclusion: Significant differences were not found in most of the examined anthropometric 

characteristics, body composition parameters and somatotype components either among the elite 

martial arts athletes of all the three or between only the two sports tested in the present study. 

More data are certainly needed to define the anthropometric profile of martial arts athletes, the 
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comparison of values among sports, athletes various countries and competition levels.  

Keywords: Anthropometry, body composition, somatotype, martial arts athletes 



 

842 

Abstract 0119 
  

Effect of two energy drinks Red Bull and OR on endurance performance in elite 

athletes 

  
Mehdi Kargarfard1, Abbas Ali Gaieni2, Elham Dehghani Firozabadi1 
1Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 
2Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Tehran, Tehran, Iran 

  
The purpose of this present study was to examine the effect of two energy drinks Red Bull and OR 

on endurance performance in elite athletes. The present research method is the Quasi-

experimental and techniques can be implemented experimentally. Ten elite athletics (mean (SD) 

age 22.90 ± 4.14 years, height 173.05 ± 4.52 cm, weight 65.9 ± 8.51 kg, body mass index 21.82 

± 2.08 kg/m2 and maximum heart rate 185.08 ± 5.14 per min) of martial arts of Wushu and 

Taekwondo volunteered to participate in the study. All athletes have at least a first place to a third 

country in the sports, and in the Premier League or One National League matched. To reduce the 

impact of learning and adapting to the environment and test conditions, subjects were randomized 

to regular treatment, causing the energy drink Red Bull and OR received. All subjects in three 

separate sessions that timeout each session with of the next test session was 4 days, conducted 

the increasing Bruce test. Variables measured in this study include the maximum aerobic power, 

exhaustion time, maximum heart rate in physical activity and rate of perceived exertion. Data were 

analyzed using a two-way analysis of variance with repeated measures at the significant level of p 

<=0.05. The results indicated that there is no significant difference between the consumption of 

energy drinks OR, Red Bull, and the placebo on maximal aerobic power elite athletes (F=1.857, 

P=0.18). There is no significant difference between the consumption of energy drinks OR, Red Bull, 

and placebo on the exhaustion time elite athletes (F=0.852, P=0.44). There is no significant 

difference between the consumption of energy drinks OR, Red Bull, and placebo on the maximum 

heart rate in physical activity elite athletes (F=2.300, P=0.13) and also there is no significant 

difference between the consumption of energy drinks OR, Red Bull, and placebo on rate of 

perceived exertion elite athletes (F=0.053, P=0.95). According to results obtained we can conclude 

that there is no significant difference between the energy drink Red Bull and OR and placebo 

vitamin C on increasing endurance performance of elite athletes martial arts. Thus of energy drinks 

Red Bull and OR to increasing the endurance of elite athletes martial arts in training or competition 

cannot used, Although more research is needed to proving results of this study and certainly could 

not advised the intake or not used this drinks in martial arts. 

Keywords: Energy drinks, endurance performance, Bruce test, martial arts athletes 
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Abstract 0120 
  

Effect of worship level in student athletes’ mood 

  

Reza Sadeghi, Gholamreza Zourmand 

Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, dezfoul branch, dezfoul, 

Iran. 

  

People have learned in all situation take refuge from God and ask Him to help them and sharing 

with him their needs, desires and interests to get calm.The aim of this study was to examine Effect 

of worship level in student athletes’ mood. The statistical society of this study was all students’ 

athletes, Islamic Azad University of Dezful. The study sample included 80 male students’ athletes 

that participate in training of university teams and selected randomly in different 

sports(badminton,Volleyball, football, wrestling, ping pong and Taekwondo).Descriptive and 

inferential statistical frameworks were applied to analyze and interpret the data. Tools for this 

research contain three researcher-designed questionnaires (assessment worship questionnaire) 

including 36 items with Likert 5 and MMPI questionnaire (questionnaire measuring psychological 

characteristics) included 71 questions and SPQ (sport personality questionnaire). The research 

method was descriptive-field, and with questionnaire examining research factors. The study 

variables were the amount of worship (independent) and mood (dependent). After selecting 

research participants randomly, subjects satisfactory completion of the questionnaires. There was 

Significant and negative relationship between sport anxiety and worship. There was significant 

relationship between sport motivation and worship. There was significant relationship between self-

concept and worship. There was no significant relationship between average education and 

worship. The results of this study clarify that worship can influence on athletes mood. 

  

Keywords: Worship, students, motivation, anxiety, self-concept 
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Abstract 0122 
  

Physical fitness center proporties of the people 

  

İbrahim Kubilay Türkay 

Mehmet Akif Ersoy University, Physical Education and Sports, Burdur 

  

This research was conducted to examine characteristics of the physical fitness of individuals from 

the fitness center. 

The Olympia sports center in the province of Burdur population of the study group of members 

from the sample is. The sample group of 1001 people is determined by the method of random 

sampling. 633 of these men, 368 female. 

A personal exercise card 1001 are obtained from the individual. This report card of persons age, 

gender, occupation, aims to do sports, sports history, and include features such as body mass 

measurements. 

As the data obtained from statistical processing, correlation analysis to determine the relationship 

between the variables, descriptive statistics for the distribution of physical measurements (mean, 

standard deviation) were used. Conditions of the analysis results of significance P <0.05 was 

evaluated according to the level. 

As a result, fitness center, positive results were obtained from the properties of the physical fitness 

of individuals. Gender and age variables were significant differences (P <0.05). 

  

Keywords: Fitness, Individual, Physical Fitness 

 
Fitness merkezine gelen bireylerin fiziksel uygunluk özellikleri incelenmesi 

  

İbrahim Kubilay Türkay 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur 

  

Bu araştırma, fitness merkezine gelen bireylerin fiziksel uygunluk özelliklerinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini burdur ili örneklem gurubunu ise olimpiya spor merkezine gelen üyeler 

oluşturmaktadır. Örneklem gurubunu tesadüfî örneklem yöntemine göre belirlenen 1001 kişi 

oluşturmaktadır. Bunlardan 633’i erkek,368’si bayandır.  

Araştırma verileri kişisel egzersiz kartı ile toplam 1001 kişiden elde edilmiştir. Bu karnede kişilerin 

yaş, cinsiyet, meslek, spor yapma amaçları, spor geçmişleri ve beden kitle ölçümleri gibi özellikler 

yer almaktadır. 
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Elde edilen verilere istatistik işlem olarak, değişkenler arası ilişkiyi belirlemek için korelasyon 

analizi, fiziki ölçümlerin dağılımı için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma) 

kullanılmıştır. Analiz sonuçlarının anlamlılık durumları P<0.05 düzeyine göre değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak; fitnes merkezine gelen bireylerin fiziksel uygunluk özelliklerinde olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. Cinsiyet ve yaş değişkenlerinde ise anlamlı farklılıklar bulunmuştur(P<0,05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Birey, fitness, fiziksel uygunluk 
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Abstract 0124 
  

The relationship among organizational justice, job satisfaction, and 

organizational citizenship behavior of sport center employee 

  

Jaekeun Yang 

Jaekeun Yang; Seoul National University of Science & Technology 

  

The purpose of the study is to examine the relationship among organizational justice, job 

satisfaction, and organizational citizenship behavior of sport center employee. To accomplish the 

purpose of the study, employees of 10 sport centers located in Seoul and 10 sport centers located 

in Gyeonggi-do are subjected to questionnaire. Among 450 employees chosen from convenience 

sampling method, total of 421 are used for final data analysis excluding the questionnaires of poor, 

insufficient, dishonest, biased and duplicated answers. 

  

Keywords: relationship, organizational justice, job satisfaction, organizational citizenship behavior, 

sport center employee 

 
The relationship among organizational justice, job satisfaction, and 

organizational citizenship behavior of sport center employee 

  

The purpose of the study is to examine the relationship among organizational justice, job 

satisfaction, and organizational citizenship behavior of sport center employee. To accomplish the 

purpose of the study, employees of 10 sport centers located in Seoul and 10 sport centers located 

in Gyeonggi-do are subjected to questionnaire. Among 450 employees chosen from convenience 

sampling method, total of 421 are used for final data analysis excluding the questionnaires of poor, 

insufficient, dishonest, biased and duplicated answers.  

By utilizing SPSS 17.0, frequency analysis, reliability analysis, exploratory factor analysis, simple 

regression analysis and multiple regression analysis are implemented and the results are as 

follows. 

First, organizational justice of sport center employees influences on the job satisfaction. 

Second, organizational justice of sport center employees influences on organizational citizenship 

behavior. 

Third, job satisfaction of sport center employees influences on organizational citizenship behavior. 
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Abstract 0125 
  

The role of cırcumferentıal measurement of some values in determining 

anaerobic performance and strength values in junior female basketball turkısh 

national team players 

  

Murat Taş1, Olga Sevim2, Ali Özkan3, Murat Akyüz1, Öznur Akyüz4, Serdar Uslu3 
1Agri Ibrahim Cecen University School of Phycical Education and Sports, Agri 
2Gazi University School of Phycical Education and Sports, Ankara 
3Bartin University School of Phycical Education and Sports, Bartin 
4Atatürk University School of Phycical Education and Sports, Erzurum 

  

Purpose: The purpose of the present study was to determination of the circumferential 

measurement of some values in determining role of anaerobic performance and strength values in 

junior female basketball Turkish national team players. 

 

Methods: A total of 14 basketball players ( age: 18.78±0.41year) from National Team of Turkey 

participated in this study voluntarily. Subjects’ height, body weight, body mass index and body fat 

percentage were determined. Body fat percentage was determined by Yuhasz formula. Vertical 

jump was used for determination of anaerobic performance (AP) and isometric dynamometer was 

used for the determination of knee (KS), back strength (BS). Circumferential measurement were 

used for the determination of thigh girth (TG), calf girth (CG) and circumferential measurement 

were used for the determination of leg volume (LV), thigh volume (TV) and calf volume (CV) by 

Frustum Method. 

 

Results: According to the results of Stepwise Multiple Regression Analyses, AP were significantly 

correlated with LV, TV, CV, TG and CG (R=0.73, p=.005). LV, TV, CV, TG and CG predicted %54,4 

of the AP. However KS were significantly correlated with LV, TV, CV, TG and CG (R=0.49, p=.005). 

LV, TV, CV, TG and CG predicted %24.9 of the KS and also BS were significantly correlated with 

LV, TV, CV, TG and CG (R=0.81, p=.005). LV, TV, CV, TG and CG predicted %67.1 of the BS. 

Conclusion: As a conclusion, the results of the present study indicated that LV, TV, CV, TG and CG 

were important factors in determining AP, KS and BS. 

  

Keywords: , Circumferential measurement, anaerobic performance, strength 
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Yıldız basketbol milli takımında yer alan kız sporcuların anaerobik performans 

ve kuvvet değerlerinin belirlenmesinde çevresel ölçümlerden elde edilen bazı 

değerlerin rolü 

  

Murat Taş1, Olga Sevim2, Ali Özkan3, Murat Akyüz1, Öznur Akyüz4, Serdar Uslu3 
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ağrı 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
3Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın 
4Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yıldız Basketbol Milli takımında yer alan kız sporcuların anaerobik 

performans ve kuvvet değerlerinin belirlenmesinde çevresel ölçümlerden elde edilen bazı değerlerin 

rolünün belirlenmesidir. 

 

Yöntem: Çalışmaya farklı kulüplerde basketbol branşıyla uğraşan toplam 14 ( yaş: 18.78±0.41yıl) 

gönüllü genç kız milli sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

vücut yağ yüzdesi, vücut kütle indeksi ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ yüzdesi Yuhasz formülü ile 

hesaplanmıştır. Anaerobik perfromans (AP) belirlenmesinde dikey sıçrama testi kullanılırken bacak 

(BK) ve sırt (SK) kuvveti belirlemesinde ise İzometrik bacak-sırt kuvveti dinamometresi 

kullanılmıştır. Deneklerin bacak hacmi (BH), uyluk hacmi (UH), baldır hacmi (BLH) Frustum 

çevresel ölçüm yöntemi ile belirlenirken, uyluk (UÇ) ve baldır çevre (BÇ) ölçümleri de yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılan Stepwise Regresyon analizi sonuçları AP ile BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ (R=0.73, 

p=.005) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken, BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ anaerobik 

performansın %54,4’ünü belirlemektedir. Ayrıca BK ile BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ (R=0.49, p=.005) 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken, BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ bacak kuvvetinin 

%24,9’unu belirlemektedir. Yine SK ile BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ (R=0.81, p=.005) arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu gösterirken, BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ sırt kuvvetinin %67,1’ini belirlediği 

bulunmuştur.  

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ değerleri AP, BK ve SK belirlenmesinde 

önemli faktörlerdendir. 

 

Giriş 

Anaerobik performansı etkileyen en önemli faktörler yaş, cinsiyet, kasın yapısı, fibril kompozisyonu, 

enzim aktiviteleri ve antrenman olarak sıralanabilir. Ayrıca bunlara ek olarak kas fibril uzunluğu, 

kas kesit alanı, kas kitlesi, bacak hacmi ve bacak kütlesi anaerobik şartlarda kasın üreteceği güç 

üzerinde belirleyici rol alan özelliklerdendir. Araştırmada sıklıkla bacak hacmi, kas kitlesi ve kas 

kesit alanı fazla olan deneklerin anaerobik ve kuvvet performanslarının daha iyi olduğu ifade 

edilmektedir (De SteCroix ve ark., 2000). Basketbolda da sadece rakibi yenmek için yapılan 
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mücadele değil aynı zamanda üst düzey dayanıklılık, kuvvet, esneklik, sürat, çabukluk, denge ve 

strateji gibi sportif performans ve kontrol gerektiren bir spordur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 

Yıldız Basketbol Milli takımında yer alan kız sporcuların anaerobik performans ve kuvvet 

değerlerinin belirlenmesinde çevresel ölçümlerden elde edilen bazı değerlerin rolünün 

belirlenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Çalışmaya farklı kulüplerde basketbol branşıyla uğraşan toplam 14 ( yaş: 18.78±0.41yıl) gönüllü 

genç kız milli sporcu katılmıştır. 

 

Verilerin Toplanması 

Anaerobik performans (AP) belirlenmesinde dikey sıçrama testi kullanılırken bacak (BK) ve sırt (SK) 

kuvveti belirlemesinde ise İzometrik bacak-sırt kuvveti dinamometresi kullanılmıştır. Deneklerin 

bacak hacmi (BH), uyluk hacmi(UH), baldır hacmi (BLH) Frustum çevresel ölçüm yöntemi ile 

belirlenirken, uyluk (UÇ) ve baldır çevre (BÇ) ölçümleri de yapılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ile basketbolcuların AP, BK, SK, BH,UH, BLH,UÇ, BÇ 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı 

uygulanmıştır.  

 

Bulgular 

Yapılan Stepwise Regresyon analizi sonuçları AP ile BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ (R=0.73, p=.005) 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken, BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ anaerobik performansın 

%54,4’ünü belirlemektedir. Ayrıca BK ile BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ (R=0.49, p=.005) arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken, BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ bacak kuvvetinin %24,9’unu 

belirlemektedir. Yine SK ile BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ (R=0.81, p=.005) arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu gösterirken, BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ sırt kuvvetinin %67,1’ini belirlediği bulunmuştur.  

 

Tartışma 

Yapılan çalışmalarda uyluk çevresinin genişliği, uyluk bölgesini oluşturan kasların, kas kitlesinin ve 

kas liflerinin fazla oluşunu bağlı olarak kasta oluşturulan kuvvet-gücün daha yüksek olduğunu 

bunun da maksiumum gücü etkilediğini göstermektedir (Astrand ve Rodal, 2001). Ayrıca bu 

çalışmada da elde edilen bacak hacmi, bacak kütlesi ile anaerobik performans ve bacak kuvveti 

arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlarla 

benzerlik göstermektedir. Ayrıca kas fibril uzunluğu, kas kesit alanı, bacak hacmi ve kas kitlesi 

anaerobik şartlarda kasın üreteceği güç üzerinde belirleyici rol alan özelliklerdendir. Araştırmalarda 
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sıklıkla bacak hacmi, kas kitlesi ve kas kesit alanı fazla olan deneklerin anaerobik performanslarının 

daha iyi olduğu ifade edilmektedir (Dore ve diğ., 2001). 

Bu çalışmanın sonuçları BH, UH, BLH, UÇ ve BÇ değerleri AP, BK ve SK belirlenmesinde önemli 

faktörlerdendir. Bu sonuçlarda literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 
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Abstract 0126 
  

Determinatıon and relationships of strength profiles of junior female basketball 

Turkish national team players 

  

Murat Akyüz1, Ali Özkan2, Murat Taş1, Olga Sevim3, Öznur Akyüz4, Serdar Uslu2 
1Agri Ibrahim Cecen University School of Phycical Education and Sports, Agri 
2Bartin University School of Phycical Education and Sports, Bartin 
3Gazi University School of Phycical Education and Sports, Ankara 
4Atatürk University School of Phycical Education and Sports, Erzurum 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine and relationship of strength profiles of junior 

female basketball Turkish national team players.  

 

Methods: A total of 14 basketball players ( age: 18.78±0.41year) from National Team of Turkey 

participated in this study voluntarily. Subjects’ height, body weight, body mass index and body fat 

percentage were determined. Body fat percentage was determined by Yuhasz formula. Isometric 

Dynamometer was used for the determination of knee, back, grip strength.  

Results: Results indicated that basketball players have normal body fat percentage (12.51±1.18) 

and body mass index (20.94±1.27). Results of the isometric back, knee, right and left grip 

strength values of basketball players was 83.35±11.68kg, 87.75±8.34kg, 34.73±3.28kg and 

32.82±3.57kg respectively. Pearson Product Moment Correlation was used to determine the 

relationships between back, knee and grip strength performance. Results indicated significant 

positive correlations between right grip strength and left grip strength (r=.859, p<.01). For back 

strength on the other hand significant and positive correlations were found between knee strength 

(r=.700, p<.01). 

  

Conclusion: As a conclusion, the findings of the present study indicated that basketball players had 

normal body fat percentage and isometric strength. Isometric back strength was found to be 

correlated with knee strength and right grip strength was found to be correlated with left grip 

strength. 

  

Keywords: Junior national team, basketball players, strength 
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Yıldız basketbol milli takımında yer alan kız sporcuların kuvvet profillerinin 

belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi 

  

Murat Akyüz1, Ali Özkan2, Murat Taş1, Olga Sevim3, Öznur Akyüz4, Serdar Uslu2 
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ağrı 
2Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın 
3Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
4Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Basketbol Yıldız Milli takımında yer genç sporcuların kuvvet 

profillerinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmaya farklı kulüplerde basketbol branşıyla uğraşan toplam 14 ( yaş: 18.78±0.41yıl) 

gönüllü genç kız milli sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ yüzdesi Yuhasz formülü ile 

hesaplanmıştır. Bacak, sırt ve pençe kuvveti belirlemesinde İzometrik bacak-sırt kuvveti 

dinamometresi kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Bulgular çalışmaya katılan basketbolcuların normal vücut yağ yüzdesine (12.51±1.18) ve 

vücut kitle indeksine (20.94±1.27) sahip olduğu göstermiştir. Ayrıca sonuçlar basketbolcuların orta 

düzey sırt kuvvetine (83.35±11.68kg), bacak kuvvetine (87.75±8.34kg), sağ pençe kuvvetine 

(34.73±3.28kg) ve sol pençe kuvvet (32.82±3.57kg) özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Sırt, 

bacak ve pençe kuvvet değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Pearson Product 

Moment Korelasyon Katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sağ pençe kuvveti ile sol pençe 

kuvvet değerleri (r=.859, p<.01) değerleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan sırt 

kuvveti ile bacak kuvvet (r=.679, p<.01) değerleri arasında da pozitif ilişki bulunmuştur.  

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular genç milli takım basketbolcuların normal vücut yağ 

yüzdesine, izometrik sırt ve pençe kuvvetine sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca izometrik sırt 

kuvveti ile bacak kuvveti ve sağ pençe kuvveti ile sol pençe kuvveti arasında ilişki bulunmuştur. 

 

Giriş 

Sporda verimi belirleyen motorsal özelliklerden biri olan kuvvet üzerinde spor bilimleri alanında 

yaygın şekilde çalışılmıştır. Kuvvet kavramı çok değişik anlam ve biçimlerde tanımlanıp 

sınıflandırılmıştır. Dündar (2003)’a göre Hollman kuvveti “bir dirence karşı koyabilme yetisi ya da 

bir direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yetisi” olarak ifade etmiştir. Spor bilimleri 

açısından kuvvet; bir kaldıraç sistemi gibi düşünülen kemik, eklem veya kas yapımızla bir bütün 

oluştururken; kas kitlesi ile bu kas kitlesinin ortaya koyduğu hızın bir bileşkesi olarak 

tanımlanmaktadır (Akgün, 1986).  
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Basketbol üst düzeyde dayanıklılık, kuvvet, sürat ve çabukluk gibi sportif performans ve kontrol 

gerektiren bir takım ve temas sporudur. Basketbolcuların performans ve vücut karakterlerinin diğer 

branşlara göre farklı olması da, yine basketbolun farklı aktivitelerine bağlanmaktadır. Basketbolda 

savunma ve hücum oyuncuları arasındaki fiziksel ve atletik yapı farkları ortadan kalkmaktadır. 

Günümüzde bir takımın bütün mevkilerdeki oyuncuları her türlü motorik özelliklere sahip olmalıdır. 

Savunma ve hücum oyuncuları gerektiğinde birbirlerine yardımcı olmalıdır (Özkan, Kin-İşler, 

2008).  

 

Yöntem 

Denekler 

Çalışmaya farklı kulüplerde basketbol branşıyla uğraşan toplam 14 ( yaş: 18.78±0.41yıl) gönüllü 

genç kız milli sporcu katılmıştır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap 

ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ yüzdesi Yuhasz formülü ile hesaplanmıştır. Bacak, sırt ve pençe 

kuvveti belirlemesinde İzometrik bacak-sırt kuvveti dinamometresi kullanılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ile basketbolcuların sırt, bacak ve pençe kuvvet değerleri 

arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Pearson Product Moment Korelasyon Katsayısı 

yöntemi kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Bulgular çalışmaya katılan basketbolcuların normal vücut yağ yüzdesine (12.51±1.18) ve vücut 

kitle indeksine (20.94±1.27) sahip olduğu göstermiştir. Ayrıca sonuçlar basketbolcuların orta düzey 

sırt kuvvetine (83.35±11.68kg), bacak kuvvetine (87.75±8.34kg), sağ pençe kuvvetine 

(34.73±3.28kg) ve sol pençe kuvvet (32.82±3.57kg) özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Elde 

edilen sağ pençe kuvveti ile sol pençe kuvvet değerleri (r=.859, p<.01) değerleri arasında pozitif 

ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan sırt kuvveti ile bacak kuvvet (r=.679, p<.01) değerleri arasında 

da pozitif ilişki bulunmuştur. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Basketbolcuların top taşıma, paslaşma ve rakibe üstünlük sağlama gibi görevleri hızlı ve çevik 

olmalarını gerektirir (Bloomfield ve ark., 1994). Maç veya antrenman sırasında yapılan yüksek 

şiddetli yön değiştirmeler, ani hızlanma ve yavaşlamalar, sıçramalar ve çabuk kas hareketi 

gerektiren aktivitelerde kasın çabuk kasılabilmesi özelliği de avantaj sağlar. Çabuk kuvvet 

performansı ise birçok antrenman faktöründen etkilenir. Yüksek kas kuvveti çabukluk gerektiren 

hareketlerde ortaya konan performansı olumlu yönde etkilediği gibi, yaralanma riskini de azaltır. 
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Bacak kas grupları arasında kuvvet orantısızlıkları futbolcularda yaralanma riskini ayrıca arttıran bir 

faktördür.Basketbolda birçok aktivitede kuvvet, izokinetik ve izometrik ölçüm araçlarının sağladığı 

maksimal hızlardan daha yüksek açısal hızlarda uygulanır (Özkan ve ark., 2008). Bunun için 

kuvvetin belirlenmesi ve bunu takiben iyi bir antrenman programı çıkarılmasında önemlidir. Bir 

karşılaşmada yapılan hareketler bütünü ele alınırsa oldukça önemli bir kısmının kuvvet ve 

bileşenleriyle ilişkili olduğu görülür. Ayrıca kuvveti etkileyen faktörler için vücuttaki yağ oranının da 

bunu etkilediği bilinmektedir. Bunun iyi oranlarda olması kişinin kuvvet performansını 

etkilemektedir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada elde edilen bulgular genç milli takım 

basketbolcuların normal vücut yağ yüzdesine, izometrik bacak, sırt, pençe kuvvetine sahip oldukları 

göstermiştir. Ayrıca izometrik sırt kuvveti ile bacak kuvveti ve sağ pençe kuvveti ile sol pençe 

kuvveti arasında ilişki bulunmuştur. 
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Abstract 0128 
  

Social and cultural factors in sport marketing opportunity 

  

Morteza Fattahpour Marandi, Mehrdad Moharramzadeh, Amir Giami Rad 

Urmia university 

  

Sport, as an effective power in economic and social development, with direct and indirect effects, 

plays an important role in economy of the countries. Examining the social and economic effects of 

sport, which is one of the important subjects being discussed in the fields of marketing, feasibility 

management and sport management, was started by Henli in UK since 1986 (2). According to 

classifications of components and elements of feasibility management, many scientific researchers 

are carried out in Turkey about some cases like primary study of specific environments for 

establishment, implementation or reinforcement of athletic fields or entertainment activities 

(6).Toitez and Carotz (2002) in their research about feasibility management emphasized that 

holding athletic competitions, establishing more relations between commerce and trade and 

increasing social interactions between the sponsors and people are main factors in development of 

feasibility management (3).  

 

Methods-Materials: The statistic population of this research includes sport directors and authorities 

of Sport Marketing committee of Iran and Turkey National Olympic Committee. The required 

volume of sample was calculated using Cochran formula and 20 persons from Iran National 

Olympic Committee and 20 persons from Turkey National Olympic Committee were selected as 

sample. 

 

Procedure: Considering the analytic nature of this research, questionnaire was selected as the 

research tool with 35 questions in three general forms of "economic factors, social and cultural 

Factors". Reliability of the three above-mentioned factors were calculated through Alfa Cronbach 

(a=0.82).  

Results: use of Sport tourism industry rank in Turkey was 80% while this rank in Iran was 10%, 

so; the rank of sport tourism industry used in turkey was more than Iran. The rank of 

advertisement used in Turkey was more than Iran because this rank in turkey was 70% but in Iran 

was 5%; also the rank of sport management used in turkey was more than Iran (Turkey 15% & 

Iran 20%). So it seems that Turkey sport authorities put more practical bonds on social factors 

than Iranians. 

 

As it is seen in table 2, the amount of calculated t is -2.684. As the value of calculated t is less than 
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that of critical t in the table with freedom degree of 22 and bilateral significance level of 0.05%, so 

the existence of significant difference between the averages of two countries is accepted and there 

is significant difference between these two countries in terms of practical bonds to cultural factors 

(Table2). 

 

Discussion & Conclusion 

According to the results of research, there was a significant difference between the rate of the 

above-mentioned two factors, social and cultural factors, used in sport marketing feasibility of Iran 

and Turkey. Sport and tourism organizations in Iran are under direct supervision of the 

government and in scientific terms, management and ownership are the same in Iran. While there 

is no plan for multi-purpose use of sport places in Iran and despite the fact that the number of 

newspapers and masters of media and also budget allocated for TV channels is higher in Iran 

because of being centralized and financial support of government, this country has limited and 

certain number of TV channels while the number of newspapers in Turkey is less than that Iran and 

there are more private it seems that the good number of universities, great population, and 

support pf government from cultural-scientific development of people in Iranian society has 

increased the rate of education in the country in comparison with Turkey. Regarding folkloric 

factor, it seems that considering the rich identity of Iran and variability of tribes residing in this 

country from the old times and settlement of this country on the path of cultural exchanges has 

enriched folkloric culture in literature, culture, habits, customs and behavior of this country and 

this has resulted in superiority of Iran in its ability of being a world tourism pole in comparison with 

its parallel neighboring countries. 

  

Keywords: Sport marketing, SOCİAL FACTORS, CULTURAL FACTORS 

 
Social and cultural factors in sport marketing opportunity 

  

Sport, as an effective power in economic and social development, with direct and indirect effects, 

plays an important role in economy of the countries. Examining the social and economic effects of 

sport, which is one of the important subjects being discussed in the fields of marketing, feasibility 

management and sport management, was started by Henli in UK since 1986 (2). According to 

classifications of components and elements of feasibility management, many scientific researchers 

are carried out in Turkey about some cases like primary study of specific environments for 

establishment, implementation or reinforcement of athletic fields or entertainment activities 

(6).Toitez and Carotz (2002) in their research about feasibility management emphasized that 

holding athletic competitions, establishing more relations between commerce and trade and 

increasing social interactions between the sponsors and people are main factors in development of 

feasibility management (3).  
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Methods-Materials: The statistic population of this research includes sport directors and authorities 

of Sport Marketing committee of Iran and Turkey National Olympic Committee. The required 

volume of sample was calculated using Cochran formula and 20 persons from Iran National 

Olympic Committee and 20 persons from Turkey National Olympic Committee were selected as 

sample  

Procedure: Considering the analytic nature of this research, questionnaire was selected as the 

research tool with 35 questions in three general forms of "economic factors, social and cultural 

Factors". Reliability of the three above-mentioned factors were calculated through Alfa Cronbach 

(a=0.82).  

Results: use of Sport tourism industry rank in Turkey was 80% while this rank in Iran was 10%, 

so; the rank of sport tourism industry used in turkey was more than Iran. The rank of 

advertisement used in Turkey was more than Iran because this rank in turkey was 70% but in Iran 

was 5%; also the rank of sport management used in turkey was more than Iran (Turkey 15% & 

Iran 20%). So it seems that Turkey sport authorities put more practical bonds on social factors 

than Iranians. 

As it is seen in table 2, the amount of calculated t is -2.684. As the value of calculated t is less than 

that of critical t in the table with freedom degree of 22 and bilateral significance level of 0.05%, so 

the existence of significant difference between the averages of two countries is accepted and there 

is significant difference between these two countries in terms of practical bonds to cultural factors 

(Table2). 

Discussion & Conclusion 

According to the results of research, there was a significant difference between the rate of the 

above-mentioned two factors, social and cultural factors, used in sport marketing feasibility of Iran 

and Turkey. Sport and tourism organizations in Iran are under direct supervision of the 

government and in scientific terms, management and ownership are the same in Iran. While there 

is no plan for multi-purpose use of sport places in Iran and despite the fact that the number of 

newspapers and masters of media and also budget allocated for TV channels is higher in Iran 

because of being centralized and financial support of government, this country has limited and 

certain number of TV channels while the number of newspapers in Turkey is less than that Iran and 

there are more private it seems that the good number of universities, great population, and 

support pf government from cultural-scientific development of people in Iranian society has 

increased the rate of education in the country in comparison with Turkey. Regarding folkloric 

factor, it seems that considering the rich identity of Iran and variability of tribes residing in this 

country from the old times and settlement of this country on the path of cultural exchanges has 

enriched folkloric culture in literature, culture, habits, customs and behavior of this country and 

this has resulted in superiority of Iran in its ability of being a world tourism pole in comparison with 

its parallel neighboring countries. 
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Abstract 0129 
  

Sport coach Ethical decisions making in morality conditions 

  

Morteza Fattahpour Marandi, Seyed Mohammad Kashef, Mir Hasan Seyed Ameri 

Urmia university 

  

Introduction and Objectives: Follow the principles and moral values, social norms and also the 

choice of that growth, prosperity and spiritual evolution of man is the successful and effective 

human social life is necessary(1). Jones's ethical decision as a decision about that time in terms of 

both conscience and legally acceptable for a large part of society. These principles are beyond the 

law and help solve problems of conscience, and to be fair and just solution. Ethics rules and 

standards will be given guidance about the rules of ethics (2). Purpose of this study support the 

coaches' decision is ethically difficult situations. 

 

Methodology: The statistical study of all athletic trainers working in the sports teams of West 

Azarbaijan province. 95 samples were selected from the coaches. Questionnaire of 20 buoys 

capable of DAT-Q caswel (2003) was used. Validity and reliability of the instrument by Shjy and 

colleagues in 89 years was approved on a case study in the country to stability within 0.91 were 

calculated. Test data for analysis by Kolmogorov - Smirnov, t independent and U Mann Whitney 

was used. 

 

Results: Results showed between moral decisions and ethical orientation subscales, there are 

significant differences between male and female coaches. But in other sub-scales of moral 

judgment, moral awareness and the importance of significant differences were observed. Also 

significant differences between age, education, class and sports coaching and ethical decision-

making subscales were educators. 

 

Conclusion: Although the possibility of differences between individuals in response to hypothetical 

situations, but there were real and imaginary people in the same position, in addition to 

challenging perceptions, it puts the dual condition that the response each can be associated with 

benefits and adverse consequences. The survey results showed that the population characteristics 

of cognitive and ethical decision-making subscales except there are no significant gender factor. 

  

Keywords: decision, ethically difficult situations, coaches 
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Sport coach Ethical decisions making in morality conditions 

  

Introduction and Objectives: Follow the principles and moral values, social norms and also the 

choice of that growth, prosperity and spiritual evolution of man is the successful and effective 

human social life is necessary(1). Jones's ethical decision as a decision about that time in terms of 

both conscience and legally acceptable for a large part of society. These principles are beyond the 

law and help solve problems of conscience, and to be fair and just solution. Ethics rules and 

standards will be given guidance about the rules of ethics (2). Purpose of this study support the 

coaches' decision is ethically difficult situations. 

 

Methodology: The statistical study of all athletic trainers working in the sports teams of West 

Azarbaijan province. 95 samples were selected from the coaches. Questionnaire of 20 buoys 

capable of DAT-Q caswel (2003) was used. Validity and reliability of the instrument by Shjy and 

colleagues in 89 years was approved on a case study in the country to stability within 0.91 were 

calculated. Test data for analysis by Kolmogorov - Smirnov, t independent and U Mann Whitney 

was used. 

 

Results: Results showed between moral decisions and ethical orientation subscales, there are 

significant differences between male and female coaches. But in other sub-scales of moral 

judgment, moral awareness and the importance of significant differences were observed. Also 

significant differences between age, education, class and sports coaching and ethical decision-

making subscales were educators. 

 

Conclusion: Although the possibility of differences between individuals in response to hypothetical 

situations, but there were real and imaginary people in the same position, in addition to 

challenging perceptions, it puts the dual condition that the response each can be associated with 

benefits and adverse consequences. The survey results showed that the population characteristics 

of cognitive and ethical decision-making subscales except there are no significant gender factor. 
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Abstract 0130 
  

Empowerment of human resources and organizational productivity 

  

Morteza Fattahpour Marandi, Mir Hasan Seyed Ameri, Mostafa Fattahpour Marandi 

Urmia university 

  

Empowerment of the general and specific meanings and interpretations are numerous definitions 

and approaches, and this diversity, coherence and integration of this concept is faced with the 

problem, is defined as the enabling factors, such as internal motivation, understanding and 

commitment, job structure, power or authority to transfer and sharing resources and information 

are used. Today, in all developed countries and developing economies, productivity has become a 

national priority. Productivity, economic growth and controlling inflation provide a possibility to 

achieve high standard of living provides. (6) Productivity in fact designed to act presents itself in a 

complete model of the organization to how achieve its (10).One of the basic steps in order to 

enhance the productivity of factors such as job satisfaction, quality of work life, organizational 

structure, organizational culture is that people in organizations are premature. Today, productivity 

is essential for organizations of each country's GDP increases, the economic growth and ultimately 

increases the quality of life. In all countries, both developed and developing economic growth, 

increased productivity is the main source of productivity improvement human activities are (1). 

Key to increased productivity in labor quality, improve management, and increase the desirability 

of continuing to produce quality products (3).The importance of productivity improvement in the 

economic development process is obvious to everyone. Today, due to population growth and 

scarcity of resources and expand competition in global markets, and efficient use of resources in 

increasing the productivity of resources is important (7).In this study, it became a link between the 

empowerment of human resources with organizational efficiency review. 

 

Methodology: The study of correlation of field method has been implemented. The study population 

consists of all the staff at the Department of Youth and Sports is the West Azarbaijan province. 

Sample against the population and 70 personnel of the Office of Youth and Sports was the West 

Azarbaijan province. To collect information from two questionnaires were used for empowerment 

and organizational productivity. 

 

Results: The research findings showed that empower organizations of reed straw Applying 

organizations productivity relationship is weak and the correlation coefficient between these two 

variables positivism r= 0/172was significant at the α=0/01, which means that statistical link 
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between these two variables were to be so much involved with the empowerment of human 

resources or adjust the rate of productivity increase or decrease 

 

Conclusion 

Productivity is a complex phenomenon and a new discovery of what today is known as modern 

methods of efficiency and experience we know The kidneys regulate the methods and tactics have 

evolved and To improve their personal lives that long, it has resorted to relying on continuous 

innovations and efforts to correct the path of life is work. What level of productivity of the land and 

their importance in the communities, the need for efficient use of resources and Nat is involved 

within the study results about the relationship between the empowerment of human resources and 

productivity is that the empowerment of human resources organizational productivity and there is 

significant and positive relationship that the empowerment of the leading sources or adjust the 

rateof productivity increases or decreases with the results of these studies, RAMZ Guyana (1377) 

and Nadryan Jahromi (1386 ) as they both empowerment and training of human resources and 

organizational restructuring exercise has the greatest impact on productivity, organizations can 

match. 

  

Keywords: productivity, human resource development, empowerment 
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Empowerment of the general and specific meanings and interpretations are numerous definitions 

and approaches, and this diversity, coherence and integration of this concept is faced with the 

problem, is defined as the enabling factors, such as internal motivation, understanding and 

commitment, job structure, power or authority to transfer and sharing resources and information 

are used. Today, in all developed countries and developing economies, productivity has become a 

national priority. Productivity, economic growth and controlling inflation provide a possibility to 

achieve high standard of living provides. (6) Productivity in fact designed to act presents itself in a 

complete model of the organization to how achieve its (10).One of the basic steps in order to 

enhance the productivity of factors such as job satisfaction, quality of work life, organizational 

structure, organizational culture is that people in organizations are premature. Today, productivity 

is essential for organizations of each country's GDP increases, the economic growth and ultimately 

increases the quality of life. In all countries, both developed and developing economic growth, 

increased productivity is the main source of productivity improvement human activities are (1). 

Key to increased productivity in labor quality, improve management, and increase the desirability 

of continuing to produce quality products (3).The importance of productivity improvement in the 

economic development process is obvious to everyone. Today, due to population growth and 

scarcity of resources and expand competition in global markets, and efficient use of resources in 
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increasing the productivity of resources is important (7).In this study, it became a link between the 

empowerment of human resources with organizational efficiency review. 

 

Methodology: The study of correlation of field method has been implemented. The study population 

consists of all the staff at the Department of Youth and Sports is the West Azarbaijan province. 

Sample against the population and 70 personnel of the Office of Youth and Sports was the West 

Azarbaijan province. To collect information from two questionnaires were used for empowerment 

and organizational productivity. 

 

Results: The research findings showed that empower organizations of reed straw Applying 

organizations productivity relationship is weak and the correlation coefficient between these two 

variables positivism r= 0/172was significant at the α=0/01, which means that statistical link 

between these two variables were to be so much involved with the empowerment of human 

resources or adjust the rate of productivity increase or decrease. 

 

Conclusion 

Productivity is a complex phenomenon and a new discovery of what today is known as modern 

methods of efficiency and experience we know The kidneys regulate the methods and tactics have 

evolved and To improve their personal lives that long, it has resorted to relying on continuous 

innovations and efforts to correct the path of life is work. What level of productivity of the land and 

their importance in the communities, the need for efficient use of resources and Nat is involved 

within the study results about the relationship between the empowerment of human resources and 

productivity is that the empowerment of human resources organizational productivity and there is 

significant and positive relationship that the empowerment of the leading sources or adjust the 

rateof productivity increases or decreases with the results of these studies, RAMZ Guyana (1377) 

and Nadryan Jahromi (1386 ) as they both empowerment and training of human resources and 

organizational restructuring exercise has the greatest impact on productivity, organizations can 

match. 
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Abstract 0134 
  

Hyperplasia and EPR gate 

  

Mojtaba Molaei1, Fahimeh Shojaei2 
1Islamic Azad University Zarand Branch 
2Shahid Bahonar Kerman University 

  

Hyperplasia is the increase in the number of muscle fibers as opposed to hypertrophy, which is 

the increase of the size of present muscle fibers without the creation of new muscle fibers. 

Hyperplasia appears to be caused by high tension inherent to intense stretching and heavy 

Exercise. Hypertrophy refers to an increase in the size of the cell that this increase was found to be 

due to muscle fiber splitting. The fibers divided to two fibers but unevenly in 

fiber splitting processes. This is not similar cell division. In this paper we have showed that in the 

cell division process, the cells don’t clone, however they divide to two cells which are entangled 

with each other. 

 

We have simulated the cell division mechanism with EPR gate in which the Hadamard gate 

describes the duplication of DNA and CNOT gatedescribes the operation of cytoskeletal structures 

in cell division. But we can not simulate the Fiber splitting with EPR gate because 

materials fiber is unevenly divided thus there is not CNOT gate. Thus between these 

fibers can not be entanglement. We have showed relation between quantum mechanics and 

biological systems too. 

  

Keywords: Hyperplasia, EPR, gate, fiber, cell 
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Abstract 0136 
  

The relationship among service quality, customer satisfaction, and customer 

loyalty of dance sport facility 

  

Cho Yunla 

Department of Dance, Chungnam National University 

  

The purpose of the study is to examine the relationship among service quality, customer 

satisfaction, and customer loyalty of dance sport facility 

  

Keywords: relationship, service quality, customer satisfaction, customer loyalty, dance sport 

facility 

 
The relationship among service quality, customer satisfaction, and customer 

loyalty of dance sport facility 
  

The purpose of the study is to examine the relationship among service quality, customer 

satisfaction, and customer loyalty of dance sport facility. To accomplish the purpose of the study, 

Adult male and female participants of dance sport in sport center and cultural center located in 

Seoul are subjected to questionnaire. Among 300 participants chosen from convenience sampling 

method, total of 267 are used for final data analysis excluding the questionnaires of poor, 

insufficient, dishonest, biased and duplicated answers.  

By utilizing SPSS 17.0, frequency analysis, reliability analysis, exploratory factor analysis, and 

multiple regression analysis are implemented and the results are as follows. 

First, service quality of dance sport facility influences on the customer satisfaction. 

Second, service quality of dance sport facility influences on the customer loyalty. 

Third, customer satisfaction of dance sport participants influence on the customer loyalty. 
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Abstract 0137 
  

Body image perceptions and body dissatisfaction among Turkish girls aged 3-6 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar 

İnönü Üniversitesi 

  

Purpose: The main objective of this study was to investigate the body image self-perception and 

the prevalence of body dissatisfaction among Turkish girls aged 3-6.  

 

Method: Three hundred and eleven children who live Malatya city were interviewed by figural 

stimuli. Also children’s height and weight were measured and calculated BMI. Results: Study 

results showed that (1) The prevalence of underweight was found to be 14,1%, overweight was 

found to be11,6 % and obesity was found to be 7,7%,(2) children’s body ratings started to be 

significantly related to their BMIs at age 5 and correlations increased with age (3) dissatisfaction 

rates were 56,7%. 

  

Conclusion: As having a distorted body image may lead to negative effects to health, it is 

recommended that appropriate educational efforts on healthy behaviors and organized physical 

activity be incorporated into school health activities for preschoolers. 

  

Keywords: Body image, body dissatisfaction, 3-6 aged girls 

 
3-6 yaş Türk kız çocuklarında beden imajı algısı ve beden memnuniyetsizliği 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar 

Inonu University 

  

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı 3-6 yaş Türk kız çocuklarında beden imajı algısının doğruluğu ve 

beden memnuniyetsizliğinin belirlenmesidir. 

  

Yöntem: Malatya il merkezinde yaşayan 311 kız çocuğu ile birebir görüşülerek beden ölçülerine ait 

piktogram yöntemiyle görüşleri alınmıştır. Ayrıca boy, ağırlık ölçümleri alınarak BKİ hesaplanmıştır.  

Bulgular: Çalışma sonuçları;1) çocukların % 14,1’nin zayıf, % 11,6’sının riskli kilolu ve % 7,7’sinin 

şişman olduğunu, 2) beden imajı algısı doğruluğunun yaşla birlikte arttığını ve 5 yaşından itibaren 

gerçek BKİ ile beden imajı algısı arasında pozitif yönlü anlamlı korelasyon bulunduğunu, 3) beden 

memnuniyetsizliği oranının % 56,7 olduğunu göstermiştir.  
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Sonuç: Olumsuz beden imajı algısı ve beden memnuniyetsizliğinin sağlık sorunlarına yol açmadan 

engellenmesi için sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivite bilincinin okul sağlık programlarına dâhil 

edilmesi önerilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden imajı, beden memnuniyetsizliği, 3-6 yaş kız çocuklar 
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Abstract 0141 

  

Parental concerns about physical activity in child care centers 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar 

Inonu University 

  

Purpose: The aim of this study was to explore the concerns of parents about physical activity in 

child care centers.  

 

Method: This study was conducted in Malatya. Totally 600 parents participated in this study by 

voluntarily. The data about concerns of the parents about physical activity have been collected 

through a survey prepared by the researcher. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the 

survey was found to be 0,764.  

 

Results: The study results showed that; 75% of parents have concern about injuries when their 

children participating physical activity, 59,2 % of parents don’t want to get their children sweat.  

Conclusion: Parents of active children may discourage or preventing children from physical activity 

because of injury and safety concerns. It is recommended that parents should be warned about 

future problems like obesity which can be occurred sedentary life, also child care centers should be 

develop safety policy to minimize injury and to reduce parental concerns. 

  

Keywords: parental concerns, physical activity, preschool 

 
Okul öncesi kurumlarda fiziksel aktivite konusunda ailelerin endişeleri 

  

Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal, Faruk Akçınar 

İnönü Üniversitesi 

  

Amaç: Çalışmanın amacı çocuklarını anaokuluna gönderen ailelerin fiziksel aktivite ile ilgili 

endişelerinin belirlenmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmaya Malatya il merkezindeki anaokullarından gönüllü 600 aile katılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,794 olarak 

belirlenmiştir.  

Bulgular: Çalışma sonuçları ailelerin fiziksel aktivite sırasında çocuklarının yaralanacağı endişesi 

taşıdıkları (% 75) ve çocuklarının terlemesini istemediklerini (% 59,2) göstermiştir. 
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Soonuç: Ailelerin endişeleri çocuklarını fiziksel aktiviteden uzak tutmalarına neden olmaktadır. Kısa 

vadede hareketten alıkonularak sağlıklı olduğu düşünülen çocukların uzun vadede obezite başta 

olmak üzere yaşam şekline bağlı sağlık problemleriyle karşılaşacakları konusunda ailelerin 

bilinçlendirilmesi, okul öncesi kurumların ise ailelerin endişelerini azaltmaya yönelik güvenlik 

tedbirleri alması önerilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, okul öncesi, aile, endişe 
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Abstract 0142 
  

Examination of three methods of goal setting in sport motivation in students 

athletes 

  

Gholamreza Zourmand1, Reza Sadeghi1, Saeed Tanoorsaz2, Lora Chapari2, Sara Shamshiri2 
1Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, dezfoul branch, dezfoul, 

Iran 
2M.Sc of Islamic azad university- dezful branch 

  

Athletic psychologists intend to keep athletes in desirable level of motivation or extend them to this 

level, control well strengthening or weakening factors influencing this matter and expand efficiency 

amount of individual and group in doing athletics. The aim of this study was Examination of three 

methods of goal setting in sport motivation in students’ athletes. Statistical society of this study 

included all boy students that participate in training of university teams (football, Volleyball, 

Basketball).Statistical sample involved 4 groups(one group control and three groups test), each 15 

people selected randomly (n=15). This study has been performed as field-descriptive method in 12 

weeks and investigates factors of personality characteristics using questionnaire. This study 

performed as pretest-posttest. Study variables included motivation (dependent variable) and goal 

setting (independent variable). Measurement tool of this study is questionnaire of athletic 

personality designed by Brook Smith in 2003. One of measurement factors in this questionnaire 

was motivation. The reliability of this questionnaire based on criterion reliability and examined by 

questionnaire that obtained value was equal and significant in p<0.05 level. Its stability obtained 

0.800 by alpha Chronbakh and was significant in p<0.05 level. After selecting sample people 

randomly, the questionnaires were given to subjects as pretest and gathered after completing. First 

group every week two times was tested and comparison to goals. Second group once every two 

weeks was tested and comparison to goals. Third group once every six weeks tested and 

comparison to goals. The subjects recompleted questionnaires after 12 weeks that were considered 

as posttest. Finally all subjects were appreciated..the results of the study showed that after 12 

weeks goal setting, there is significant difference between anxiety of control and test groups. The 

results of study showed that 12 weeks goal setting has significant different on anxiety in three 

groups. According to the results, one every two weeks goal setting have more effect on motivation. 

So, one two weeks goal setting is suggested to increase motivation. The results suggest every 

activity has optimum time to offering goals to increasing motivation. 

  

Keywords: Goal setting, motivation, students 
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Examination of three methods of goal setting in sport motivation in students 

athletes 

  

Athletic psychologists intend to keep athletes in desirable level of motivation or extend them to this 

level, control well strengthening or weakening factors influencing this matter and expand efficiency 

amount of individual and group in doing athletics. The aim of this study was Examination of three 

methods of goal setting in sport motivation in students’ athletes. Statistical society of this study 

included all boy students that participate in training of university teams (football, Volleyball, 

Basketball).Statistical sample involved 4 groups(one group control and three groups test), each 15 

people selected randomly (n=15). This study has been performed as field-descriptive method in 12 

weeks and investigates factors of personality characteristics using questionnaire. This study 

performed as pretest-posttest. Study variables included motivation (dependent variable) and goal 

setting (independent variable). Measurement tool of this study is questionnaire of athletic 

personality designed by Brook Smith in 2003. One of measurement factors in this questionnaire 

was motivation. The reliability of this questionnaire based on criterion reliability and examined by 

questionnaire that obtained value was equal and significant in p<0.05 level. Its stability obtained 

0.800 by alpha Chronbakh and was significant in p<0.05 level. After selecting sample people 

randomly, the questionnaires were given to subjects as pretest and gathered after completing. First 

group every week two times was tested and comparison to goals. Second group once every two 

weeks was tested and comparison to goals. Third group once every six weeks tested and 

comparison to goals. The subjects recompleted questionnaires after 12 weeks that were considered 

as posttest. Finally all subjects were appreciated..the results of the study showed that after 12 

weeks goal setting, there is significant difference between anxiety of control and test groups. The 

results of study showed that 12 weeks goal setting has significant different on anxiety in three 

groups. According to the results, one every two weeks goal setting have more effect on motivation. 

So, one two weeks goal setting is suggested to increase motivation. The results suggest every 

activity has optimum time to offering goals to increasing motivation. 
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Abstract 0143 
  

The effect of corrective training on control and correct of tend to head to front 

in Islamic azad university dezfoul branch man personnel 

  

Saeed Tanoorsaz1, Lora Chapari1, Gholamreza Zourmand2, Sara Shamshiri1 
1M.Sc of Islamic azad university- dezful branch 
2Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, dezfoul branch, dezfoul, 

Iran 

  

This study examine the effect of corrective training on control and correct of tend to head to front 

in Islamic azad university dezfoul branch man personnel. This study was semi-experimental and 

statistical society was 170 male from Islamic azad university dezfoul branch man personnel. 

Statistical sample included 30 ma personnel with tend to head to front that identified by New York 

test. Sample divided into two control and test groups (n=15). This study done per- post test. 

Training protocol done as 8 weeks and 3 session per week and 75 min per session. Test group 

divided into two groups. First group included those that scales of distance between auricle and 

plummet line was less than 2.5 cm and they nominated weak abnormality.second group included 

those that scales distance between auricle and plummet line was more than 2.5 cm and they 

nominated high abnormality. To information analysis was used the descriptive statistics and 

independent T and significant level was p=0/05%.the result with comparison between test and 

control groups showed that selected training head significant effect on tend to front abnormality. 

Also results showed that neural, vision and cardio respiratory systems and society manner being 

effective. 

  

Keywords: Corrective movements, abnormally, head to front, New York test 
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Abstract 0144 
  

The effect of water treatment on performance of ACL and PCL in male athletes 

  

Lora Chapari1, Saeed Tanoorsaz1, Gholamreza Zourmand2, Sara Shamshiri1 
1M.Sc of Islamic azad university- dezful branch 
2Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, dezfoul branch, dezfoul, 

Iran 

  

To day with progress and increase in variety of sport training, professional athletes and non 

professional have portion of sport injuries. Sport injuries in the first accrue by bad warm up and 

some injuries accrue end of training by much tried. In this study sample was 25 male professional 

athletes with 20-24 old in dezfoul city university that suffering to strain and sprain in ACL and PCL. 

The research methods were post test examination. The research was done in 12 session's 

hydrotherapy in 4 weeks. 3 sessions per week and 75 min per session. The results of training 

showed after this period power of quadriceps depleted muscles and twin muscles had 78% increase 

in atrophy. Endurance of quadriceps muscles return to the initially state. 

  

Keywords: Sport injury, hydrotherapy, sport training 
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Abstract 0145 
  

The examination causes of osteoporosis in 45-65 old females in dezfoul city 

  

Sara Shamshiri1, Lora Chapari1, Saeed Tanoorsaz1, Gholamreza Zourmand2 
1M.Sc of Islamic azad university- dezful branch 
2Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, dezfoul branch, dezfoul, 

Iran 

  

This study examine amount of decrease in osteoporosis in 45-65 old females in dezfoul city. 

Research was done in experimental method. Statistical society was 205 females with 45-65 old in 

dezfoul city. Method of sampling was as census through demographic information questionnaire 

and factors related osteoporosis as interview and DEXA method.informaton exanimate according T 

scale descriptive and analytical statistics. The mean of old in females postmenopausal were 55 that 

minimum of old was 40 and maximum of old was 65 with 60 kg weight. Osteoporosis prevalence in 

femoral neck zone was 34.4%and lumbar vertebrate was 14.8% and was natural density. 

Osteoporosis was significant and prevalence in postmenopausal female with weight less than 60 kg. 

Less use in calcium food had significant relationship with patient prevalence. Physical activity had 

significant relationship with bone density only in spine vertebrae. 

  

Keywords: Postmenopausal, osteoporosis, bone density 
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Abstract 0146 
  

The effect of special ability exams on tennis skill acquisition 

  

Funda Seferoğlu, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Funda Üstünel 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport Antalya 

  

That was known the skills which were learned before facilitate the learning of new skills. The aim of 

this study was to investigate the effects of physical education and sport school’s special ability 

exam on tennis skill acquisition. 

 

27 boys and 11 girls (22,42±1,86 age) who are the students of Physical Education and Sport 

School took part in the study as a volunteer. At Recreation group; 15 individual who were 

Recreation education students and their age average was 22,32±1,85, they were taken to the 

school just with their ÖSS scores. Teacher group; 23 individual who were the students of Physical 

Education and Sport Teacher class and their age average was 22,48±1,9, they were taken to the 

school with their ÖSS points and special ability exam. Tennis education was given to the both 

groups for two hours and twice a week during 12 weeks. Their tennis skill improvement was tested 

with Tennis Ability Test before and after the tennis trainings.  

 

At the end of the study; individuals who were the students of Physical Education and Sport teacher 

class showed statistically significant more high improvement in Tennis skill acquisition than 

Recreation class individuals (p=0,000). 

  

Keywords: Skill acquisition, tennis ability test, recreation class, physical education and sport 

teacher class 

 
Ozel yetenek sınavlarının tenis beceri edinimi üzerine etkisi 

  

Funda Seferoğlu, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Funda Üstünel 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antalya 

  

Daha önce edinilen becerilerin yeni bir beceriyi öğrenmede kolaylık sağladığı bilinmektedir. Bu 

çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavının tenis beceri edinimi 

üzerine etkisinin incelenmektir. 

 

Çalışmaya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretmenlik ve Rekreasyon bölümünde 
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okuyan ve yaş ortalaması 22,42±1,86 yıl olan 27 erkek ve 11 bayan birey gönüllü olarak 

katılmıştır. Rekreasyon grubunda; BESYO Rekreasyon bölümde okuyan ve bu bölüme yalnızca ÖSS 

puanı ile kabul edilmiş, yaş ortalaması 22,32±1,85 yıl olan 15 birey bulunmaktadır. Öğretmenlik 

grubunda ise; BESYO Öğretmenlik bölümde okuyan ve bu bölüme ÖSS puanı yanı sıra özel yetenek 

sınavı ile kabul edilen, yaş ortalaması 22,48±1,91 yıl olan 23 birey bulunmaktadır. Her iki gruba 

da, bireylere 12 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 2 saat olmak üzere toplam 48 saat tenis 

eğitimi verilmiştir. Tenis beceri gelişimlerini ölçmek için çalışmanın başında ve sonunda tüm 

bireylere Tenis Beceri Testi uygulanmıştır. 

 

Çalışma sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan bireylerin tenis beceri 

gelişimleri Rekreasyon bölümünde okuyan bireylerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,000). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beceri edinimi, tenis beceri testi, rekreasyon bölümü, beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümü 
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Abstract 0150 
  

Study of methods of stress management among athletes of group and individual 

sport's team 

  

Masood Aghaei1, Samira Gholamian2, Javad Gholamian3, Mahdi Talebpour4, Mahdi Nabavi Nik5, 

Mohsen Aghaei6 
1Masood Aghaei,Master’s of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, 

Mashhad, Iran 
2Samira Gholamian: Master’s of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi 

University, Mashhad, Iran 
3Javad Gholamian:Master’s of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi 

University, Mashhad, Iran 
4Mahdi Talebpour,Assistant professor of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi 

University, Mashhad, Iran 
5Mahdi Nabavi Nik,Ph.D Student of Motor Behavior,Faculty of Physical Education & Sport science, 

Ferdowsi University, Mashhad, Iran. 
6Mohsen Aghaei,Bachlors’ of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad, Iran 

  

Introduction: Athletes successful performance is related to methods of coping with stress. For this 

purpose in the present study have been investigated the methods of management of stress among 

athletes in city of Rasht. The instrument of the study was a 40 items questionnaire with validity of 

(0.91), and it s reliability (0.87) it's confirmed by ''Besharat''. This questionnaire tests two methods 

of approach coping and avoidant coping, in stress a management with 7 stressful sport incidents, 

which is being assessed in a system of 5 values of ''Likerd'' (completely incorrent: 1 to completely 

correct:5) the questionnaire were distributed among 312 individuals. the subject included 102 

student athletes, 86 college students athletes, and 182 athletes from sports committees in city of 

Rasht. The group athletic fields were basketball, handball, volleyball, football, and individual sports 

were; badminton, marital arts, track & field; and table tennis. All the hipthesis of the study were 

analyzed true through t – test and in one way analysis of variance in level of (P05/0>). 

Result: The results of the study indicated that for coping with stress, athletes used the avoidant 

coping style more than the approach coping style. Using avoidant coping style was significant in 

managing the stressful factors such as the players, own foul, coach criticism, pain or injury and 

bad environmental conditions. Using Approach coping style significant in managing stressful factors 

such as opponent's cheating, bad judgment, and successful playing of the opponent. The athletes 

of the group teams used the Avoidant coping style more than the individual teams. However no 

significant different existed between the approach coping style management in this individuals. In 
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addition no significant difference existed between the method of coping of males and females, with 

difference levels of sports achievement, age ang athletic aeputation. 

  

Keywords: Stress management, individual sport's team, groupsport's team 
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Abstract 0152 
  

The description of cognitive, emotional and behavioral attitudes of ıran air tour 

flight attendant to exercise and physical activities 

  

Samira Gholamian1, Zohre Gholamian2, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini3, Masood Aghaei4 
1Samira Gholamian:Master’s of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi 

University, Mashhad, Iran 
2Zohre Gholamian,Iran Air Tour Flight Attendant. 
3Dr. Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini,Associate Professor in Sport Physiology,Faculty of Physical 

Education and Sport Sciences,Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad-Iran 
4Masood Aghaei,Master’s of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, 

Mashhad, Iran 

Introduction: The purpose of this study was to description of cognitive, emotional and behavioral 

attitudes of flight attendants airplane Iran Air Tour of Mashhad to exercise and physical activities.  

Methods: Statistics population of our study was a male and female flight attendants of airplane 

Iran Air Tour of Mashhad,Iran that base on Morgan table, 80 subjects were selected to form of 

simple random sampling with embedment and the questionnaires with direct manner distribute 

between them and then process of data gathering were obtained. 

Results: In this study about 48 percent of statistic sample, not participation to exercise and 

physical activities programs. In addition, statistic analyzing shown that between Body Mass Index 

or BMI (normal, overweight and obesity 1) in flight attendants airplane Iran Air Tour of Mashhad 

and kind of attitude them respect to physical activities in some of small scales, were significant 

different (χ2 = 7.037; p = 0.03). In attitude small scale of “relaxation following physical activity” 

perspective of obesity flight attendants (50.96) in comparison of normal BMI (33.73) and 

overweight (34.70), were higher rank.  

Discussion and Conclusion: As for the exercise and physical activities to this viewpoint, that can be 

creation of physiological homeostasis and improving to body, healthy and mental functions and 

improving the happiness in flight attendants and in other hand, achievement of flight attendants to 

healthy and physical – mental hygiene, can increasing to work output and work quality. So, base 

on total conclusion, recommended to personals and experts of country airplane, to creation of 

proper equipments proportionate to interests, ability and physical- mental needs for flight 

attendants, assemble necessary backgrounds for increase and improvement of exercise and 

physical activities. 

  

Keywords: Attitude, flight attendant, bmı, exercise and physical activities 
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Abstract 0153 
  

Physical education and sport students’ attitudes towards technology 

  

Zekeriya Göktaş 

BALİKESİR UNİVERSİTY SCHOOL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS 

  

This study aimed to explore the physical education and sport students’ attitudes towards in 

accordance with certain variables. Sample group in the study consisted of 340 physical education 

and sport students studying at Balikesir University during 2010-2011 academic year. The 

metodology of this research is descriptive survey. In this research as a data gathering tool, Pala 

(2006) Attitudes towards Educational Technology Survey, was used. Mean scores, percentages, T-

test and variance analysis were used to analyze the data. The results showed that no correlation 

existed between their attitudes towards technology and gender while significant correlations 

between the attitudes and certain variables such as age and grade were found. In addition, it was 

found that the mean score for physical education and sport students’ attitudes was 3.32. 

  

Keywords: Educational technology, physical education and sport, students 

 
Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin eğitim teknolojilerine yönelik tutumları 
  

Zekeriya Göktaş 

BALİKESİR UNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

  

Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi ve sporyüksekokulu öğrencilerinin eğitim teknolojisine 

yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma 2010-2011 öğretim yılında, 

Balıkesir üniversiştesi Beden Eğitimi ve spor yüksekokuluna devam eden 340 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yöntemi, “betimsel-survey” yöntemidir.Araştırmada veri toplama 

aracı olarak Pala (2006) tarafından geliştirilen, “Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır.Elde edilen veriler ortalamalar, yüzde, t-testi ve varyans analizinden yararlanılarak 

yorumlanmıştır.  

 

Araştırma sonucunda, Beden Eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin eğitim teknolojisine yönelik 

tutumlarının cinsiyet değişkenine farklılık göstermediği, sınıf ve yaş ilgili değişkenlerine göre 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin eğitim 

teknolojisine yönelik tutumları genel ortalaması ( =3,32) ile “karsızım” ifadesini belirtmişlerdir. 
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Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojisi, beden eğitimi ve spor, öğrenci 

  

 Tablo 1:Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
Tablo 1:Demographics of the participants 

Değişkenler (F) % 

Cinsiyet Erkek 
Kız 

250
90 

73.5
26.5

Yaş Grubunuz 
19-21 yaş 
22-24 yaş 
25 yaş ve üzeri 

214
109
8 

62.9
32.1
2.4 

Sınıfınız 

1.sınıf 
2.sınıf 
3.sınıf 
4.sınıf 

143
70
65
62 

40.1
20.6
19.1
18.2

Mezun olduğunuz okul türü 

Anadolu Lisesi 
Düz Lise 
Spor Lisesi 
Meslek Lisesi 

51
210
19
60 

15.0
61.8
5.6
17.6

Not Ortalamanız 
2.50 altı 
2.50-3.50 
3.50 ve üzeri 

105
216
19 

30.9
63.5
5.6 

İlk ve orta öğreniminizi nerede tamamladınız 

İl 
İlçe 
Belde 
Köy 

190
123
17
10 

55.9
36.2
5.0
2.9 

Yetiştiğiniz çevre Kentsel Alan 
Kırsal Alan 

268
72 

78.8
21.2

Kendinize ait bilgisayarınız var mı? Evet 
Hayır 

245
95 

72.1
27.9

Bilgisayar kullanma süreniz nedir 1-4 Yıl 
5Yıl ve üzeri 

230
110

67.6
32.4

Bilgisayar kullanma seviyeniz 
Çok iyi 
İyi 
İyi değil 

74
206
30 

21.8
69.4
8.8 

Bilgisayar kullanma sıklığınız 

Her gün 
Haftada 2-3 gün 
Haftada 1 gün 
Ayda 1 gün 

200
113
18
9 

58.8
33.2
5.3
2.7 

Bilgisayarı ne amaçla kullanırsınız 

Araştırılan konu hakkında bilgi elde 
etmek 
Gazete,haber ve magazin türü haber, 
iletişim 
Dosya ve program aktarımında 
Sohbet(chat) amaçlı 
Oyun amaçlı 
Diğer(Hepsi) 

53
73
16
31
6 
161

15.6
21.5
4.7
9.1
1.8
47.4
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Babanızın eğitim durumu 

Lisansüstü/Üniversite 
Lise 
Ortaokul/İlkokul 
Diğer 

61
99
171
9 

17.9
29.1
50.3
2.6 

Annenizin eğitim durumu 

Lisansüstü/Üniversite 
Lise 
Ortaokul/İlkokul 
Diğer 

26
68
220
26 

7.6
20.0
64.7
7.6 

Ailenizde sizden başka bilgisayar kullanan var mı Evet 
Hayır 

275
65 

80.9
21.1

Üniversitenizdeki bilgisayarlar yeterli mi? 
Evet Yeterli 
Hayır Yetersiz 
Kısmen Yeterli 

41
226
73 

12.1
66.5
21.5

Lisanslı sporcu musunuz Evet 
Hayır 

152
187

44.7
55.3

Branşınız 

Futbol 
Voleybol 
Basketbol 
Hentbol 
Atletizm 
Güreş 
Cimnastik 
Diğer 

150
54
33
6 
26
13
4 
54 

44.1
15.9
9.7
1.8
7.6
3.8
1.2
15.9

Okulunuzda öğretim teknolojilerinden hangilerini 
kullanıyorsunuz 

Bilgisayar/Projeksiyon /Tepegöz 
Televizyon-Video 
Kaset Çalar-Cd Çalar 
Data Show 
Diğer 

322
3 
2 
0 
13 

94.7
0.9
0.6
0 
3.8 

Anket çalışmasına katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelediğinde,öğrencilerin %73.5’i ‘erkek’ %26.5’i 
ise ‘kız’; %62.9’u ’19-21yaş’ %32.1’i ise “22-24yaş”, %40.1’i ‘1.sınıf’ %20.6’si ise ‘2.sınıf’, %63.5’i ‘2.50-3.50’ 
not ortalaması %30.9’u ise ‘2.50 ve altı not ortalamasına sahip oldukları gözlenmiştir. Yine anket çalışmasına 
katılan öğrencilerin demografik özelliklerini incelediğimizde öğrencilerin %55.9’u ‘İl’, %36.2’si ise ‘İlçe’de ilk ve 
ortaöğretimini tamamladıklarını görmekteyiz.Öğrencilerin %78.8’i ‘kentsel alan’, %21.2’si ise ‘kırsal alan’ da 
yetiştikleri gözlenmiştir. “Kendinize ait bilgisayarınız var mı?” görüşüne öğrencilerin %72.1’i ‘evet’, %27.9’u ise 
‘hayır’ ifadesini belirtmişlerdir. “Ne kadar süredir bilgisayar kullanıyorsunuz” görüşüne öğrencilerin %67.6’sı ‘5yıl 
ve üzeri’ %32.4’ü ise ‘1-4yıl’ifadesini belirtmişlerdir. “Bilgisayar kullanma seviyeniz nedir?” görüşüne 
öğrencilerin %69.4’ü ‘İyi’ %21.8’i ise ‘Çok iyi’ ifadesini belirtmişlerdir. “Bilgisayar kullanma sıklığınız nedir?” 
görüşüne öğrencilerin %58.8’i ‘her gün’ %33.2’si ‘haftada 2-3 gün’ ifadesini belirtmişlerdir. “Bilgisayarı ne 
amaçla kullanırsınız?” görüşüne öğrencilerin %47.4’ü ‘hepsi’ %21.5’i ise ‘gazete, haber ve magazin türü güncel 
konuların takibi ve iletişim için’ ifadesini belirtmişlerdir. “Babanızın eğitim durumu” görüşüne öğrencilerin 
%50.3’ü ‘ortaokul-ilkokul’ %29.1’i ise ‘lise’ ifadesini belirtmişlerdir. “Annenizin eğitim durumu” görüşüne 
öğrencilerin %64.7’si ‘ortaokul-ilkokul’ %20.0’si ise ‘lise’ ifadesini belirtmişlerdir. “Ailenizde sizden başka 
bilgisayar kullanan var mı?” görüşüne öğrencilerin %80.9’u ‘evet’ %21.1’i ‘hayır’ ifadesini belirtmişlerdir. 
“Üniversitenizin içerisinde olan ve devamlı sizin kullanabileceğiniz bilgisayarları yeterli buluyor musunuz?” 
görüşüne öğrencilerin %66.5’i ‘hayır yetersiz’ %21.5’i ise ‘kısmen yeterli’ ifadesini belirtmişlerdir. “Herhangi bir 
kulüpte lisanslı sporcu musunuz?” görüşüne öğrencilerin %55.3’ü ‘hayır’ %44.7’si ise ‘evet’ ifadesini 
belirtmişlerdir. “Branşınız” görüşüne öğrencilerin %44.1’i ‘futbol’ %15.9’u ise voleybol’ ifadesini belirtmişlerdir. 
“Okulunuzda öğretim teknolojilerinden hangilerini kullanıyorsunuz?” görüşüne öğrencilerin %94.7’si ‘bilgisayar-
projeksiyon cihazı-tepegöz’ %3.8’i ise ‘diğer’ ifadesini belirtmişlerdir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Eğitim Teknolojisine Yönelik Tutum Puanlarının Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri  
Table 2.Meand and Standard Deviation Reports of Students Atittudes Towars Educaitonal 

Technologies 

Maddeler X SS 

Eğitim teknolojisini eğitim programlarının amacına ulaşması açısından çok yararlı 

görüyorum. 
4,11 ,960

Eğitim teknolojisi uygulamalarının öğretmen ve öğrencilerin başarısını arttıracağını 

düşünüyorum. 
4,25 ,831

Eğitim teknolojisi uygulamalarının öğrencilerin ilgisini çekeceğine inanıyorum 4,15 ,924

Eğitim teknolojisi ülkemiz için lükstür. 2,81 1,19

Eğitim teknolojisinin kullanımı zordur. 2,63 1,09

Eğitim teknolojisinin araç-gereçlerinin kullanmak zaman kaybı oluyor. 2,46 1,22

Eğitim teknolojisinin öğrenmeyi kolaylaştırdığına inanıyorum. 4,05 ,979

Derslerimde görsel-işitsel araçları kullanmayı arzu ediyorum. 4,15 1,01

Öğretmenin sınıfta otoriter rol alması gerektiğini düşünüyorum. 3,52 1,24

Sınıfta aktif ve katılımcı öğrenci görmek istiyorum. 4,04 ,975

Eğitim teknolojisi öğretimin özel hedeflerini gerçekleştirmekle Eğitim Bilimine önemli 

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 
4,06 ,914

Öğrencilerimizin bilgisayar destekli eğitim görmeleri idealimdir. 4,06 1,00

Ülkemiz için eğitim teknolojisi uygun değildir. 3,42 1,28

Eğitim teknolojisinin eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmekteki rolüne inanıyorum. 3,94 1,01

Çok sayıda yapılan ölçme değerlendirmelerin öğrencinin kendisini kontrol etmesinde 

etkili olmadığını düşünüyorum. 
3,10 1,10

Eğitim teknolojisinin derslerde konu bütünlüğü sağladığına inanıyorum. 3,85 ,973

Eğitim teknolojisinin öğretmene bir rakip oluşturduğunu düşünüyorum. 2,66 1,21

Eğitim teknolojisi kullanılmasının öğrenciyi pasifleştirdiğini düşünüyorum. 2,76 1,20

Görsel-işitsel araçların öğrenmede kalıcılığı arttırdığına inanıyorum. 3,92 1,11

Eğitim teknolojisi öğretmenin yükünü arttırıyor. 2,76 1,20

Eğitim sistemimizde en büyük sorunlardan birisi eğitim teknolojisinin kullanılmamasıdır. 3,62 1,13
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Bütün öğretmenlerin eğitim teknolojisi konusunda bilgilendirilmesi görüşündeyim. 3,86 1,12

Eğitim teknolojisi uygulama alanlarını tanımaya gerek duymuyorum. 2,79 1,34

Sınıfta psikolojik ortam, öğrencinin algılamasında önemli etken olduğunu düşünüyorum. 3,84 1,07

Öğretimin özel hedeflerinin hazırlanmasının gerekli olmadığına inanıyorum. 3,09 1,28

Eğitim araç-gereçlerini derslerimde kullanmayı seviyorum. 3,07 1,37

Eğitim teknolojisi imkanlarına yer verildiğinde derslerin daha verimli olacağına 

inanıyorum. 
2,03 1,10

Eğitim teknolojisinin her çeşit ders için gerekli olmadığı kanaatindeyim 2,70 1,13

Ölçme ve değerlendirmenin öğrencinin motivasyonu arttırdığına inanıyorum. 2,22 1,08

Beden Eğitimi ve Spor öğrencileri, eğitim teknolojisine yönelik tutum ölçeğindeki maddelere ilişkin 

tutumlarının ortalama puanları, tüm ölçek göz önüne alındığında =3,32 ile “Kararsızım” düzeyinde 

görüş bildirmişlerdir. En yüksek tutum ortalama puanı ( = 4,25) ile “Eğitim teknolojisi 

uygulamalarının öğretmen ve öğrencilerin başarısını arttıracağını düşünüyorum.” maddesine 

“Tamamen Katılıyorum” düzeyinde ve en düşük tutum ortalama puanı ( =2,03) ile “Eğitim 

teknolojisi imkanlarına yer verildiğinde derslerin daha verimli olacağına inanıyorum.” maddesine 

“Katılmıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerin, 

eğitim teknolojisi tutum ölçeğindeki maddelerin çoğunluğuna katılıyorum ve tamamen katılıyorum 

ifadesini kullanarak olumlu tutum belirttikleri görülmüştür. Tutum ölçeğindeki 4, 5, 15, 17, 18, 20, 

23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 43. maddelere ait ortalama puanlarının “Kararsızım” 

düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Tutum ölçeğindeki geriye kalan maddelere ait ortalama puanlarının 

“Katılmıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri belirlenmiştir 
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Abstract 0157 
  

 
Study of team brand associations model in ıranian professional football league 

  

Vajihe Javani 

Sport management, Tarbiat modares university, Iran 

  

The purpose of this study was to examine the effective dimensions of brand association in Iranian 

Professional Football League. A descriptive- survey study was a kind of practical research. A sample 

of Iranian professional football league fans (n= 797) participated in this research. Gladden & Funk 

team's brand association questionnaire used to collect the data. The reliability of the questionnaire 

was tested for this research (Cronbach's alpha= 0.83). This questionnaire consisted of five parts 

with a total of 61 questions. SPSS software (15th edition) was used for analyzing the data. Using 

statistical test; Pearson correlation, linear and multiple regressions showed strong correlation 

between three brand associations' factors: attributes, benefits, and attitudes brand association with 

the fans' brand loyalty (p=0.01). According to the results of multiple regressions, the brand 

association's dimensions; benefits and attitudes were appropriate indicators of brand loyalty among 

fans. 

  

Keywords: Brand associations, brand loyalty, fans, football league 

 
Study of team brand associations model in ıranian professional football league 

  

Introdudtion and Objective: For many years, the value of a company was measured based on the 

use of its tangible attributes, facilities, and equipments. Recently, however, it has suggested that 

the real value of a company is somewhere inside the potential costumers' minds. Although the 

value of a product just measures its monetary worth, a brand introduces the product and reveals 

its distinguished aspects. So, the purpose of this study was to examine the effective dimensions of 

brand association in Iranian Professional Football League.  

 

Methods: A descriptive- survey study was a kind of practical research. The participants (n= 797)of 

this research are the fans of five top teams the ninth professional football league of Iran (Sepahan 

Isfahan, Zob Ahan Isfahan, Esteghlal Tehran, Pirozi Tehran and Terakhtorsazi Tabriz). Gladden & 

Funk team's brand association questionnaire used to collect the data. The reliability of the 

questionnaire was tested for this research (Cronbach's alpha= 0.83). This questionnaire consisted 

of five parts with a total of 61 questions. Pearson correlation, linear and multiple regressions were 

used for analyzing the data. 
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Results: Table 1 shows the scores of respondents in relation to attributes, benefits, attitudes and 

brand loyalty. Many of the fans got high scores.  

 

Table1. The descriptive results of research variables 

 

Pearson coefficient that shows a significant relationship between three brand associations' factors: 

attributes, benefits, and attitudes with fans' brand loyalty. (p=0.01).  

 

Table2. The prediction of brand loyalty variable based on attitudes and benefits of brand 

 

According to the results of multiple regressions, the brand association's dimensions; benefits and 

attitudes were appropriate indicators of brand loyalty among fans. The multiple regressions were 

used to study the brand loyalty prediction by using brand associations' factors. Based on table 5 

and β coefficient, the results showed that the best predictive factors of brand loyalty were benefits 

(β= 0.399, p<0.01) and then attitudes (β= 0.345, p<0.01) that were placed at the next step. So, 

by adding one unit of brand associations’ benefits, the degree of fans’ brand loyalty will be 

increased to about 0.399 (p<0.01), and by adding one unit of brand associations’ attitudes, the 

fans’ brand loyalty will be increased to about 0.345 (p<0.01). 

 

Conclusions: These results indicate the importance of benefits of brand associations and then 

attitude factors as effective factors of fans' brand loyalty. It observed that the five considered 

subscales of benefits factors; escape, fan identification, peer group acceptance, nostalgia, and 

pride in place, have had the most influences on the fans' brand loyalty. Also, with a low ratio, the 

attitude factors are effective on fans' brand loyalty.  

It's necessary to mention that attributes of brand associations are the most effective factor of fans' 

brand loyalty in many abroad studies. But in Iran, this factor wasn't very effective. Lack of some 

attributes’ factors like private stadiums, commercial products and goods as well as European teams 

and clubs, attention to club brand, designing club's logo, and other deficiencies in the strategies of 

club's brand management cause these differences. 

In European and American countries, the innovative and creative architecture of the stadiums and 

the ways of delivering the services cause to absorb more fans every year. Also, the existence of 

commercial products belong to a club, marketing activities, selling memorabilia, shirts and the 

other clubs things with teams’ brand are considered as the basis for earning money and absorbing 

more fans. Unfortunately, in Iran, the section which has enormous potential is neglected. 

So, based on the mentioned results, to choose the best strategies, short-term planning and 

adopting the approaches, these factors are general guides which reveal the investment points for 

earning loyal fans. They can be helpful tools for managers and officials to allocate their restricted 

resources to get the most profits. 
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Table1. The descriptive results of research variables 

Variables mean Standard deviation minimum maximum

Attributes 104.47 10.45 56 125 

Benefits 63.4 7.21 27 75 

Attitudes 39.8 4.57 19 45 

Brand loyalty 18.14 2.67 4 20 

 

 

Table2. The prediction of brand loyalty variable based on attitudes and benefits of brand 

stage 
 

non standard

Coefficient 

non standard

Coefficient 

standard 

Coefficient   

β S.d error β t sig. 

First Fixed coefficient 5.34 0.882 6.05 0.00 

Benefits 0.205 0.014 0.591 14.87 0.00 

Second Fixed coefficient 2.1 0.926 2.1 2.27 0.023 

Benefits 0.139 0.016 0.399 8.94 0.00 

Attitudes 0.187 0.024 0.345 7.73 0.00 

Brand associations Loyalty = fixed coefficient (2.10) + benefits (0.399) + attitude (0.345). 
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Abstract 0158 
  

 
Communication skills of physical education and sport students 

  

A.naci Arıkan, Zekeriya Göktaş 

Balikesir University School Of Physical Education And Sports 

  

This study aimed to investigate the relationship between communication skills of physical education 

and sport students and certain variables such as gender, grade and department. The sample group 

of the study consisted of 220 students studying in the department of Physical Education and Sport 

Teaching, Sport Management, and Training at Balikesir University during 2010-2011 academic 

year. A scale developed by Erşanlı and Balcı (1998) to measure communication skills was used to 

collect data. The data were analyzed in terms of means and standard deviations to obtain 

participants’ perceptions of communication skills, and t-test and ANOVA to see the relationship 

between dependent and subject variables using SPSS 16.0. The results showed that of physical 

education and sport students had a medium level of communication skills. It was also noted that 

no correlation between communication skills and the variables of gender, department and the 

places they live while there was a correlation between communication skills and grade regarding 

behavioral communication skills. 

  

Keywords: Communication, communication skill, communication skills assessment scale 

 
Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin iletişim becerileri 

  

A.naci Arıkan, Zekeriya Göktaş 

Balikesir Universitesi Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

  

Araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri cinsiyet, sınıf 

seviyesi ve bölüm değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışma, 2009-2010 Öğretim yılında 

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulunda öğrenim gören Beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği, Spor yöneticiliği ve Antrenörlük eğitimi bölümünde öğrenim gören 220 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Erşanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen 

İletişim becerilerini değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde, t-testi, anavo ve öğrencilerin iletişim becerileri algılarını belirlemek amacı ile 

ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. Veriler, SPSS 16.0 paket programı 

kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin iletişim becerileri orta düzeydedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul örgencilerinin 
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cinsiyet, bölüm ve yaşadıkları yer boyutu ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı (p>0.05), sınıf değişkenindeki farklığın davranışsal iletişim becerilerinden kaynaklandığı 

görülmüştür (p<0.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: İletişim, iletişim becerisi, iletişim becerileri, değerlendirme ölçeği 

  

 

 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet  

Kız 

Erkek 

Toplam 

N 

81 

139 

220 

% 

36.8 

63.2 

100 

Bölüm 

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği 

Spor Yöneticiliği 

Antrenörlük Eğitimi 

Toplam 

76 

97 

42 

220 

36.8 

44.1 

19,1 

100 

Sınıf 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

3.Sınıf 

4. Sınıf 

Toplam 

69 

45 

50 

56 

220 

31.4 

20.5 

22.7 

22.5 

100 

Ailenin Kaldığı Yer 

Köy 

Kasaba 

İlçe 

İl 

Büyük Şehir 

Toplam 

21 

9 

80 

59 

51 

220 

9.5 

4.1 

36.4 

26.8 

23.2 

100 

Mezun Olduğu Lise 

Anadolu lisesi 

Anadolu öğretmen lisesi 

Genel lise 

36 

2 

139 

43 

16.4 

0.9 

63.2 

19.5 
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Meslek lisesi 

Toplam 

220 100 

Ailesinin Tutumu 

Demokratik ve hoşgörülü 

Koruyucu ve denetleyici 

İlgisiz 

Düşmanca ve reddedici 

Tutarsız ve dengesiz 

Toplam 

125 

81 

11 

2 

1 

220 

56.8 

36.8 

5.0 

0.9 

0.5 

100 

Arkadaşlarıyla ilişkileri 

Genellikle olumlu ve sakin 

Genellikle aramızda sözel tartışmalar oluyor

Aramızda fiziksel kavgalar oluyor 

Toplam 

182 

29 

9 

220 

82.7 

13.2 

4.1 

100 

Araştırmaya katılan beden eğitimi bölümü öğrencilerinin %36,8’i kız, %63,2’si ‘erkek’; %36.8’i ‘beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği’, %44.1’i ‘spor yöneticiliği’, %19.1’i ‘antrenörlük eğitimi bölümü’;%31.4’ü 1. sınıf, %20.5’i 2. 

sınıf, %22.7’si 3. sınıf, 22.5’i 4. sınıf; Araştırmaya katılan beden eğitimi bölümü öğrencilerinin %9.5 i ‘köy’, 

%4.1’i ‘kasaba’, % 36.4’ü ‘ilçe’, 26.8’i ‘il’, %23.2’si ‘büyük şehirlerde’ yaşamaktadırlar. Öğrenciler, %16,4’ü 

‘Anadolu Lisesi’, %63,2’si ‘genel lise’, %19,5’i ‘meslek lisesi’den mezundur. Araştırmaya katılan beden eğitimi 

bölümü öğrencilerinin ailelerinin tutumları ile ilgili görüşlerinin dağılımlarına bakıldığında %56,8’i ‘demokratik ve 

hoş görülü’, %36,8’i ‘koruyucu ve denetleyici’ şeklinde görüş belirtmişleridir. Arkadaşları ile ilgili olarak 

tutumları ise, %82.7’si ‘genellikle olumlu ve sakin’, %13.2’si ‘genellikle aramızda sözel tartışmalar oluyor’, 

ifadelerini kullanmaktadırlar. 
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Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri 

Zihinsel iletişim Becerileri N Mean 
Std. 

Deviation 

1.İnsanları anlamaya çalışırım. 220 4.35 .772 

3.Düşüncelerimi tam olarak başkasına iletmekte zorluk çekerim. 220 2.68 1.13 

6.Dikkatimi karşımdakinin ilgi alanı üzerinde toplayabilirim. 220 3.89 .840 

12.Eleştirilerimi karşımdaki kişiyi incitmeden iletirim. 220 3.80 .982 

15.Karşımdaki kişi ile aynı görüşü paylaşmasam bile fikirlerine saygı 

duyarım. 
220 4.13 .873 

17.Karşımdaki kişinin konuşmaya ve dinlemeye istekli olup olmadığını 

anlamaya çalışırım. 
220 2.23 .983 

18.Yanlış tutum ve davranışlarımı kolaylıkla kabul ederim. 220 3.57 1.01 

20.Dinleyenim anlamaz göründüğünde iletmek istediklerimi tekrarlar yeni 

kelimelerle ifade eder özetlerim. 
220 3.62 .968 

24.Karşımdaki kişinin bana ters düşen duygu ve düşüncelerini yargılarım. 220 3.09 1.16 

28.Başkalarını dinlemek mecburiyetinde olmadığımı düşünürüm. 220 2.73 1.16 

30.Tartışma sonunda, savunduğum düşüncelerin yanlış olduğunu kabul 

edebilirim. 
220 3.50 1.02 

33.İletişim kurduğum kişinin tutumundan daha çok sorununu anlamaya 

çalışırım. 
220 3.68 .987 

37.Başkaları ile ilişkilerimi bozacak çıkışlar yapabilirim. 220 2.81 1.16 

43.Öneride bulunduğum kişinin öneriye açık olup olmadığını dikkat 

ederim. 
220 3.76 .885 

45.Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, duygu ve düşüncelerini 

anlamaya çalışırım. 
220 4.08 1.00 
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Tablo 3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 

İletişim Beceri Düzeyleri 

İletişim becerileri Cinsiyet N Mean Std. Deviation F Sig 

Zihinsel İletişim Becerileri 
Erkek 

Kız 

139

81 

52,25

51,55

4,92 

5,18 
,018 ,322 

Duygusal İletişim Becerileri 
Erkek 

Kız 

139

81 

48,63

48,50

5,52 

6,78 
2,74 ,880 

Davranışsal İletişim Becerileri 
Erkek 

Kız 

139

81 

53,79

52,85

5,59 

6,45 
1,27 ,254 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre iletişim beceri 

düzeylerine bakıldığında zihinsel, duygusal ve davranışsal iletişim becerilerinde herhangi bir anlamlı 

ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir ( p> 0.05). 
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Abstract 0164 
  

 
“The importance of sports for physically handicapped people and handicap 

specific learning targets " 

  

Ebubekir Aksay1, Anne Vanessa Böttger (aksay)2 
1School of Physical Education and Sport, Department of Exercise and Sport in Disability, Malatya 
2German Sport University Cologne 

  

Amputee sports which started with the attendance of two English leg amputees in the sports 

festival in the year 1880, started to develop and change towards the end of the 20th century. In 

this period, certain opportunities were provided to leg amputees with several sports branches such 

as long and high jumping, throw-ball, javelin, shot and weight throwing, long distance, competition 

and hurdle races, rowing, apparatus gymnastics, archery, fencing, swimming and football. 

As per the realization of the sports activities by the physically handicapped people, the developing 

technology has provided the opportunity for the physically handicapped people with distorted static 

and dynamic functions to walk and even run short distances, by virtue of the leg prosthesis. Even 

those with two leg amputations are able to stand, walk, run or even realize certain sports activities 

like climbing and descending the ladder by proper prosthesis.  

Analysed within the scope of the sufficient literature, this study comprises important information 

regarding the aims of amputee sports and handicap-specific learning targets by virtue of the 

compilation of monographs from international scientific magazines and newspapers.  

To conclude, for strengthening the muscles within the scope of an objective, for coordination 

training for the stabilization of the balance while standing and moving, for flexing/relaxing the non-

handicapped arm muscles or for avoiding the deformations while moving or standing, it is essential 

for the leg amputees with prosthesis to visit the walking courses. Similarly, the importance of 

avoiding new injuries, combining and improving the movement skills and the significance of 

amputee sports branches and games as a means of a learning objective should be accepted. 

  

Keywords: Physical disability, amputee sports, history of amputee sports, amputee 
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“Bedensel engelliler için sporun önemi ve engele özel öğrenme hedefleri” 

  

Ebubekir Aksay1, Anne Vanessa Böttger (aksay)2 
1İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 

Bölümü, Malatya 
2Alman Spor Üniversitesi Köln 

  

Amaç 

Bu çalışma 1880 yılında bacak amputesi olan iki engelli İngiliz’in spor şenliğine katılmaları ile 

başlayan bedensel engelliler sporunun gelişimi, bedensel engelliler sporunun amaçları, engele özel 

öğrenim hedefleri ve rehabilitasyon/engelliler sporunun bedensel engellilerin gelişimindeki öneminin 

literatür bazında araştırılmasını amaçlamaktadır. 

 

Yöntem  

Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak belge-tarama tekniği kullanılıp uluslar arası bilimsel 

kitap, dergi ve gazete kesintilerinden oluşan monografilerin toplanması ile bedensel engelliler 

sporunun amaçları ve engele özel öğrenim hedefleri literatür kapsamında analiz edilmiş ve 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Bulgular 

1880 yılında bacak amputesi olan iki engelli İngiliz’in spor şenliğine katılmaları ile başlayan 

bedensel engelliler sporu 20 y.y sonlarına doğru artan bir şekilde değişmeye ve gelişmeye 

başlamıştır. Bu dönemlerde bacak amputeleri için uzun- ve yüksek atlama, fırlatma topu, cirit, 

gülle- ve ağırlık atma, mesafe-, mücadele- ve engelli koşular, kürek, aletli jimnastik, okçuluk, 

eskrim, yüzme ve futbol gibi spor branşları ile hareket imkânı sunulmuştur. 

II. Dünya savaşı sonrası sakat kalanların sayısı oldukça yüksek olması sık bir şekilde tedavi önlem 

ve yöntemlerinden ve ayrıca bacak amputesinin başarılı tedavilerinden bahsedilmektedir. Yapılan 

sportif etkinliklerle bedensel engelli bireylerin iyileşme sürecine katkıda bulunmaktadır. İyileşme  

sürecinin planlamasında; 

 

• yatakta fizyoterapi, 

• hedefli jimnastik, 

• genel beden eğitimi, 

• spor ve oyun, 

• yürüyüş kursları, 

• performans sporu ve 

• performans kontrolünün yapılması gereklidir. 
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Didaktik yönden fiziksel egzersiz, hareketin, oyunların ve rekabetin kendine ait olan yapı 

prensipleridir. Hareket ve duruştaki deformasyonlardan kaçınmak için bacak ampütelerinde protez 

ile yürüyüş kursunun ziyaret edilmesi çok önemlidir. Aynı şekilde yeni sakatlanmalardan kaçınmak, 

hareket becerilerini birleştirmek, pekiştirmek ve engellilere özgü spor branşlarının ve oyunların, 

engelliler sporunun önemli öğrenme hedefleri olduğunun kabul edilmesi gerekir. Rehabilitasyon, 

kişinin bedensel, ruhsal, psikolojik, ve sosyal ya da uzun süreli engelliliği toplumun yardımı ile 

engelinin çaresini bulmak ya da azaltmak ve mümkünse iş hayatında yer almasını sağlamaktır. Bu 

durum engelliler sporunun vazgeçilmez bir parçası olup, kendisini sağlık aksanı, morfolojik uyum ve 

sosyal hayata katılım olarak göstermektedir. 

Bedensel engellilik ve sportif performans arasındaki ilişkiyi belirlemek için ülke çapında ve 

enternasyonal düzeyde sayısı artan yarışmalar değişik engel grupları içinde bir hasar 

sınıflandırılmasını mecburi kılmıştır. Bu sebeple ilk olarak Lorenzen ve Martin 1958 yılında “çoklu 

müsabaka değerlendirmesi” geliştirmiştir. Geliştirilen bu çoklu müsabaka değerlendirmesi bir 

taraftan egzersiz, egzersiz alanları, engel (hasar) ve yaş guruplarını birbirinden ayırırken, diğer 

taraftan takımlar, gruplar ve bölgelerin performansı arasındaki kişisel ilişkileri değerlendirebilir. 

1967 yılında geliştirilen bu değerlendirme sistemi revize edilerek daha da geliştirilmiş ve altı 

gurupluk bir sınıflama yapılmıştır: 

1. İki bacak hatası 2. İki kol hatası  

3. Tek bacak hatası 

4. Tek kol hatası  

5. Sonradan oluşan körlük  

6. Bel aşağısı- ve çocuk felçliği 

 

Sonuç  

Bedensel engellilerde sportif aktivitelerin gerçekleşmesi, gelişen teknolojiye ek olarak bacak 

protezlerinin devreye girmesi ile bozuk ve hatalı olan statik ve dinamik fonksiyonların iyileşmesine, 

engelli olan kişinin yürümesine ve hatta kısa mesafelerde koşmasına imkân tanımaktadır. İki bacak 

ampütasyonu olanlar dahi takılacak olan uygun protezler ile çok iyi bir denge sayesinde duruş, 

yürüyüş, koşu ve hatta merdiven inip çıkma gibi sportif faaliyetler sorunsuzca başarabilmektedirler. 

Bunlara ek olarak; 

• kasların hedefli bir şekilde güçlendirilmesi,  

• koşuların, sıçramaların ve atlamaların kullanım özellikleri altında organ antrenmanı, 

• bozuk olan kas sisteminin eğitilmesi ve ikincil hasarlardan kaçınılması,  

• harekette ve duruşta dengenin sabitleştirilmesi için koordinasyon eğitimi, 

• engelli olmayan kol kaslarının esnetilmesi/ gevşetilmesi, 

• hareket ya da duruştaki deformasyonlardan kaçınmak için bacak ampütelerinde protez ile  

yürüyüş kurslarının ziyaret edilmesi çok önemlidir. 

Aynı şekilde yeni sakatlanmalardan kaçınmak, hareket becerilerini birleştirmek, pekiştirmek ve 

motorik becerilerin gelişiminde kompenzasyon eğitiminin desteklenmesi, engellilere özgü spor 
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branşlarının ve oyunların belirlenmesi, sporun bedensel engelliler için önemli öğrenme hedefleri 

arasında yer alır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bedensel engellilik, bedensel engelli sporları, ampute 
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Abstract 0165 
  

The reasons of prefered and expectances of the students whıch study in 

recreatıon department 

  

Ercan Zorba1, Emrah Cerit2, Meltem Evli3 
1Muğla University Department of Physical Education and Sport/Muğla 
2Hitit University Department of Physical Education and Sport/Çorum 
319 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun 

  

This study it is aimed to find out the reason why the learner preferred recreation departments 

constitution to expectation of the students and to make suggestions to finding solution by using the 

extant situations. The main mass of the research 2007 - 2008 Education - Education in Muğla, 

Adnan Menderes, Pamukkale, Hacettepe, The Capital, Kırıkkale, Turkey, Anatolia, Sakarya, Kocaeli 

University, Department of Recreation, 1, 2, 3, and 4 constituted approximately 1500 students in in 

grades reaching 37% of total study sample consisted of 400 students. Recreation, and the 

expectations of the students to identify the reasons for choosing the parts of the previous studies 

(Özgüven 1992:,5-13,) using a questionnaire consisting of 19 items was prepared. Data analysis 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows (11.0) statistical package program, the 

frequency and percentage distributions were made by Cronbach's alpha coefficient of internal 

consistency in the application was calculated as 0.91.Comments, the row percentages reflected in 

the tables are taken into account the data obtained. According to the results of the survey data 

obtained from the i%, 32.8 recreation part of the students preferred to be seen that they are 

interested. 47.2% percent of students academically partly adequate recreation department of the 

teaching staff of finding a portion of 22% of the poor has found. Graduating students are related to 

the Recreation department of the 25.8% of finding jobs, 31.8% can not find the business 

opportunity. Recreation department students have taken academic courses in time when viewed 

from the views of students' 41.3% third of that unnecessary courses, 22.5% application areas is 

insufficient Scroll subjects, 21.3% in one third said that there is insufficient content of the courses. 

Recreation departments of the learning rate of students who see and read the chapters satisfied 

51.5% of the students, while 30.5% wanted to make the transition to Part Physical Education 

Teacher. Made as a result of this study, the universities in our country as of general education and 

training is inadequate in some respects, a fact that the science is fully captured. Political or 

economic interests, considering the drop-down department of recreation, nor for the purpose of 

determining the curriculum, nor the countries that follow before opening the recreation department 

in accordance with the training program was not identified. 

Keywords: Free time, Recreation, The Expectations of University Students 
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Rekreasyon bölümlerinin tercih edilme nedenleri ve bölüm öğrencilerinin 

beklentilerinin araştırılması 

  

Ercan Zorba1, Emrah Cerit2, Meltem Evli3 
1Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Muğla 
2Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Çorum 
319 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun 

  

Bu çalışma Rekreasyon Bölümlerinin tercih edilme nedenleri ve bölüm öğrencilerinin bölüm 

öğrencilerinin beklentilerine ilişkin mevcut durumunu ortaya koyarak çözüm önerilerinde bulunmayı 

amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 2007- 2008 Eğitim - Öğretim yılında Muğla, Adnan 

Menderes, Pamukkale, Hacettepe, Başkent, Kırıkkale, Anadolu, Sakarya ve Kocaeli Üniversiteleri, 

Rekreasyon Bölümü hazırlık, 1.2,3.,ve 4. sınıflarında yer alan yaklaşık 1500 öğrencinin %37’sine 

ulaşılarak toplamda 400 öğrenci araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin 

rekreasyon bölümlerini tercih etme nedenleri ve beklentilerini belirlemeye yönelik olarak önceki 

araştırmalardan da (Özgüven 1992:5-13,) yararlanarak 19 maddeden oluşan bir anket formu 

hazırlanmıştır. Verilerin analizi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows (11,0) 

istatistik paket programında, frekans ve yüzde dağılımlar yoluyla yapılmıştır. Uygulamanın iç 

tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha 0.91 olarak hesaplanmıştır. Yorumlarda, satır yüzdeleri göz 

önünde bulundurulmuştur Elde edilen veriler tablolar halinde yansıtılmıştır. Anket sonuçlarından 

elde edilen verilere göre öğrencilerin % 32,8 i rekreasyon bölümünü ilgi duydukları için tercih 

ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin %47.2 si rekreasyon bölümündeki öğretim elemanlarını 

akademik açıdan kısmen yeterli bulurken % 22 lik bir kısmı ise yetersiz bulmuştur. Rekreasyon 

bölümünden mezun olan öğrencilerin %25.8 i alanıyla ilgili iş imkanı bulurken,%31.8’ i ise iş imkanı 

bulamamaktadır. Rekreasyon bölümü öğrencilerinin eğitim-öğretim zamanı içinde almış oldukları 

derslerdeki görüşlerine bakıldığı zaman öğrencilerin % 41,3’ü gereksiz derslerin olduğunu, % 

22,5’inin derslerdeki uygulama alanlarının yetersiz olduğunu,%21,3’ünün derslerin içeriğinin 

yetersiz olduğunu söylemişlerdir. Rekreasyon bölümünde öğrenim görüp okuduğu bölümden 

memnun olan öğrenci oranı % 51,5’iken öğrencilerin % 30,5’i Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümüne geçiş yapmak istemiştir. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada, ülkemizde genel itibari ile 

üniversitelerde verilen eğitim ve öğretimin bazı açılardan yetersiz olduğu, bilimsel kriterlere uygun 

olmadığı bir gerçektir. Siyasi veya ekonomik çıkarlar gözetilerek açılan rekreasyon bölümleri; ne 

amacına uygun olarak ders programı belirlemekte, Ne de bölüm açılmadan önce takip edilen 

ülkelerde ki rekreasyon programına uygun olarak eğitim vermediği tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, rekreasyon, üniversite öğrencilerinin beklentileri 
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 Abstract 0173 
  

Evaluation of the relationship between oral- dental health and agility, bosco and 

speed characteristics of the female students admitted to the physical education 

and sports departments with different exam systems 

  

Hakan Yapıcı1, Işıl Yıldırım Bildik2, Serdar Bağlar2, Sinan Ayan3, Abidin Talha Mutluay2, Ali Ahmet 

Doğan1, Abdullah Yılmaz4 
1School of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
2Department of Operative Dentistry Faculty of Dentistry Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
3Department of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
4Departmant of Statistics, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 

  

It is a known fact that the factors like speed, power, agility, flexibility and stability affect the 

performance. In the study, the agility, Bosco and speed characteristics of female students were 

compared with their oral-dental health states. Total 44 female students from Physical Education 

and Sports Departments have been voluntarily attended to the study. The tests were applied after 

Kırıkkale University Medical Faculty Ethics Committee’s Approval. In the study, the best results of 

Bosco, T-Drill, Zigzag and 505 Agility Tests and 10, 20 and 30 m Sprinting Tests (Meckel, et Al., 

2009) were recorded for each group by repeating them twice. The dental examinations of the 

participants were made in clinics. Examination mirrors and sonds were separately used for every 

participant. The average age of participants is 19.3± 1 (year), body weight is 57,6 ± 8 (kg), height 

is 164,4 ± 0.5 (cm) and sport age is 4,5 ± 2 In the study, there isn’t any statistically significant 

difference in terms of age, height and weight of the students (Physical Education and Sports 

(N=14), Training (N=14) and Sports Administration (N=26)) (p>0.05), but the Sport age, Speed, 

Bosco and Agility Tests of these students have shown statistically significant difference (p<0.05). 

  

Keywords: Female, speed, agility, DMFT 
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Beden eğitimi ve spor yüksek okulu bölümlerine farklı sınav sistemleriyle 

yerleşen bayan öğrencilerin ağız-diş sağlığı durumları ile çeviklik,bosco ve sürat 

özelliklerinin karşılaştırılması 

  

Hakan Yapıcı1, Işıl Yıldırım Bildik2, Serdar Bağlar2, Sinan Ayan3, Abidin Talha Mutluay2, Ali Ahmet 

Doğan1, Abdullah Yılmaz4 
1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 
2Diş Hekimliği Fakültesi, Kırıkkale 
3Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Kırıkkale 
4Fen Edebiyat Fakültesi, Kırıkkale 

  

GİRİŞ VE AMAÇ 

Fizik gücünün en önemli göstergelerinden birisi de sürat özelliğidir. Çeşitli branşların kendine göre 

hepsi ayrı bir heyecan vermekle birlikte, tümünde istenilen hızın yaratılabilmesi için güçlü bir kas 

gücünün olması gerekmektedir (Yüksek, 1997). Sürat ve çeviklik yeteneği, antrenmanla belirli 

ölçüde geliştirilebilen özelliklerdir. Sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, denge ve çeviklik gibi 

faktörlerin performansa etki ettiği bir gerçektir (Tamer, 2000). Çalışmanın amacı; YGS sınavının 

ardından özel yetenek sınavı sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümün’e yerleşen 

bayan öğrenciler ve özel yetenek sınavına tabi olmayıp YGS ve LYS sınavları ile Spor Yöneticiliği 

Bölümüne yerleşen bayan öğrenciler ile Antrenörlük Bölümüne CV ile giren bayan öğrencilerin bazı 

Çeviklik, Bosco ve Sürat özellikleri ve Ağız - Diş sağlığı durumlarının karşılaştırılmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Antrenörlük bölümü (n=14), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (N=14), Spor Yöneticiliği 

Bölümü bayan öğrencilerinden (n=16) olmak üzere toplam 44 bayan öğrenci gönüllü olarak bu 

testlere katılmıştır. Bayan öğrencilerin, Bosco, T- Dril, Zig zag, ve 505 Çeviklik Testleri, 10-20-30m 

Sürat Testleri (Yapıcı H ve ark. 2010)uygulamıştır. Her grup için testler 2 kez tekrarlanmış ve en iyi 

sonuçlar kaydedilmiştir. Testler öncesinde ölçümde kullanılan aletlerin kalibrasyonu yapılmış ve 

güvenirliği test edilmiştir, performans ölçümleri Kırıkkale Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada sporcuların muayeneleri Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamda 

diş ünitesinde yapılmıştır. Her bir birey için ayrı ayrı steril muayene aynası ve muayene sondu 

kullanılmıştır. Çalışmamızda ağız sağlığı durumunu değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Ağız Sağlığı Araştırması Temel Yöntemleri kapsamındaki Çürük (Decayed), Eksik(Missing) ve 

Dolgulu(Filled) Diş(Tooth) “DMFT” endeksi parametreleri kullanılmış olup elde edilen verilerin 

İstatistiksel değerlendirmeleride, SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Grupların 

karşılaştırılmasında Varyans Analizi ( ANOVA) istatiksel yöntemleri kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya Toplam 44 bayan öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 19,3 ± 1 (yıl), 
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Vücut Ağırlığı 57,6 ± 8 (kg), Boy 164,4 ± 0,5 (cm), Spor Yaşı 4,5 ± 2 olarak tespit edilmiştir. 

Antrenörlük bölümü Öğrencilerin (n=14) yaş ortalamaları 19,7 ± 1 (yıl), Vücut Ağırlığı 57,4 ± 4 

(kg), Boy 166,4 ± 0,4 (cm), Spor Yaşı 5,2 ± 2, Öğretmenlik bölümü öğrencilerin(n=14) yaş 

ortalamaları 19,1 ± 1 (yıl), Vücut Ağırlığı 57,6 ± 6 (kg), Boy 165,1 ± 0,4 (cm), Spor Yaşı 4,2 ± 2 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerin (n=16) yaş ortalamaları 19,1 ± 1 (yıl), Vücut Ağırlığı 58,5 ± 5 

(kg), Boy 165,1 ± 0,7 (cm), Spor Yaşı 3,6 ± 2 olarak tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA – SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü bayan öğrencilerinden (n=14), 

antrenörlük bölümü (n=14) bayan öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümü bayan öğrencilerinden (n=16) 

öğrencinin kilo, boy ve yaşlarında istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken 

(p>0.05), Spor Yaşları, Bosco, Çeviklik ve Sürat değerleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05).  

Antrenörlük ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü bayan öğrencilerinin tüm test 

performans değerlerinin Spor Yöneticiliği Bölümündeki bayan öğrencilerin test performans 

değerlerinden daha iyi olduğu görülmektedir. Yapıcı ve arkadaşları (2010)’nın çalışması, 

çalışmamızı istatistiksel olarak destekler niteliktedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

bayan öğrencilerinin test sonuçlarının iyi olması, özel yetenek sınavlarına hazırlık sırasında yapmış 

oldukları antrenmanlar ve daha önce yapmış oldukları spor egzersizlerinin fazla olması ile 

ilişkilendirilebilir.Çalışma sonucu elde edilen verilere göre Antrenörlük Bölümü bayan öğrencileri, 

Öğretmenlik Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü bayan öğrencilerine göre testlerde daha başarılı 

olmuşlardır. 
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Table 1: Of Physical Education and Sport Students tooth decay, filling, losses and 

compare the DMFT 

Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Toplam Diş çürüğü, Dolgu, Kayıp 

ve DMFT Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 
 

Table 2: As for the students of the Department of Physical Education and Sport Agility, 

Short Sprint and Bosco values 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerine Ait Farklı Çeviklik, Kısa Sprint ve 

Bosco Değerleri 
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Table 3. Physical Education and Sport Students of different Agility, Comparison of Short 

Sprint and Bosco 

Tablo 3.. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Farklı Çeviklik, Kısa Sprint ve 

Bosco Değerlerinin Karşılaştırılması 
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Abstract 0174 
  

Evalution of the relationship between agility, bosco and speed test 

performances and oral-dental health conditions in male students in the school 

of physical education and sports 

  

Hakan Yapıcı1, Sinan Ayan2, Serdar Bağlar3 
1School of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
2Department of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
3Department of Operative Dentistry Faculty of Dentistry Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 

  

It is compulsory that the studies often test the ability and levels of sportsmen. In the studies that 

aim to develop the physical characteristics of the sportsmen, performances have been searched by 

the tests made at times. In our study, we aim to evaluate some Agility, Bosco and Speed 

characteristics of the students in physical education and sports department and their oral-dental 

health states. The average age of participants is 20.4± 1.3 (year), body weight is 71.2 ± 11.1 

(kg), height is 178.4 ± 0.7 (cm) and sport age is 6.6 ± 2.6. BMI is determined as 22.01 (w/h2). 

DMFT and test averages of the whole group and maximum-minimum standard deviation values 

were shown in Table 1 and Table 2; the relationship between the participants’ DMFT and 

performance tests was shown in Table 3. All the test measurement values were made in Kırıkkale 

University Sports Centre. According to the tests in the study, statistically significant difference was 

found among the Speed, Agility and Bosco tests. The tests were applied after Kırıkkale University 

Medical Faculty Ethics Committee’s Approval. 

  

Keywords: Speed, agility, DMFT 
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Beden eğitimi ve spor okulu bölümlerinde okuyan erkek öğrencilerin farklı 

çeviklik, bosco ve sürat testi performansları ile ağız-diş sağlığı durumlarının 

ilişkisinin değerlendirilmesi 

  

Hakan Yapıcı1, Sinan Ayan2, Serdar Bağlar3 
1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Kırıkkale 
2Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Kırıkkale 
3Diş Hekimliği Fakültesi, Kırıkkale 

  

GİRİŞ VE AMAÇ 

Dünyada spor aktiviteleri ve tüm seviyelerdeki spor karşılaşmaları gün geçtikçe daha çok bireyin 

katılımıyla geniş bir arenaya yayılmaktadır (Keçeci, 2007). Bu geniş yelpazede rol alan sporcular, 

başarılı olabilmek için fiziksel kondisyon bakımından tam donanımlı olmalıdır. Bir sporcunun 

gereksinimi olan yüksek performans standardı sadece tamamen sağlıklı bir birey olduğunda elde 

edilir. Maksimum düzeyde başarı elde etmek amacıyla zaman, para ve çaba sarf edilen bu durum, 

müsabaka sırasında veya öncesinde önlenebilen genel ve oral sağlık problemleriyle riske 

atılmamalıdır (Gay Escoda, et. Al., 2011). Sporcuların fiziksel özelliklerini geliştirmeyi hedefleyen 

çalışmalar zaman zaman yapılan testlerle sporcuların performansları araştırılmaktadır. 

Çalıştırıcıların sporcuların yetenek ve seviyelerini sık sık test etmeleri zorunludur( Kutlu ve ark, 

2010). YGS sınavının ardından özel yetenek sınavı sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümüne yerleşen erkek öğrencilerin, özel yetenek sınavına tabi olmayıp YGS ve LYS sınavları ile 

Spor Yöneticiliği Bölümüne yerleşen erkek öğrenciler ile antrenörlük bölümüne CV ile giren 

öğrencilerin bazı Çeviklik, Bosco ve Sürat özellikleri ile Ağız- Diş sağlığı durumlarının 

değerlendirilmesidir. 

Bu araştırmanın amacı; Beden eğitimi ve spor bölümlerinde okuyan erkek öğrencilerin farklı çeviklik 

testleri,Bosco, kısa sürat testleri ile ağız diş sağlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

 

YÖNTEM 

Çalışmaya 96 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere farklı çeviklik testleri (Littele, 

2007) uygulanmıştır. Araştırma grubunun bütün test ölçümleri Kırıkkale Üniversitesi Spor 

Salonunda yapılmıştır. Testler öncesinde ölçümde kullanılan test aletlerin kalibrasyon kontrolü 

yapılmış ve güvenirliği test edilmiştir. Çeviklik testlerinin ölçümü için Tümer Elektronik tarafından 

geliştirilen fotosel kullanılmıştır. Yapılan testler iki kez tekrarlanarak deneklerin en iyi dereceler 

kaydedilmiştir. Bu araştırmada sporcuların klinik muayeneleri Kırkkale Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinde yapılmıştır. Her bir birey için ayrı ayrı steril muayene aynası ve muayene sondu 

kullanılmıştır. Çalışmamızda ağız sağlığı durumunu değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Ağız Sağlığı Araştırması Temel Yöntemleri kapsamındaki Çürük (Decayed), Eksik(Missing) ve 

Dolgulu(Filled) Diş(Tooth) “DMFT” endeksi parametreleri kullanılmıştır(World Health Organization, 

1997). Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından etik kurul onayı alındıktan sonra testler 
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yapılmıştır. 

Elde edilen verilerin İstatistiksel değerlendirmeleri, SPSS 18 paket programında Pearson Korelasyon 

Katsayısı hesaplananarak, bu katsayıların anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya Toplam 96 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmış olup, Öğrencilerin yaş ortalamaları 

20,4± 1.3 Yaş (yıl), Vücut Ağırlığı Ortalamaları71,2 ± 11,1 (kg), Boy Ortalamaları 178,4 ± 0,7 

(cm), Spor Yaşı Ortalamaları76,6 ± 2.6, BMI 22,01 (w/h2) olarak tespit edilmiştir. Tüm gruba ait 

DMFT ve test ortalamaları, standart sapma max.ve min. değerleri Tablo 1 ve Tablo 2’ de, 

deneklerin DMFT ile performans testleri arasındaki ilişki ise Tablo 3 ‘de sunulmuştur.  

 

TARTIŞMA – SONUÇ 

Çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde Okuyan 96 erkek öğrenci 

gönüllü olarak katılmıştır. Yapmış olduğumuz testlerde öğrencilerin ağız sağlığı durumları ile sürat, 

çeviklik ve Bosco testleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Yapılan bu 

çalışma farklı spor branşlarındaki sporculara uygulanması sonucunda da sürat, güç ve çeviklik 

değerlerinin iyi sonuçlar vereceği düşünülmektedir.(Kutlu, 2010) Sporcularda performansın önemi 

çok açıktır, bu nedenle bu konu üzerinde daha ileri klinik çalışmaların yapılması gerekebilir. 

Dünyanın pek çok yerinde yapılan çalışmalarda profesyonel veya amatör sporcularda kötü ağız 

sağlığı bulunabildiği rapor eden çalışmalara rastlanılmış(Tenovuo, 1990) olmakla birlikte bu 

çalışmalar yapmış olduğumuz araştırmayı destekler nitelektedir. 
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Table 1: Physical Education and Sport Students of different Agility Test Averages and 

standard deviations for the short sprint and Bosco 

Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Farklı Çeviklik, Kısa Sprint ve 

Bosco Testi Ortalamaları ile Standart Sapmaları 

 
 

 

Table 2: Physical Education and Sport Students DMFT Averages and Standard Deviations 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin DMFT Ortalamaları ile Standart 

Sapmaları 
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Table 3 Agility Testing, Evaluation of Short Sprint and DMFT Bosco Tests 

Tablo 3. Çeviklik Testleri, Kısa Sprint ve Bosco Testlerinin DMFT ile Değerlendirilmesi 
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Abstract 0175 
  

 

The evaluation of relationship between Oral-Dental health and agility, bosco 

and speed characteristics of the male students who wın the physıcal education 

and sports department with different exam systems 

  

Sinan Ayan1, Hakan Yapıcı2, Serdar Bağlar3, Işıl Yıldırım Bildik3, Alper Tunga Sökmen2, Ali Ahmet 

Doğan2, Nuri Sofi1, Damla Doğan3, Berna Arfat3 
1Department of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
2School of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
3Department of Operative Dentistry Faculty of Dentistry Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 

  

It is a known fact that the factors like speed, agility and stability in which aerobic and anaerobic 

systems are used consecutively for both team and personal plays affect the performance (Tamer, 

2000). In our study, it is aimed to compare oral-dental health states with some agility, Bosco and 

speed characteristics of male students who win Physical Education and Sports department with 

special aptitude test after YGS exam, win Sports Administration Department with YGS and LYS 

exam results without special aptitude test and win the Training Department with a CV. Total 93 

male students (Training (N=26), Training evening education (N=19), Teaching (N=26) and Sports 

Administration (N=22)) have been voluntarily attended to the research. In the study, with the help 

of 3 pairs of photocell doors, the best results of T-Drill, Side changing, 505 Agility and Zigzag 

Agility Tests (Little, 2007), 10, 20 and 30 m Sprinting Tests (Meckel, et Al., 2009) were recorded 

by repeating them twice. The tests were applied after Kırıkkale University Medical Faculty Ethics 

Committee’s Approval. The average age of participants is 20,4± 1,3 (year), body weight is 71,2 ± 

11,1 (kg), height is 178,4 ± 0,7 (cm) and sport age is 6,6 ± 2,6 BMI is determined as 

22,01(w/h2). In the study, the Sport age, Speed, Bosco and Agility tests of male students from the 

Departments of Physical Education and Sports, Sports Administration and Training have shown 

statistically significant difference (p<0.05), but there isn’t any significant difference in terms of 

age, height and weight of the participants(p>0.05). 

  

Keywords: Bosco, speed, agility 
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Beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümlerine farklı sınav sistemleriyle 

yerleşen erkek öğrencilerin ağız-diş sağlığı durumları, çeviklik, bosco ve sürat 

özelliklerinin karşılaştırılması 
  

Sinan Ayan1, Hakan Yapıcı2, Serdar Bağlar3, Işıl Yıldırım Bildik3, Alper Tunga Sökmen2, Ali Ahmet 

Doğan2, Nuri Sofi1, Damla Doğan3, Berna Arfat3 
1Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Kırıkkale 
2Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 
3Diş Hekimliği Fakültesi, Kırıkkale 

  

GİRİŞ VE AMAÇ 

Sürat ve çeviklik yeteneği, antrenmanla belirli ölçüde geliştirilebilen özelliklerdir. Gerek takım 

oyunlarında gerekse bireysel sporlarda aerobik ve anaerobik sistemlerin ard arda kullanıldığı sürat, 

kuvvet, dayanıklılık ve çeviklik gibi faktörlerin performansa etki ettiği bilinen bir gerçektir (Tamer, 

2000). Çalışmamızda YGS sınavının ardından özel yetenek sınavı sonucunda Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümüne yerleşen ve özel yetenek sınavına tabi olmayıp YGS ve LYS sınavları ile 

Spor Yöneticiliği Bölümüne yerleşen erkek öğrenciler ile CV ile Antrenörlük Bölümüne giren 

öğrencilerin bazı Çeviklik, Bosco ve Sürat özelliklerinin Ağız - Diş sağlığı durumları ile 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmaya toplam 96 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilere farklı çeviklik testleri 

(Littele T, 2007) uygulanmıştır. Araştırma grubunun bütün test ölçümleri Kırıkkale Üniversitesi Spor 

Salonunda yapılmıştır. Testler öncesinde ölçümde kullanılan test aletlerin kalibrasyon kontrolü 

yapılmış ve güvenirliği test edilmiştir. Çeviklik testlerinin ölçümü için Tümer elektronik tarafından 

geliştirilen fotosel kullanılmıştır. Yapılan testler iki kez yapılarak deneklerin en iyi dereceler 

kaydedilmiştir. Bu araştırmada sporcuların klinik muayeneleri Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinde yapılmıştır. Her bir birey için ayrı ayrı steril muayene aynası ve muayene sondu 

kullanılmıştır. Çalışmamızda ağız sağlığı durumunu değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Ağız Sağlığı Araştırması Temel Yöntemleri kapsamındaki Çürük (Decayed), Eksik(Missing) ve 

Dolgulu(Filled) Diş(Tooth) “DMFT” endeksi parametreleri kullanılmıştır(World Health Organization, 

1997). Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından etik kurul onayı alındıktan sonra testler 

yapılmıştır. 

Elde edilen verilerin İstatistiksel değerlendirmeleri, SPSS 18 paket programında Pearson korelasyon 

katsayısı hesaplanmış, bu katsayıların anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin (n=93) yaş ortalamaları 20,4± 1,3 Yaş (yıl), Vücut Ağırlığı 71,2 ± 
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11,1 (kg), Boy 178,4 ± 0,7 (cm), Spor Yaşı 6,6 ± 2.6(Yıl), BMI 22,01 (w/h2) olarak, Antrenörlük 

Bölümü Öğrencilerin(n=26) yaş ortalamaları 21,2± 1 Yaş (yıl), Vücut Ağırlığı 72,4 ± 11 (kg), Boy 

177,4 ± 0,6 (cm), Spor Yaşı 8,2 ± 2, Antrenörlük bölümü İkinci Öğretim Öğrencilerin(19) yaş 

ortalamaları 20,8± 1 Yaş (yıl), Vücut Ağırlığı 73,4 ± 11 (kg), Boy 178,4 ± 0,3 (cm), Spor Yaşı 7,4 

± 2 Öğretmenlik ve Spor Bölümü Öğrencilerinin (n=22) yaş ortalamaları 20,3± 1 Yaş (yıl), Vücut 

Ağırlığı 72,8 ± 11 (kg), Boy 179,1 ± 0,3 (cm), Spor Yaşı 6,2 ± 2 Spor Yöneticiliği Bölümü 

Öğrencilerinin (n=29) yaş ortalamaları 20,1± 1 Yaş (yıl), Vücut Ağırlığı 73,8 ± 11 (kg), Boy 178,1 

± 0,7 (cm), Spor Yaşı 3,7 ± 2 olarak tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA – SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Bölümü ile Spor 

Yöneticiliği Bölümü erkek öğrencilerinin Spor Yaşı, Sürat, Bosco ve Çeviklik Testlerinde istatistiksel 

bakımdan anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur (p<0.05). Çalışmada Antrenörlük Bölümü, Beden 

Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü i ile Spor Yöneticiliği Bölümü erkek öğrencileri arasında DMFT, 

yaş, boy ve ağırlık bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). 

 

Sporun her dalında başarılı olabilmek için değişik ölçülerde de olsa belirli bir sürat düzeyine ihtiyaç 

vardır. Sürat ve çeviklik hemen hemen her spor dalı için temel ilke olmaktadır.Yapmış olduğumuz 

testler sonucunda Antrenörlük Bölümü, Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor 

Yöneticiliği Bölümü erkek öğrencilerinin bir birleri arasındaki karşılaşmaya baktığımızda Sürat, 

Bosco ve Çeviklik testlerinde Antrenörlük bölümü öğrencileri diğer bölümdeki öğrencilere göre daha 

iyi performans sergilemişlerdir. Bu durum spor yaşının ve yapmış oldukları antrenmanlardan 

kaynaklandığı düşünülmektedir.Kutlu ve ark. 2010 yılında yapmış oldukları benzer çalışmada bizim 

yapmış olduğumuz çalışmayı destekler niteliktedir. Beden Eğitimi ve Öğretmenlik Bölümünün Spor 

Yöneticiliği Bölümü erkek öğrencilerden iyi olması spor yaşları ve öğrencilerinin özel yetenek 

sınavına hazırlık aşamasını yoğun geçirmeleri ve daha önce yapmış oldukları antrenmanların 

fazlalığı ile ilişkilendirilebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Bosco, sürat, çeviklik 

  

 

 
Table 1: Physical Education and Sport Students Total Tooth Decay, Fill, missing teeth and 

to compare the DMFT 

Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Toplam Diş Çürüğü, Dolgu, Kayıp 

Diş ve DMFT özelliklerinin karşılaştırılması 

 
 

 

Tablo 2. Department of Physical Education and Sport for Students Agility, Short Sprint 

and Bosco Values 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerine ait Farklı Çeviklik, Kısa Sprint ve 

Bosco Değerleri 
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Tablo 3. Physical Education and Sport Students of different Agility, Comparison of Short 

Sprint and Bosco 

Tablo 3. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Farklı Çeviklik, Kısa Sprint ve 

Bosco Değerlerinin Karşılaştırılması 
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Abstract 0184 
  

 
Age related differences in repeated sprint ability of youth turkish football 

players 

  

Fevzi Murat Özdemir, Ayşe Kin İşler, Atakan Yılmaz 

Age Related Differences in Repeated Sprint Ability of Youth Turkish Football Players 

  

The aim of the present study was to examine the age related differences in repeated sprint ability 

in Turkish youth football players. 46 elite youth football players at U14 (n=16), U15 (n=16) and 

U16 (n=14) age category participated in this study voluntarily. Repeated sprint ability of youth 

football players was determined by 12x20m and 6x40m running repeated sprint ability tests with 

20s and 30s recovery durations, respectively. The best sprint time, total sprint time and 

percentage of performance decrement were determined for each player. One way analysis of 

variance indicated significant differences in best sprint time (F(2,45)=10.010;p<0.01) and total 

sprint time (F(2,45)=9.822;p<0.01) of 12x20m repeated sprint test among U14, U15 and U16 age 

groups. No significant difference was observed in percentage of decrement among three groups 

(p>0.05). Similarly there were significant differences in best sprint time (F(2,45)=16.114;p<0.01) 

and total sprint time (F(2,45)=74.968;p<0.01) of 6x40 repeated sprint test, while no significant 

differences was observed in percentage of decrement (p>0.05) among U14, U15 and U16 football 

players. Our results indicated that in repeated sprint ability, best sprint time and total sprint time 

improved with age while no improvement was obtained in performance decrement. 

  

Keywords: repeated sprint, youth soccer, age 

 
Genç futbolcularda tekrarlı sprint yeteneğinin yaşa göre incelenmesi 
  

Fevzi Murat Özdemir, Ayşe Kin İşler, Atakan Yılmaz 

Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Yeteneğinin Yaşa Göre İncelenmesi 

  

Giriş 

Futbol gibi bir çok takım sporunda, sporcular düşük ile yüksek düzey arasında değişen farklı 

sayılarda tekrarlı sprint koşusu yapmaktadır. Çalışmalar futbol maçları sırasında sprint koşularının 

yeterli toparlanma süresi dolmadan tekrarlı bir şekilde gerçekleştiğini ve birbirini takip eden sprint 

performansında bu yüzden bir bozulma olduğunu göstermektedir (Spencer ve ark., 2004). Böylece 

takım sporu ile uğraşan bir sporcunun en önemli kondisyon özelliklerinden birisi kısa süreli ve kısa 

toparlanma aralıklarıyla uygulanan sprint koşularını tekrarlı bir şekilde uygulayabilme yeteneğine 
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sahip olmasıdır ve bu yeteneğe tekrarlı sprint yeteneği denmektedir (Mujika ve ark., 2009). Son 

yıllarda yapılan çalışmalar tekrarlı sprint yeteneğinin futbol için oldukça önemli bir performans 

belirleyicisi olduğunu göstermektedir (Mujika ve ark. 2009). 

Yetişkin elit sporcularda tekrarlı sprint yeteneğini inceleyen bir çok çalışma bulunmasına rağmen 

tekrarlı sprint yeteneğinin elit genç sporcularda yaşla birlikte nasıl geliştiğini belirleyen sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı genç futbolcularda tekrarlı sprint 

yeteneğinin yaşa göre incelenmesidir. 

 

Yöntem  

Bu çalışmaya Turkcell Süper Lig’inde yer alan bir futbol kulübünün U14 (n=16), U15 (n=16) ve U16 

(n=14) yaş kategorisine ait alt yapısındaki toplam 46 genç futbolcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Genç futbolcuların tekrarlı sprint yeteneği 12x20 metre ve 6x40 metre tekrarlı sprint testleri ile iki 

farklı günde belirlenmiştir. 12x20 metre tekrarlı sprint testi 20 saniye dinlenme aralığı ile 

uygulanırken, 6x40 metre tekrarlı sprint testi 30 saniye dinlenme aralığı ile uygulanmıştır. Her test 

öncesi denekler 5 dakika jogging ve 5 dakika germe egzersizlerini içeren 10 dakikalık ısınma 

sürecine katılmışlardır. Tekrarlı sprint testleri sonucunda sporcuların 0-20m ve 0-40m mesafeleri 

için en iyi sprint zamanı, toplam sprint zamanı ve performans düşüş yüzdeleri belirlenmiştir.  

İstatistiksel değerlendirmelerde farklı yaş grubundaki genç futbolcuların tekrarlı sprint performansı 

arasındaki farkın incelenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel 

işlemler Windows için SPSS (17.0) programında yapılmış ve 0.05 güven aralığı kullanılmıştır. 

 

Bulgular  

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları U14, U15 ve U16 yaş kategorisindeki genç futbolcuların 

tekrarlı 20 metre sprint testi sonucu elde edilen en iyi sprint zamanı (F(2, 45)= 10.010; p<0,01) ve 

toplam sprint zamanı (F(2, 45)= 9.822; p<0.01) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu gösterirken, bu farkın U14 yaş grubundaki futbolcuların daha yavaş en iyi sprint zamanı 

ve toplam sprint zamanı değerlerine sahip olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Benzer şekilde 

U14, U15 ve U16 yaş kategorisindeki genç futbolcuların tekrarlı 40 metre sprint testi sonucunda 

elde edilen en iyi sprint zamanı (F(2, 45)= 16.114; p<0.01) ve toplam sprint zamanı (F(2, 45)= 

74.968; p<0.01) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenirken, yine bu 

farkın U14 yaş grubundan kaynaklandığı belirlenmiştir. İki farklı tekrarlı sprint testinden elde edilen 

performans düşüş yüzdesi değerleri incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür (p>0.05).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak tekrarlı sprint yeteneğinin en iyi sprint zamanı ve toplam sprint zamanı değerlerinde 

yaşa bağlı bir değişim elde edilirken, performans düşüş yüzdesinde yaşa bağlı bir değişim elde 

edilmemiştir. 
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Abstract 0185 
  

Determination and relationships of physical activity level and healthy lifestyle 

behaviors ın teaching staffs 

  

Ali Özkan1, Ayşe Kin İşler2, F. Hülya Aşçı2 
1Bartın University, School of Physical Education and Sports, Bartın, Turkey 
2Baskent University, Department of Sport Sciences, Ankara, Türkiye 

  

Purpose: The purpose of the present study was to determine and relationship of physical activity 

level and healthy lifestyle behaviors in teaching staffs. 

 

Subjects: 97 teaching staffs (nprofessor:17, nassociate professor: 19, nassistant professors:13, 

ninstructer:25, nresearch assistants:11, nlecturers: 4, nlecturer: 4) in Başkent University 

participated in this study voluntarily.  

 

Methods: In the study, the short form of International Physical Activity Questionnaire (Their PA 

levels are categorised as inactive, minimum active and HEPA active by using MET method) was 

used for the determination of physical activity level of teaching staffs. 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.  

 

Results: Results of Pearson Product Moment Correlation analyses indicated significant pozitif 

correlations between physical activity level and exercise (r=.410; p<0.01) and healthy lifestyle 

behaviors (r=.263; p<0.01). On the other hand, there was no significant correlation between 

healthy lifestyle behaviors and sport index of physical activity questionnaire (p>0.05).  

 

Conclusion: The findings of the present study indicated that healthy lifestyle behaviors were not 

indicator of physical activity level of teaching staffs. 

  

Keywords: Physical activity, health promotion lifestyle profile, teaching staffs 
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Öğretim elemanlarının fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarının belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi 

  

Ali Özkan1, Ayşe Kin İşler2, F. Hülya Aşçı2 
1Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, Türkiye 
2Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının fiziksel aktivite düzeyleri ve sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarının belirlenmesi ve ilişkilendirilmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmaya Başkent Üniversitesi’nde görev yapan toplam 97 öğretim elemanı 

(nprofesör:17, ndoçent: 19, nyrd.doç:13, nöğr.gör:25, naraş.gör:11, nokutman: 4, nuzman: 4) 

gönüllü olarak katılmıştır. Öğretim elemanlarının fiziksel aktivite düzeylerini belirlemede “Uluslar 

arası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (inaktif, minimum aktif ve HEPA aktifgrupları 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.  

 

Bulgular: Yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyon analizi sonucunda araştırmaya katılan 

öğretim elemanlarının fiziksel aktivite düzeyi ile egzersiz (r=.410; p<0.01) ve sağlıklı yaşam 

davranışı (r=.263; p<0.01) arasında anlamlı pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Sağlıklı yaşam davranışı 

alt boyutları ile spor endeksi değerleri arasında ise herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05).  

Sonuç: Çalışmadaki bulgular öğretim elemanlarının sağlıklı yaşam davranışının fiziksel aktivite 

düzeyini belirlemede etkin olmadığı söylenebilir.  

 

Giriş 

Fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk sağlık üzerine olan olumlu etkileri dünyanın değişik bölgelerindeki 

pek çok ülkede yapılan çeşitli araştırmalarla saptanmasına karşın, hareketsiz yaşam alışkanlığı 

önemli bir halk sağlığı sorunu olarak güncelliğini devam ettirmektedir. 

Modern yaşam tarzı ve sosyo-kültürel yapıdaki değişim insanlığı fiziksel aktiviteye daha az 

gereksinim duyar hale getirmiştir. Buda sedanter yaşam tarzını ortaya çıkarmıştır. Bilindiği gibi 

sedanter bir yaşam; koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, obezite, tip II diyabet, bazı kanser 

tipleri, osteoporoz gibi kronik hastalıkların gelişiminde bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. 

Günlük yaşamda fiziksel hareketsizliği içeren bir yaşam tarzı, sakatlık ve mortalite acısından onemli 

rol oynamaktadır. Düzenli fiziksel aktivitenin farklı kronik hastalıkları önleyebileceği veya 

geciktirebileceği gerçeği günümüzde iyi anlaşılmıştır (ACSM, 1998). 
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Katılımcılar 

Bu çalışmaya Oranlı (Tabakalı) Eleman Örnekleme yöntemiyle 97 tam zamanlı öğretim elemanı 

rastgele seçilmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği  

Sağlıklı yaşam biçimi ölçeği 1987 yılında Walker, Sechrist ve Pender tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçeğin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması 1997 yılında Esin tarafından yapılmıştır.  

 

Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (IPAQ) Dr. Micheal Booth (Sidney – Avustralya) 

tarafından 1996 yılında, toplumun sağlık ve fiziksel aktivite düzeylerini ve bunların arasındaki 

ilişkisini incelemek için tasarlanmıştır. Ölçeğin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması 2005 

yılında Öztürk tarafından yapılmıştır (Öztürk, 2005).  

 

Verilerin Analizi 

Elde edilen fiziksel aktivite düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki Pearson 

Çarpım Momentler Korelasyon analizi kullanılarak belirlenmiştir.  

 

Tartışma 

Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular öğretim elemanlarının sağlıklı yaşam davranışının fiziksel 

aktivite düzeyini belirlemede etkin olmadığı söylenebilir. Fakat unutmamak gerekir ki; gelişen 

teknoloji ile birlikte bireylerin sedanter bir yaşam tarzına doğru yöneldikleri, başka bir değişle 

hareketsiz bir yaşam sürdürdükleri bilinmektedir. Sedanter yaşam tarzı ise koroner kalp hastalığı, 

hipertansiyon, yüksek kan lipid düzeyi, Tip II diyabet, obezite, kolon ve göğüs kanseri gibi bazı 

kanser türleri ile kas-iskelet hastalıklarıyla gibi birçok hastalıklar yakından ilişkilidir. Düzenli fiziksel 

aktivitenin farklı kronik hastalıkları önleyebileceği veya geciktirebileceği gerçeği günümüzde inkâr 

edilemez bir gerçektir. Ayrıca yapılan fiziksel aktivite ve egzersiz bireylerin fiziksel uygunluğunu 

geliştirmekte ve dolayısıyla da sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemektedir.  

Sağlıklı bir yaşam tarzı için sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi sağlıklarına dikkat ederek, 

sağlıklı yaşamak adına sigara içme, alkol ve madde kullanımı, beslenme davranışları, fiziksel 

aktivite, şiddet davranışları, cinsel davranışlar, sağlıksız kilo kontrolü, aile ile iletişim sorunları ve 

stres yönetimi gibi riskli davranışlardan kaçınılması gerekmektedir (Çimen, 2003). Bu davranışları 

tutum haline dönüştüren birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık durumunu daha iyi bir 

seviyeye getirebilir. Sağlık davranışı, bireyin sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için 

inandığı ve uyguladığı davranışların bütünü olarak ele alınırken (Yalçınkaya ve ark., 2007), sağlıklı 

yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilen tüm davranışlarını kontrol etmesi, günlük aktivitelerini 

düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun davranışları seçerek düzenlemesi olarak 

tanımlanmaktadır (Esin, 1997). Bu nedenle, aktivite seviyeleri ile sağlık arasındaki yakın ilişkiye 
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bağlı olarak, fiziksel günlük yaşam aktivitelerinin miktar, yoğunluğunun ve sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları tespitinin çok önemli olduğu kabul edilmektedir (Montoye, 2000). 

 

SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR 

1) American College of Sports Medicine (ACSM) (2011). The recommended quantity and quality of 

exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal and neurmotor fitness 

in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine and Science in Sports and 

Exercise, 1334-1359. 

2) Esin M. N. Ö. (1997). Endistüriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması Ve 

Geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doktora Tezi. 
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aktivite düzeyi. Türk Kardiyoloji Arşivi, 34(3): 166-172. 
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davranışlarının değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bilgisi, 6(6): 409-420. 
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Abstract 0186 
  

Comparison of power output of young soccer players in difference position 

  

Sohrab Ghalehgir1, Mehrdad Hefzollesan2 
1Center of Physical education, Sahand university of technology, Tabriz, I.R.Iran 
2Department of basic sciences, sahand university of technology, Tabriz, I.R.Iran 

  

Technical and tactical skills in soccer are highly dependent on player’s physical capacity. One of the 

most important factor that influence exercise intensity is the player’s maximal oxygen uptake 

(VO2max). Maximal aerobic power is widely recognized as the best single measure of 

cardiorespiratory fitness and physical work capacity ( PWC) is the popular submaximal tests to 

assess aerobic power indirectly.The aim the present study was comparing physical work capacity 

(pwc) ) of young soccer players in difference playing position (goalkeeper, defender, midfielder and 

forward) with estimating of absolute and relative PWC and physiological capacity (vo2max). 

Methods:  

Following approval from the University’s Human Ethics Committee, twenty-four young soccer 

players divided according to their playing roles in 4 groups: forwards, midfielders, defenders, and 

goalkeepers. The physiological characteristics, PWC and heart rate were measure).The PWC was 

computed as absolute (W) and relative to body mass (W/kg) to estimating absolute (L.min-1) and 

relative (ml.kg-1.min-1) maximal oxygen uptake (vo2max) from Astrand nomogram. Normality of 

distribution for all variables was checked with Shapiro-Wilk test. Differences between postions were 

examined using an analysis of variance (ANOVA). Statistical significance was set at an alpha of 

p<0.05.  

Results:  

Soccer players in different position showed a significant difference in PWC and physiological 

capacity (VO2max). These differences are more significant between goalkeepers and midfielders 

groups; the goalkeepers had the lowest power output and VO2max and midfielder had highest 

power output and VO2max values compared to other experimental groups. It is concluded that 

midfielder with highest power output and VO2max compared to other positions due to nature of 

position at pitch or intrinsic factors which need to more investigations would necessitate to specific 

training program. 

  

Keywords: Physical work capacity, physiological capacity, soccer, young player 
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Physical characteristics, absolute PWC (w), relative PWC (w.kg-1), VO2max (L.min-1), 

VO2max (ml.kg-1.min-1) of soccer players playing in different positions (mean ± SD). 

 

forwards 

N=6 

Midfielders 

N=6 

Defenders 

N=6 

Goalkeepes 

N=6 

Age 16.73±0.38 16.36±0.75 16.45±0.63 16.70±0.45 

Weight 65.00±4.30 63.08±8.06 65.84±3.34 73.75±4.28 

Height 174.83±5.56 174.50±1.37 175.66±1.21 182.16±2.40 

Fat % 9.725±1.87 8.24±2.05 9.24±1.49 10.53±1.14 

BMI* 21.23±1.57 20.69±2.41 21.83±1.30 22.65±1.34 

Weight (fat) 6.37±1.59 5.26±1.87 6.10±0.97 7.75±0.76 

PWC (W) 142.8±21.4 173.03±27.2 147.4v29.9 128.5±16.9† 

PWC (w.kg-1) 2.38±0.35 2.97±0.42 2.45±0.49 2.14±0.28‡ 

VO2max (L.min-1) 3.17±0.38 3.26±0.27 3.19±0.21 3.16±0.23 

VO2max(ml.kg1.min1) 48.8±5.5 52.1±5.1 48.3±3.5 42.8±1.4● 
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Abstract 0187 
  

Determination of physical activity level and healthy lifestyle behaviors in health 

sciences students 

  

Ayşe Kin İşler1, Ali Özkan2, F. Hülya Aşçı1 
1Baskent University, Department of Sport Sciences, Ankara, Turkey 
2Bartın University, School of Physical Educaiton and Sports, Bartın, Turkey 

  

The purpose of the present study was to determine the relationship between physical activity level 

and healthy lifestyle behaviors in health sciences students. A total of 472 students from the Faculty 

of Health Sciences participated in this study voluntarily. The short form of International Physical 

Activity Questionnaire 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. Results of Pearson Product 

Moment Correlation analyses indicated significant positive correlations between physical activity 

level and exercise (r=.415; p<0.01), interpersonal support (r=.122; p<0.01), stress management 

(r=.191; p<0.01), nutrition (r=.173; p<0.01), health responsibility (r=.171; p<0.01), self-

actualization (r=.215; p<0.01) and healthy lifestyle behaviors (r=.263; p<0.01). Similarly, there 

was a significant correlation between healthy lifestyle behaviors and sport index of physical activity 

questionnaire (p<0.05). As a conclusion, the findings of the present study indicated that healthy 

lifestyle behaviors were indicator of physical activity level of university students. 

  

Keywords: Physical activity, health promotion lifestyle profile, university students 
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Sağlık bilimleri öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarının arasındaki ilişki 

  

Ayşe Kin İşler1, Ali Özkan2, F. Hülya Aşçı1 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Bartın Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, Türkiye 

  

Giriş 

Çocukluk çağından itibaren düzenli aktivite alışkanlığı kazanmak, egzersizi günlük yaşamın 

vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve en azından her birey için günlük bedensel aktivite 

miktarını arttırmak bireysel sağlığımızın korunması ve ileride karşılaşılacak sağlık tehditlerinin 

azaltılması konusunda oldukça büyük öneme sahiptir. Bu anlamda kişilerin bilinçli hale gelmesi 

kişinin fiziksel aktivite düzeyini artırması ve sağlıklı yaşam davranışı sergilemesi kişinin yaşam 

kalitesini artırmaktadır. Sağlıklı bir yaşam tarzı için sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi 

sağlıklarına dikkat ederek, sağlıklı yaşamak adına sigara içme, alkol ve madde kullanımı, beslenme 

davranışları, fiziksel aktivite, şiddet davranışları, cinsel davranışlar, sağlıksız kilo kontrolü, aile ile 

iletişim sorunları ve stres yönetimi gibi riskli davranışlardan kaçınılması gerekmektedir (Çimen, 

2003). 

Öğrencilik yıllarına kişilerin hayatında fiziksel aktivitenin alışkanlık haline getirilmesi ve sağlık 

yaşam davranışlarının geliştirilmesi ileriki yıllarda daha sağlıklı bir yaşamın temellerini 

oluşturacaktır.  

 

Amaç 

Bu anlamda öğrencilerin sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite boyutlarını bilmesi ve gerekli 

değişiklikleri yapması yaşam kalitesi açısından kişilere avantaj sağlayacaktır. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı, Sağlık Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları ve fiziksel aktivite düzeyleri arasında ilişkinin belirlenmesidir. 

 

Yöntem 

Çalışmaya Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine okuyan toplam 472 öğrenci (nbeslenme 

ve diyetetik:89, nfizik tedavi ve rehabilitasyon:135, nhemşirelik:77, nsağlık hizmetleri:63, nsosyal 

hizmetler:74, nspor bilimleri: 34,) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin Sağlıklı 

Yaşam Biçimi Davranışları Walker, Sechrist ve Pender (1987) tarafından geliştirilen ve Esin (1997) 

tarafından Türkiye’de geçerliği ve güvenirliği yapılan Sağlıklı Yaşam Biçimi ölçeği ile belirlenmiştir. 

Toplam 48 maddeden oluşan likert tipi, 4 dereceli bu ölçeğin bütün maddeleri olumludur. Ayrıca 

ölçeğin 6 alt boyutu vardır: kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, 

kişilerarası destek ve stres yönetimi. Her bir alt boyut bağımsız olarak tek başına kullanılabilir. 

Ölçeğin tümünün puanı sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanını verir Çalışmaya katılan 

öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ise Booth tatafından 1996 yılında geliştirilen Uluslararası 
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Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (IPAQ) kısa formu ile belirlenmiştir. Ölçeğin Türkiye’de 

geçerlik ve güvenirlik çalışması 2005 yılında Öztürk tarafından yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyon analizi sonuçları araştırmaya katılan öğrencilerin 

fiziksel aktivite düzeyi ile egzersiz (r=.415; p<0.01), kişiler ararsı destek (r=.122; p<0.01), stres 

yönetimi (r=.191; p<0.01), beslenme (r=.173; p<0.01), sağlık sorumluluğu (r=.171; p<0.01), 

kendini gerçekleştirme (r=.215; p<0.01), ve sağlıklı yaşam davranışı (r=.269; p<0.01) arasında 

orta düzeyde ancak anlamlı pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Sağlıklı yaşam davranışı alt boyutları ile 

spor endeksi değerleri arasında da benzer ilişkiler bulunmuştur (p<0.05).  

 

Sonuç 

Bu çalışmadaki bulgular öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışının fiziksel aktivite düzeyini 

belirlemede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu da fiziksel aktivitenin önemli olduğu kadar 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının uygulanmasının da önemli olduğunu gözler önüne 

sermektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam biçimi davranışı, üniversite öğrencisi 
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Abstract 0191 
  

Effects of women workers on football press sector on preventation on football 

holiganism 

  

Selçuk Bora Çavuşoğlu, Özge Topçu 

University of Istanbul. School of Physical Education and Sports. Department of Sport Management 

Sciences. Istanbul 

  

This study is the development of the written media and sport, giving brief information about the 

studies in this area, and considers the location of women in sports media today, football 

hooliganism and violence in the context of a bleeding wound, the woman who seeks to show where 

our country stands. 

 

Before the study, the first stages of the process have been studied in the historical development of 

football development and the rules of formation is discussed and evaluated in popularity all over 

the world. 

 

Press a stage other types can also be divided between the two were their own. 

 

Hooliganism and fanaticism concepts, hooliganism incidents are investigated within the borders of 

our country and around the world, the differences between these two concepts are often confused 

between uncovered. 

 

Types of interviews in the preparation of this study is applied to the interview form. Accordingly, 

the sports writers were interviewed and the questions prepared in advance in this direction are in 

minority women writers, a lot of media, such as holiganizm observations were triggered. 

  

Keywords: Soccer, women, sports writer, violence in sports, sports in turkey 
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Spor basınında çalışan kadın spor yazarlarının futbol holiganizminin 

önlenmesindeki etkileri 

  

Selçuk Bora Çavuşoğlu, Özge Topçu 

İstanbul Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı. 

İstanbul 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı yazılı spor basının gelişimi ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

vererek, spor basınında kadın spor yazarlarının bulunduğu noktayı irdeleyerek, günümüzde 

futbolun kanayan yarası olan holiganizm ve şiddet bağlamında kadının ülkemizde durduğu yeri 

gösterme amacını gütmektedir. 

 

Yöntem 

Çalışmamızda, nitel araştırma yöntemleri görüşme türlerinden, görüşme formu yaklaşımı 

uygulanmıştır. Buna göre, belirlenen spor yazarlarıyla önceden hazırlanmış sorular ile mülakat 

yapılmış ve cevaplar yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular 

Gazeteci Fatih Altaylı görüşme formu 

Özge Topçu: Gazetenizde kaç bayan çalışanınız var? 

Fatih Altaylı: Bayan lafından pek hoşlanmadığım için buna bir cevap vermesem olabilir mi? 

diyeceğim. Kaç kadın çalışanınız var? Der isen, herhalde %40’ a yakını, yazı işlerinde çalışanın 

%40’a yakını kadındır. Matbaa tarafında biraz daha azdır. Teknik taraftarda biraz daha az ama yazı 

tarafında kadın ağırlıklı en fazla kadın yazara sahip gazeteyiz.  

 

Özge Topçu: Türkiye şartlarında iyi bir spor yazarı nasıl olmalıdır?  

Fatih Altaylı: Türkiye şartlarında spor yazarı bir takıma fanatik düzeyde taraftarı olmalı, abuk sabuk 

konularda uzun süre konuşabilecek kadar ağzı laf yapabiliyor olmalı, televizyonda argoyu RÜTÜK 

(Radto Televizyon Üst Kurulu) kurallarının etrafından dolanacak kadar iyi konuşabiliyor olmalı, bir 

kulübün taraftarlarına çok sempatik görünmeyi becerecek kadar o kulübün taraftarlığını hissiyatını 

iyi okuyor olmalı. Yani evrensel olarak bir spor yazarında olmaması gereken ne varsa Türkiye’de bir 

spor yazarında aranan özellikler onlar. 

 

Gazeteci Feryal Pere görüşme formu 

Özge Topçu: Son zamanlarda cezalı maçlara kadınların gitmesi holiganizmi azaltır mı? 

Feryal Pere: Bunun holiganizmi azaltmak yönünde bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Gene de 

vazgeçilmemeli, şundan vazgeçilmeli önce 10 kişinin, 150 kişini yaptığını binlerce insan ve o sevilen 

takım ve milyonlar ekran başında niye ödesin? Çünkü bütün motivasyonu değiştiren bir şey 
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seyircisiz maç. Bu kişisel ceza, yakalayacaksın sen o çakıyı atanı ve men edeceksin yıllar boyunca, 

bunu hak ediyor çünkü. Onun dışında kadınlar, erkekler ve çocuklar orada bir arada olmaya devam 

ederlerse böyle böyle azalabilir. Tek başına kadın, çocuk bunlar çok mümkün değil.  

Özge Topçu: Holiganizm ve Fanatizm arasında farklar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?  

Feryal Pere: Ciddi bir fark vardır. Örnek olarak aklıma gelen, erotik filmler ile pornografik filimler 

arasında ne fark varsa aynen öyle yani. Holiganizm; sınırı olmayan, vurup kırması, yakması, 

dökmesi ile kendisini şiddetle ifade eden, içerisinde asla sevgi barındırmayan, bir başka şey için 

değil kendi tatmini için eylemlerde bulunan insan tipidir holigan. Fanatik öyle değildir. Daha naiftir, 

göz yaşı dökmeyi de bilir, dozu ayarlandığı zaman böyle bir yere ait olmaktır aslında fanatiklik ve 

çokta kötü bir şey değildir. Böyle bir fark var diyebilirim.  

 

Sonuç 

Yapılan araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, futbol, yüksek bir popülariteye sahip, geniş 

kitleleri yelpazesi altına alan bir spor dalıdır. Yediden yetmişe herkes bir takım tutmakta bu da bazı 

noktalarda şiddet olgusunu perçinlemektedir. Futbolun popüleritesi ile bu sporu yorumlayan, yazan 

kesimde gün geçtikçe artmaktadır. Ancak, spor yazarlığı konusunda ülkemizde ciddi bir alt yapı 

eksikliği mevcuttur. Çoğu kişi spor gazeteciliği konusunda deneyim kazanmadanköşe yazarlığı 

yapmaya başlamata ve bu da spor basınında toplumu yönlendirecek olan gazetecilerin meslek etiği 

konusunda yetersiz kalmalarına neden olmaktadır.  

 

Türkiye’de kadın spor yazarlarının etkinliği yok denecek kadar azdır. Bu durum da kadın spor 

yazarlarının Avrupda meslektaşlarından çok geride oldukları gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.  

Özellikle kamuoyunda kadın spor yazarlarına karşı oluşan ön yargı nedeniyle ki bunun temelinde 

futbolun sert bir oyun olmasının bir erkek oyunu olduğu düşüncesinden ileri geldiği 

düşünülmektedir. Yazarlık yapıcak donanıma sahip kadınların ise bu alanda erkek hegomanyasına 

karşı otomatik bir kabul oluşturması sonucunda spor yazarlığına yönelmelerini zora sokmaktadır. 

Araştırma konusu kapsamında günümüzde kadınların spor servislerinde özellikle ekran önünde yer 

alması, kadın görselliği ile ilgili olup ekrana daha çok seyirci çekilmesi için kullanıldığı sonucunu 

ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalarda televizyon gibi önemli bir görsel mecrada spor programı 

hazırlayan ve sunan kadınların sayısının spor yazarlığı yapan kadınlardan daha fazla olması ise bu 

durumdan kaynaklanmaktadır. 

Tarafsız olmak ilkesi bütün spor yazarları için geçerli değildir ve ne yazık ki Türk spor basınının 

objektiflikten uzak olması, köşe yazarlarının taraftarı oldukları takımın sözcülüğünü yapması spor 

basınını meslek etiği açısından sorgulanabilir duruma getirmiştir. 

Ancak günümüzde bazı spor yazarları gerek kendi reyting arzusundan gerekse spor yazarlığı 

yapacak niteliğe sahip olmamasına rağmen, fair play ruhunu göz ardı ederek subjektif yazılar 

yayımlayabilmektedirler.  

Kadın spor yazarlarının sayısının az olması, medya da reyting kaygısı ile şiddet olgusunun 

artmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni kadın yazarların reyting kaygısını düşünmeden yapıcı 
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eleştirilerden yana olurken erkek spor yazarlarının okuyucunun ilgisini çekmek ve gündemde 

kalmak uğruna toplumu bu yönde olumsuz etkilemekten çekinmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, kadın, spor yazarlığı, sporda şiddet, türkiye’de spor 
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Abstract 0192 
  

The comparision of the staight-line and shuttle repeated sprint tests ın futsal 

players 

  

Mehmet Gören Köse1, Ali Özkan2, Ayşe Kin İşler1, Sümer Alvurdu3 
1Baskent University, Department of Sport Sciences, Ankara, TURKEY 
2Bartın University, School of Physical Education and Sport, Bartın, TURKEY 
3Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara, TURKEY 

  

The aim of this study was to compare the straight line and shuttle repeated sprint tests in futsal 

players. Twelve male futsal players between the ages of 22-26 yrs ( age: 24.45± 2.69 yrs) 

participated in this study voluntarily. Subjects repeated sprint ability was determined by 6x25m 

straight line repeated sprint test and by 6 x (2x12.5m) shuttle repeated sprint test. At the end of 

repeated sprint tests subjects’ best sprint time, total sprint time, mean sprint time and percentage 

of performance decrement was determined. Paired samples t-test was used for the analysis of the 

data. According to the results of paired samples t-test, significant differences were found between 

straight-line and shuttle repeated sprint tests in 12.5-25m (t(10): 37.782; p=.000) and 0-25m 

(t(10)= 54.806; p=.000) best sprint times, while no significant difference was observed in 0-12.5m 

(p>0.05). Similarly in total sprint times significant differences were found in 12.5-25m (t(10): 

34.898; p=.000) and 0-25m (t(10): 53.752; p=.000) between two tests with no significant 

difference in 0-12.5m (p>0.05). In mean times, again significant differences was observed in 12.5-

25m (t(10): 38.855; p=.000) and 0-25m (t(10): 56.997; p=.000) with no significant difference in 

0-12.5m (p>0.05) between two repeated sprint tests. In percentage of performance decrement on 

the other hand no significant differences was observed in any of the measured performance 

variables (p>.05). 

 

As a conclusion it can be said that straight-line repeated sprint test resulted in better values in best 

sprint time, total sprint time and mean time, on the other hand the two repeated sprint tests were 

not different in terms of percentage of performance decrement. 

  

Keywords: Futsal, shuttle repeated sprint, straight-line repeated sprint 
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Futsal oyuncularında doğrusal ve yön değiştirmeli tekrarlı sprint testinin 

karşılaştırılması 

  

Mehmet Gören Köse1, Ali Özkan2, Ayşe Kin İşler1, Sümer Alvurdu3 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Bartın Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, Türkiye 
3Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Ankara, Türkiye 

  

Giriş:  

Futsal dar alanda oynanan hızlı bir spor dalıdır (Rodrigues ve ark., 2011). Bu yüzden futsalda dar 

alanda gerçekleştirilecek yön değiştirmelerin ve ani hareketlerin önemi oldukça fazladır. Castagna 

ve arkadaşlarına (2010) göre futsal aralıklı yüksek şiddetli aktivitelerden oluşmaktadır ve bu 

doğrultuda tüm takım sporlarında olduğu gibi futsalda da tekrarlı sprint yeteneğinin önemli olduğu 

görülmektedir. Ancak futsalda kullanılan alanın dar olması ve yön değiştirmeli hareketlerin fazla 

olması (Dogramacı ve ark., 2011) tekrarlı sprintlerde yön değiştirmenin de önemli olabileceğini 

düşündürtmektedir.  

 

Amaç:  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, futsal oyuncularında doğrusal ve yön-değiştirmeli tekrarlı 

sprint testinin karşılaştırılmasıdır. 

 

Yöntem 

Çalışmaya yaşları 22-26 ( yaş: 24.45± 2.69 yıl) arasında değişen toplam 12 gönüllü erkek elit 

futsal oyuncusu katılmıştır. Futsal oyuncularının doğrusal sprint yeteneği 6x25m tekrarlı sprint 

testi, yön değiştirmeli tekrarlı sprint yeteneği ise 6x(2x12.5m) tekrarlı sprint testi ile belirlenmiştir. 

Her iki test sonucunda deneklerin 0-12.5m, 12.5-25m ve 0-25m mesafeleri için en iyi sprint, 

toplam sprint ve ortalama sprint zamanları ile performans düşüş yüzdeleri belirlenmiştir. Verilerin 

analizinde doğrusal tekrarlı sprint testi ile yön değiştirmeli tekrarlı sprint testi arasındaki farkın 

belirlenmesi amacıyla bağımlı örneklerde t-test yöntemi kullanılmıştır. 

 

Bulgular  

Yapılan bağımlı örneklerde t-test analizi sonuçları doğrusal ve yön-değiştirmeli tekrarlı sprint 

testleri arasında 12.5-25m (t(10): 37.782; p=.000) ve 0-25m (t(10)= 54.806; p=.000) en iyi 

sprint zamanlarında anlamlı bir fark olduğunu gösterirken, 0-12.5m mesafesinde bir fark 

belirlenmemiştir (p>0.05). Benzer şekilde toplam sprint zamanlarında 12.5-25m (t(10): 34.898; 

p=.000) ve 0-25m (t(10): 53.752; p=.000) mesafelerinde iki test arasında anlamlı bir fark 

belirlenirken, 0-12.5m mesafesinde bir fark belirlenmemiştir (p>0.05). Ortalama sprint zamanları 

incelendiğinde yine 12.5-25m (t(10): 38.855; p=.000) ile 0-25m (t(10): 56.997; p=.000) 

mesafelerinde iki test arasında anlamlı bir fark belirlenirken, 0-12.65m mesafelerinde bir fark 
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belirlenmemiştir (p>0.05). Tekrarlı sprint testleri sırasında elde edilen performans düşüş yüzdesi 

değerlerine bakıldığında ise tüm mesafelerde doğrusal ve yön-değiştirmeli tekrarlı sprint testleri 

arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). 

 

Sonuç 

Sonuç olarak en iyi sprint, toplam sprint ve ortalama sprint zamanında doğrusal tekrarlı sprint testi 

ile daha iyi değerler elde edildiği, ancak performans düşüş yüzdesinde iki testin farklılaşmadığı 

söylenebilir. 

 

Seçilmiş Kaynakça 

1.Castagna, C & Barbero, JCA (2010) Physiological demands of an intermittent futsal-oriented 

high-intensity test. Journal of Strength and Conditioning Research.24: 2322-2329. 

2.Dogramacı, SN, Watsford, ML & Murphy, AJ (2011) Time-motion analysis of international and 

national level futsal. Journal of Strength and Conditioning Research.25: 646-651. 

3.Rodrigues, VM, Ramos, GP, Mendes, TT ve ark (2011) Intensity of official futsal matches. Journal 
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Anahtar Kelimeler: Doğrusal tekrarlı sprint, futsal, yön değiştirmeli tekrarlı sprint 
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Abstract 0196 
  

A corparative study on certain characteristics as well as agility,strenght and 

anaerobic power performances of the international elite young greco-roman 

wrestling team members and preliminary squad elite young greco-roman 

wrestlers 

  

Rafet Ünver, Hakan Yapıcı 

School of Physical Education and Sport, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 

  

The aim of this study will be to compare the force and strength properties of Young Elite Greco-

roman Wrestlers, measured by different means, with the parameters of their body compositions 

and to compare the our national team competing in the international arena with the candidate 

national team on these respects. Tests have been applied in Ankara Elmadağ Camp Training Center 

after getting the Approval of the Ethical Council, the necessary official permissions and the 

voluntary sportsmen approvals. Average age among the national team participants of this research 

is 19.8 ± 1 years. Average age in the candidate team is 18.8 ±1 years. Average height in the 

national team sportsmen is 173 ± 0.1 cm and average height in the candidate team is 173 ±0.1 

cm. Average weight in the national team sportsmen is 82.5 ± 22 kg, and average weight in the 

national team is 76.5 ± 16.6 kg. Average sport age in the national team participants is 8.9 ± 1.1 

years, and in the candidate team it is 6.8 ± 1.6 years. As a result, under the lights of the gained 

data, in addition to the fact that the International Team sportsmen are better than the other group 

in terms of sportive accomplishment, it has been identified that their measured properties are also 

ahead of the other group. For sportive accomplishment the tested properties must be at the high 

levels. 

  

Keywords: Wrestlers, agility, strenght and anaerobic power performances 
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Ulusal elit genç grekoromen güreş takımı sporcuları ve aday kadro elit genç 

grekoromen güreşçilerin belli fiziksel özellikleriyle çeviklik,kuvvet ve anaerobik 

güç performansları üzerine mukayeseli bir çalışma 

  

Rafet Ünver, Hakan Yapıcı 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 

  

GİRİŞ VE AMAÇ 

Sporda verimli olabilmenin ve bu verimi sürdürebilmenin en önemli faktörlerinden bazıları planlı, 

programlı, disiplinli ve düzenli bir şekilde yapılan antrenmanlardır. Sporda başarıya ulaşabilmek için 

yapılan çalışmalar, bilimsel araştırmalar ile desteklenmelidir. Antrenörler ve eğitimciler olarak bizim 

değiştirebileceğimiz hususlar, etkili olabildiğimiz konulardan başlamaktadır. Bunlar ise kısaca doğru 

oyuncu seçimi, doğru antrenman çalışmaları, gelişmeleri yakından takip etme, başarıyı yakalamayla 

birlikte ilgi çekebilmek vb. gibi konulardır (Vanderford ve Stewart 2004). 

Bu çalışmanın amacı, Elit Grekoromen Genç Güreşçilerin farklı yöntemlerle ölçülmüş güç kuvvet 

özelliklerinin ve vücut kompozisyonu parametrelerinin ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil 

eden uluslararası takım ile aday kadronun ölçülen özellikleri itibariyle kıyaslanması ve 

değerlendirilmesidir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmaya katılan sporcuların boy, kilo, yaş ve spor yaşı gibi kişisel özelliklerinin yanında vücut 

kompozisyonu parametreleri (% yağ, FFM, VKİ.) (Tanita body Composition Analyzer BC 418 

professional model, USA) belirlenmiştir. Daha sonra Illinois çeviklik testi, El, bacak, sırt 

dinamometre, sağlık topu fırlatma gücü, Bosco sıçrama gücü testi ve Wingate anaerobik güç testleri 

(kol ve bacak için ayrı ayrı) uygulanmıştır. Sporcuların genel çeviklik, güç ve kuvvet özelliklerinin 

yanı sıra, istirahat nabız ve tansiyon ölçümleri, egzersiz sırasında nabızları tespit edilmiştir. Testler 

grup ayırımı gözetmeksizin bütün deneklere uygulanmış olup, uluslararası takım kadroları ve 

müsabakalar belirlendikten sonra değerlendirme ve test sonuçları test ham verilerinin analizleri 

sırasında grup ayırımına tabi tutulmuştur Elde edilen verilerin istatiksel değerlendirmelerinde SPSS 

18 windows (Chicago IL) paket programı kullanılmıştır. Gruplar ve tüm denekler için betimsel 

istatitiklerin yanı sıra, Gruplar arası karşılaştırmalarda independent t-testi uygulanmıştır. 

İstatistiksel işlemlerde p<0.05 ve p<0.01 güven aralığı kabul edilmiştir. Bu değerlendirmeler 

sonucunda Uluslararası takım ile aday kadro arasında güç, kuvvet, çeviklik özellikleri açısından 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan Uluslararası takım sporcuların yaş ortalaması 19.8±1 yıl, Aday kadro 

sporcuların yaş ortalaması 18,8±1 yıl, Uluslararası takım sporcuların boy ortalaması 173±0,1 cm, 

Aday kadro sporcuların boy ortalaması 173±0,1 cm, Uluslararası takım sporcuların ortalama ağırlığı 
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82,5±22 kg, aday kadro sporcuların ortalama ağırlığı 76,5±16.6 kg, Uluslararası takım sporcuların 

ortalama spor yaşı 8.9±1,1 yıl, Aday kadro takım sporcuların ortalama spor yaşı 6,8±1,6 yıl olarak 

belirlendi. Araştırmaya katılan sporcuların güç, kuvvet ve çeviklik özellikleri açısından da Aday 

kadro kol için; Peak Power (AnP) 9.3±2.2 W/Kg, Averaj Power (AnC) 4.4±0.8 W/Kg bacak için Peak 

Power (AnP) 14±2.7 W/Kg, Averaj Power (AnC) 7±0.9 W/Kg, Uluslararası Takım kol için Peak 

Power (AnP) 10.6±2.8 W/Kg, Averaj Power (AnC) 4.9±0.6 W/Kg, bacak için Peak Power (AnP) 

15.4±2.3 W/Kg, Averaj Power (AnC) 7.4±0.7 W/Kg olarak tespit edilmiştir. Ayakta Sağlık Topu 

fırlatma gücü açısından ise Aday kadro sporcular 6.97±0.98 m. Uluslararası Takım sporcular ise 

8.5±1.1 m olarak tespit edilmiş olup güç ve kuvvet özellikleri açısından iki grup arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. (p<0.01) Çeviklik açısından Aday kadro sporcular 16.96±0.6 sn, 

Uluslararası Takım 16.28±0.6 sn olarak tespit edilmiş olup gruplar arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. (p>0.05) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada 2010 yılı Türk Grekoromen Genç Milli takımlarını oluşturan aday kadro sporcuları 

arasında; Ülkemizi Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası ile Dünya Gençler Güreş Şampiyonalarında 

temsil eden (11) sporcu toplam (37 + 11) elit grekoromen genç güreşçinin bazı fiziksel ve fizyolojik 

özellikleri yanında çeviklik, kuvvet ve anaerobik güç performansları tespit edilmiş ve 

karşılaştırılmıştır. Uluslararası takım ve Aday kadro sporcuları arasında yaş, boy ve vücut ağırlığı 

özelliklerinde anlamlı fark bulunmamıştır. (p>0.05) Bu durum fiziksel sportif performans testlerinin 

karşılaştırılmasını anlamlı kılmaktadır. Kutlu ve Cicioğlu (1995) Yıldız serbest güreşçiler ve 

grekoromen güreşçiler ile Aydos ve arkadaşları (2009) elit genç güreşçiler Wozniak ve arkadaşları 

(2004) Polonya’lı olimpik güreşçiler üzerine yaptıkları çalışmadaki istatistiki veriler bizim yapmış 

olduğumuz çalışmaya paralellik göstermektedir. 

Sonuç olarak elde edilen bulgular doğrultusunda Uluslararası Takım sporcuların sportif başarı 

açısından diğer gruptan iyi olmalarının yanı sıra ölçülen özelliklerinde de diğer gruptan önde olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca 2010 yılı Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonasında sporcuların kazandığı 2 

Altın 5 bronz madalyada sportif başarı için test edilen özelliklerinde üst seviyede olması gerekliliğini 

göstermiştir. 
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Abstract 0197 
  

 

Cooperation between motor and behaviour in mentally disabled people and the 

importance of sports for the mentally disabled 

  

Ebubekir Aksay1, Anne Vanessa Böttger (aksay)2 
1School of Physical Education and Sport, Department of Exercise and Sport in Disability, Malatya 
2German Sport University Cologne 

  

No studies supporting the systematic development of the mentally disabled people existed until the 

19th century. These people often defined as stupid, dumb, fool or goofy had to lead an 

incompetent, incapable and an unworthy life and were non-existent for many people. Mentally 

disabled sports started to evolve and develop towards the end of the 20th century. However, this 

evolution developed certain different stages. More people with different disabilities contribute in 

various sports activities and the opportunities in terms of sports provided to the hearing 

handicapped individuals increase. Certain mentally disabled people expertise in various sports 

branches depending on their groups of disability and display amazing performances.  

In order to understand the scope, meaning and significance of sports in the education of the 

mentally disabled people, the multivariate relationships between motor and the factors depending 

on motor must be revealed. The dependencies of motor and intelligence, motivation, learning and 

social behaviours must be distinguished one by one. 

 

In this study which was analysed within the scope of the international literature, information 

regarding the subject will be provided via the monographs from certain international magazines 

and newspapers.  

 

As a Result: the relation between motor and motivation does not solely comprise the effects of the 

motivation factors on the performance ability, where the sports programs also positively effect the 

self-concept of the mentally disabled individuals and thus, enable the motivation to be positively 

effected. Motor and learning behaviour interact particularly in mentally disabled people. In general, 

mentally disabled people are far more advanced compared to cognition in terms of motor. The 

dependency between the motor training programs and intelligence can be clearly observed, where 

the sports programs directly relate to the motor performance ability and intelligence. 

  

Keywords: Mental disability, mental disability and sports, motor, motivation 
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Zihinsel engellilerde motorik ve davranış arasındaki dayanışma ve sporun 

zihinsel engelliler için önemi 

  

Ebubekir Aksay1, Anne Vanessa Böttger (aksay)2 
1İnönü Üniversitesi, Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 

Bölümü, Malatya 
2Alman Spor Üniversitesi Köln 

  

Amaç 

Bu çalışma sistematik olarak zihinsel engellilerin gelişimlerini destekleyecek çok fazla çalışma 

olmayışı sebebiyle, zihinsel engelliler sporunun gelişimi, zihinsel engelliler sporunun amaçları, 

engele özel öğrenim hedefleri ve rehabilitasyon/engelliler sporunun zihinsel engellilerin 

gelişimindeki öneminin literatür bazında araştırılmasını amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak belge-tarama tekniği kullanılarak uluslar arası bilimsel 

kitap, dergi ve gazete kesintilerinden oluşan monografilerin toplanması ile zihinsel engelliler 

sporunun amaçları ve engele özel öğrenim hedefleri literatür kapsamında analiz edilmiş ve 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Bulgular 

19. yüzyıla kadar sistematik olarak zihinsel engellilerin gelişimlerini destekleyecek bir çalışma 

mevcut değildi. Geri zekâlı, aptal, fikri zayıf ya da budala olarak tanımlanan bu insanlar genel 

düşünce olarak yeteneksiz, kabiliyetsiz ve bir şeye layık olmayan bir yaşam sürdürmek zorunda ve 

herkes için yok sayılacak durumdaydılar. Zihinsel engelliler sporu 20 y.y sonlarına doğru artan bir 

şekilde değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Ancak bu gelişim sırasında birbirlerinden farklı evreler 

geçirilmiştir. Daha fazla insan değişik engel guruplarına dâhil olmak üzere sportif aktivitelere 

katılmakta ve aynı zamanda zihinsel engelliler için sunulan sportif imkânlar da artmaktadır. Bazı 

zihinsel engelli bireyler kendi isteklerine bağlı olarak engel guruplarına göre değişik spor 

branşlarında uzmanlaşmakta ve beraberine çok iyi performans sergilemektedirler.  

Zihinsel engellilerin eğitiminde sporun amaç, anlam ve önemini anlamak için, motorik ile motoriğe 

bağlı olan faktörlerin sıkı değişkenli ilişkilerinin ortaya çıkarılması gerekir. Motorik ve zeka, 

motivasyon, öğrenme- ve sosyal davranışların bağımlıkları tek tek ayrılmalıdır.  

Kısıtlamalar, hasarlar ve bozukluklar genel bir bakış ile listelendiğinde fiziksel, ruhsal, bilişsel ve 

sosyal fonksiyonları ilgilendirirler. Bu kısıtlamalar, hasarlar ve bozukluklar hem yeteneğe bağlı hem 

de öğrenme sürecinin ve çevresel etkenlerin sonucudur. Zihinsel engellilerde değişik bozukluklar 

ortadan kaldırılabilir ve ne kadar erken, hedefli ve yoğun çaba harcanırsa o kadar iyi başarıya 

ulaşılabilir. 

Hareket bir ticaret aracı olarak anlaşılırsa, motorik yürütmenin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
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koşullardan ayrılamayacağı açıkça görülmektedir. İnsan davranışı motorik aracılığı ile fikrini 

söylediğinden dolayı zihinsel engellilerin düşünme sürecinde spor, eğitim olarak merkezi bir rol 

oynamaktadır. Motorik ve davranışın arka planında önleyici, tedavi edici, rehabilite edici sıkı bir 

değişim etkisi vardır. Bu sebeple zihinsel engelli pedagojisinde sorumluluklar üç alanı içerir: 

• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için genel olarak serbest zamanın başarı ile sona erdirmek, 

• Sağlık amacıyla alınacak önlemler (prevensiyon), 

• Fonksiyon bozukluğu ve rahatsız davranışları telafi etmek için tedavi yöntemleri. 

Burada ağırlıklı olarak hedeflenen davranışın normalleştirilmesi için uygulanan metotlar nöroloji,  

psikoloji, fizyoloji, özel eğitim ve rehabilitasyona yönelmektedir.  

 

Bu açıklamalardan sonra zihinsel engellilerde sporun hedefleri; 

• genel gelişiminin (sağlık ve fitness),  

• fiziksel ve motorik gelişimin, 

• algılama ve yönelim davranışının, 

• kendine güvenin,  

• zihinsel engelli bireyin sosyal ayrımcılığının engellenmesi olarak belirlenir. 

 

Sonuç 

Motorik ve zekâ arasındaki karşılıklı ilişkiler performans yeteneği, kaba ve ince (hassas) motorik, 

koordinasyon ve denge gibi motoriğin birçok değişik alanlarında kendisini kanıtlamış. Motorik 

davranış engelin zorluk derecesi ve yapılacak görevlerin karmaşıklığı ile bağımlıdır. Yani, bir 

taraftan IQ değerlerinin kabulü ile motorik performans becerileri hafiflerken, diğer taraftan 

yükselen zekâ performansının karmaşık görev dağılımını gerektirmektedir.  

Motorik ve motivasyon arasındaki ilişki sadece motivasyon faktörlerinin performans yeteneğine etki 

etmesiyle kalmayıp, aynı şekilde spor programları pozitif olarak zihinsel engelli bireyin benlik 

kavramına etki etmekte ve böylelikle motivasyon durumunu olumlu yöne etkilenmesini 

sağlamaktadır. Motorik ve öğrenme davranışı bilhassa zihinsel engelli bireylerde önemli bir 

etkileşim içindedir. Zihinsel engelli birey genelde motorik olarak bilişselliğe oranla daha ileri 

düzeydedir. Motorik antrenman programları ile zekâ arasındaki ilişkinin bağımlılığı görülmekte ve 

spor programları direkt olarak motorik performans yeteneği ve zekâyı ilgilendirdiği sonuç olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu hedefler sonuç olarak engelli kişinin kişilik gelişimine katkı sağlamakta ve 

sportif aktiviteler arcılığı ile yerel, bölgesel, ülke çapında ve enternasyonal düzeyde 

desteklenmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engellilik, zihinsel engel ve spor, motorik, motivasyon 
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Abstract 0198 
  

The place and importance of team sports in the integration of handicapped 

people 

  

Ebubekir Aksay 

* School of Physical Education and Sport, Department of Exercise and Sport in Disability, Malatya 

  

In this study which was analysed within the scope of the international literature, sociological 

examination of the role of the much neglected “handicapped sports” and “team sports” on the 

integration of the disabled people to the society was aimed.  

Today, handicapped people are still excluded from the society and face serious problems. Team 

sports play a significant role in the integration of the individuals to the society and help these 

individuals improve their social status and positions. As expressed within the scope of Paralympics 

Games held for the handicapped people and Special Olympics held for those with mental 

disabilities, sports represent an important area for the handicapped people in terms of achieving 

certain objectives and being accepted by other individuals. Sports activities have been merely 

popularized among the handicapped people, whereas they step forward for these individuals “in 

terms of the combination of the sense of success and social education”. In general, handicapped 

people can do many sports activities without any problem. However, team sports are more 

convenient and significant than the individual sports in terms of improving and comparing the 

relationship between the handicapped and non-handicapped people. Thus, it is a well known fact 

that a significant part of the handicapped sports comprise the wheel-chair basketball.  

As a result, team sports provide advantages to not only the physically handicapped people but also 

those with mental disabilities, and contribute in the integration of these people to the society. 

Hence, handicapped individuals are able to deal with many issues during their daily lives and 

integrate themselves to the society. 

  

Keywords: Integration, disability, handicapped sports, disability and team sports 
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Engelli bireylerin entegrasyonunda takım sporlarının yeri ve önemi 

  

Ebubekir Aksay 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 

Bölümü, Malatya 

  

Amaç 

Bu çalışma 20. yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlayan ve bugüne kadar çok ihmal edilen 

„engelliler sporunu” ve “takım sporlarının”, engelli kişilerin topluma entegre edilmesinde oynadığı 

rolü sosyolojik açıdan incelenmesini amaçlamaktadır.  

 

Yöntem 

Bu araştırmada veri toplama tekniğine bağlı belge-tarama tekniği kullanılmış, engelli bireylerin 

topluma entegre edilmesinde takım sporlarının önemi yabancı kaynaklı literatür kapsamında analiz 

edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

 

Bulgular  

Engelli kişiler toplum içerisinde hala “kenar gurubu” olarak görülmekte ve birçok şeyden mahrum 

edilmektedir. Buna rağmen spor engelli insanları bir anlamda topluma ve hayata bağlayan bir 

unsurdur. Spor gerek bedensel gerekse duyusal engellilerde her geçen gün biraz daha önem 

kazanmaktadır. Genel olarak sporun yaşama bağlandığı tespit edilmekte ve bununla beraber hayat 

kalitesini güçlü derecede iyileştirmektedir. 

Engelli ve engelsiz bireylerin takım sporlarındaki hedefleri birbirinden çok farklı değildir. Sportif 

aktivitelerin engelli insanların hayat kalitesini ve sağlık durumlarını yükselttiği, korku, depresyon, 

düşmanlık gibi negatif duyguları azalttığı ya da tamamen ortadan kaldırdığını bilinmektedir ve takım 

sporları araç olarak davranışın fonksiyonel bozukluklarını sabitleştirip ve kişilik motorik özelliklerini 

geliştirdiğinden dolayı bir anlamda “terapi” yerine geçer. Diğer taraftan takım sporları hedefli bir 

hareket terapisi, pedagojik ya da psiko-sosyal terapi olarak, psikomotor tecrübelerini belirler ve 

terapi boyunca davranış değişikliklerine ulaşmayı hedefler. Aynı zamanda takım sporun zihinsel ve 

bedensel engellilerde normal karakterin devamını ve varlığını korumaktadır.  

İnsanlar ile sosyal kullanımın öğrenilmesi çok önemli bir değerdir. Her şeyden önce iletişim ve 

kooperasyon becerileri geliştirilir, diğer insanlara karşı yardımseverlik, uygulanan kuralların 

katlanılabilirliği ve şiddetli uyuşmazlığının çözümü geliştirilir. Sosyal beraberlik, takım içindeki 

üyelerin sempatikliği, birbirlerinden hoşlanmaları ve memnun olmaları ve beraberce aktivitelerin 

tadına varmaları olarak değerlendirilir. Takım sporlarında birçok defa zihinsel engeli olan zayıf 

bireylerin daha fazla kuvvet uyguladıkları ve takım arkadaşlarından destek alarak kendilerine 

güvenlerinin arttığı gözlenmektedir. Öncelikli olarak engelli ya da engelsiz olan her insanın eşit 

olarak yaşayabilmesi için toplum içindeki kabullerine imkân sağlanmalı ve şartların yaratılması 

gereklidir. Takım sporları; 
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• terapi amacı gütmesi, 

• bedensel aktivitenin ve performansın yükseltilerek hayat kalitesinin geliştirilmesi, 

• kendine güvenin güçlendirilmesi, 

• sosyalliğin kullanılması, 

• sosyal ve kişisel entegrasyonu sağlaması, 

• kendi başına olmayı desteklemesi ve  

• engelli olmayan insanlar ile ilişki içine girilmesini kolaylaştırdığından dolayı tercih edilir. 

 

Sonuç 

Takım sporları engelli kişinin topluma entegre edilmesinde çok önemli bir rol oynamakta ve bu 

kişilerin sosyal statü ve durumlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli derecede yardımcı 

olmaktadır. Spor, engelliler için çok az derecede yaygınlaşmıştır ama bu kişiler için ‘bir amaca 

yönelik başarı duygusu, sosyal eğitim kombinasyonu ile ön plana çıkmaktadır. Genel olarak engelli 

kişiler birçok spor branşını sorunsuz bir şekilde yapabilirler. Fakat takım sporları engelli kişiler ile 

engelsiz kişiler arasında ilişkiyi geliştirmek ve karşılaştırmak için bireysel sporlara oranla daha 

önemli ve uygun bir özelliğe sahiptir. Takım sporları sadece bedensel engellilere değil, aynı 

zamanda zihinsel engelli bireylere de birçok avantaj sağlayarak onların topluma entegre olmalarına 

katkıda bulunmaktadır. Böylelikle engelli bireyler günlük hayatta birçok işin üstesinden gelmekte ve 

kendilerini topluma entegre etmektedirler. Engelli ya da engelsiz olan her insanın eşit olarak 

yaşayabilmesi için; engelli olmayanların düşünce tarzının değiştirilmesi, engelli sporlarındaki 

profesyonel kişilerin yetiştirilmesi ve yeni oyun yöntemlerinin yaratılması gerekir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, engellilik, engelli sporları, engellilik ve takım sporları 
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Abstract 0199 
  

The importance of sports for the hearing handicapped people and the physical 

effects of the hearing handicap 

  

Ebubekir Aksay, Fatma İlker Kerkez, Murat Şentuna 

School of Physical Education and Sport, Department of Exercise and Sport in Disability, Malatya 

  

Although there were no studies supporting the improvement of the hearing handicapped people 

until the 20th century, more people with different disabilities contribute in the sports activities and 

the sports opportunities provided to the hearing handicapped individuals increase. Although 

children with hearing disabilities have a normal physical order and tendency, their physical 

developments are different than those with no disabilities, due to the deficiency in acoustic 

perception. The pre-conditions of development are the learning process and harmony, where the 

relation between the learning process and change is dependant to the environment and facilities.  

In order to understand the scope, meaning and significance of sports in the education of the 

hearing handicapped people, the primary objectives of sports were oriented to the deficiency, 

disorder and their possible consequences. In addition, the location and time when the disability 

occurred also play an important role in terms of the sports activities of the hearing handicapped 

people. Physical training helps improve not only the physical skills and habits, but also the 

psychological stance, manner, shape and appearance of the individual.  

In this study which was analysed within the scope of the international literature, information 

regarding the subject will be provided via the monographs from certain international magazines 

and newspapers. 

Within this context, it was observed that the controlled activities applied to the hearing 

handicapped people had consequences such as the moderation of composition, strengthening the 

organs and muscles, betterment of their coordination weaknesses, reducing their psychological 

behaviour disorders, reinforcing the socialization process, and as a result, orientated to certain 

specific objectives for the development of the psycho-physical skills of the pre-school children. 

  

Keywords: Hearing impaired, hearing impaired individuals and sports, deafness and sports 
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İşitme engelliler için sporun önemi ve işitme engelinin fiziksel etkileri 

  

Ebubekir Aksay, Fatma İlker Kerkez, Murat Şentuna 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 

Bölümü, Malatya 

  

Amaç 

Bu çalışmada 20. yüzyıla kadar sistematik olarak gerekli özen gösterilmeyen işitme engelliler 

sporunun gelişimi, işitme engelliler sporunun amaçları, engele özel öğrenim hedefleri ve 

rehabilitasyon-/engelliler sporunun işitme engellilerin gelişimindeki öneminin literatür bazında 

araştırılması amaçlanmaktadır. 

 

Yöntem  

Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak belge-tarama tekniği kullanılarak uluslar arası bilimsel 

kitap, dergi ve gazete kesintilerinden oluşan monografilerin toplanması ile işitme engelliler 

sporunun amaçları ve engele özel öğrenim hedefleri literatür kapsamında analiz edilmiş ve 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Bulgular 

20. yüzyıla kadar sistematik olarak işitme engellilerin gelişimlerini destekleyecek bir çalışma 

mevcut olmamasına rağmen daha fazla insan değişik engel guruplarına dâhil olmak üzere sportif 

aktivitelere katılmakta ve aynı zamanda işitme engelliler için sunulan sportif imkânlar da 

artmaktadır. Bazı işitme engelli bireyler kendi isteklerine bağlı olarak engel guruplarına göre değişik 

spor branşlarında uzmanlaşmakta ve beraberine çok iyi performans sergilemektedirler.  

İşitme bozukluğu olan çocukların normal olarak fiziksel düzen ve eğilime sahip olmalarına rağmen, 

fiziksel gelişimleri akustik algılamadaki eksiklikten dolayı engeli olmayan çocuklardan farklıdır. 

Gelişimin ön şartı öğrenme süreci veya uyumdur ve öğrenme süreci değişim ilişkisi içinde bulunan 

çevre ve tesisler ile bağımlıdır. 

İşitme engellilerin eğitiminde sporun amaç, anlam ve önemini anlamak üzere işitme bozukluğu olan 

ve sağırlar için sporun hedefleri öncelikle hasar, bozukluk ve bunların getireceği sonuçlara 

yönelmiştir. Bunun yanında işitme engelinin sportif etkilerinde hasarın olduğu yer ve oluşma 

zamanı da önemli bir rol oynamaktadır. Beden eğitimi sadece bedensel becerileri, özellikleri ve 

alışkanlıkları değil, kişinin ruhsal duruş, biçim, şekil ve görünüş gelişimine de yardımcı olur. Bu 

sebeple işitme engellilerde performans sporunun yapılması için spor branşına yönelik özel eğitim ve 

motoriksel gelişim çerçevesinde spor oyunların da faydalanılması da büyük önem taşımaktadır.  

Lorenzen 1961`de engele özel öğrenme hedef ve görevlerini tanımlayarak, ilk kez işitme engelliler 

ile mantıklı bir spor dersi için gerekli olan faktörleri sıralamıştır. Lorenzen`a göre kontrollü 

aktivitelerin, kompozisyon hafiflemesinin azaltılması, işitme engellilerin ruhsal duyarlılığı ve 

konuşmaları buraya dâhildir. 
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Aynı şekilde okul öncesi dönemdeki çocuklara psikofiziksel becerilerin gelişimi için bir takım 

hedefler belirlenmiştir. 

İşitme engelliler sporunun genel hedefleri arasında; 

• organ ve kasların kuvvetlenmesi 

• koordinasyon zayıflıklarının iyileştirilmesi 

• genel motoriğin eğitilmesi 

• yükselen kas tonusunun azaltılması 

• alan algılamasının eğitilmesi 

• ruhsal davranış bozukluklarının azaltılması 

• sosyalizasyon sürecinin desteklenmesi 

• konuşma değerinin arttırılması 

• konuşma anlayışının arttırılması yer almaktadır. 

 

Sonuç 

Performans sporunun yapılması için spor branşına yönelik özel eğitim ve motoriksel gelişim 

çerçevesinde spor oyunlarından faydalanılması da büyük önem taşımaktadır. Beden eğitimi sadece 

bedensel becerileri, özellikleri ve alışkanlıkları değil, kişinin ruhsal duruş, biçim, şekil ve görünüş 

gelişimine de yardımcı olur.  

Bu bağlamda kontrollü yapılan aktivitelerin, işitme engellilerin kompozisyon hafiflemesinde, ruhsal 

duyarlılığında, organ ve kasların kuvvetlenmesi, koordinasyon zayıflıklarının iyileştirilmesi, ruhsal 

davranış bozukluklarının azaltılması ve sosyalizasyon sürecinin desteklenmesinin yanında, okul 

öncesi dönemdeki çocuklara psikofiziksel becerilerin gelişimi için bir takım özel hedefle yöneldiği 

sonuç olarak gözlenmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İşitme engelliler, işitme engelliler ve spor, sağırlık ve spor 
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Abstract 0200 
  

Examination of in daily life the movement capabilities of the wheelchair-

dependent individuals 

  

Ebubekir Aksay, Metin Karayol 

* School of Physical Education and Sport, Department of Exercise and Sport in Disability Malatya 

  

The aim of the study is to analyze to problem of people who use wheelchair in the city’s routine 

life. With this study people who use a Wheelchair will have information about how city conditions 

are suitable for them and whether the public transportation is suitable for them or not. 

The 38 questionnaire was applied to 211 individual who use wheelchair in four cities (Elazığ, 

Malatya, Kayseri, Konya). The article questions were prepared in accordance with physical 

education and sport faculty members and study data used in statistical analysis software package 

SPSS 17:00.  

Consequently, after the obtained data that using a wheelchair in daily life affects their living 

conditions adversely, (transportation, education, environment), were coded to the appropriate 

statistic program, frequency (f), percentage (%) and cross table (Crosstab) were applied as 

statistical operation and X square (X2) operation was applied in order to test the differences.  

Each question was interpreted taking into consideration of percentage (%) distribution and 0, 05 

confidence interval and it was found meaningful statistically. At the same time the amount of public 

transportation in cities and how many of them are suitable for disabled was found out. The fact 

that in 5575 private sector and municipal public transportation only 263 is suitable for disabled was 

found out. 

  

Keywords: Wheel chair, daily life, disabled 
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Tekerlekli sandalye’ye bağımlı bireylerin günlük yaşam içerisinde hareket 

kabiliyetlerinin incelenmesi 

  

Ebubekir Aksay, Metin Karayol 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 

Bölümü, Malatya 

  

Amaç 

Araştırmanın amacı tekerlekli sandalyeye bağımlı bireylerin şehir içi yaşamda hareket alanlarının 

uygunluğunun ölçülmesi ve toplu taşıma araçların gözlem altına alınarak engellilerin en büyük 

sorunlarından biri olan ulaşım imkânlarının yeterli olup olmadığının araştırılmasıdır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma gurubu Elazığ, Malatya, Kayseri, Konya illerinde yer alan Türkiye Sakatlar Derneği ve 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine 211 kayıtlı üyelerden oluşmaktadır. Beden eğitimi ve spor 

yüksek okulu öğretim üyeleri doğrultusunda hazırlanan 38 soruluk anket formları tekerlekli 

sandalyede kullanan bireyler tarafından derneklerde çalışan kişilerin yardımı ile doldurulması 

sağlandı. Ayrıca bu illerdeki 5575 toplu taşıma aracı gözlem altına alınarak bu araçların engellilere 

uygun olup olmadığı araştırıldı. Araştırmada 5’li likert tipi (kesinlikle katılıyorum – kesinlikle 

katılmıyorum) anket formu kullanılmıştır. 

Verilerin istatistik analizlerinde SPSS 17.00 paket programı kullanıldı. İstatistiksel yöntem olarak 

frekans (f),yüzde (%),işlemleri, çapraz tablo farklılıkları test etmek içinde Ki-Kare (X2) işlemleri 

uygulanmıştır. İşlem sonucunda seçilen soruların (%) dağılımları ve görüşler arası farklılıkları tespit 

için 0,05 güven aralığı kabul edilerek yorumlar yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Ankette Elazığ’dan 39, Kayseri’den 41, Konya’dan 61 ve Malatya’dan 70 olmak üzere 211 kişi 

ankete katılmıştır. Araştırma gurubunun 62’si bayan ve 149’u erkekten oluşmaktadır. Araştırma 

gurubunun %78,6 okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu ve %4’ü üniversite mezunu ya da 

okuyan kişilerden oluşmaktadır. 5575 özel sektöre ve belediyelere ait toplu taşıma araçlarının 

Malatya’da 1293 aracın 75’i, Kayseri’de 1407 aracın 90’ı, Konya’da 2036 aracın 95’i, Elazığ’da ise 

839 aracın 3’ü olmak üzere 263 araç engellilere uygun şekilde tasarlanmışken 5312 araç ise bunun 

aksini göstermektedir. İllerin engelli nüfus istatistiklerine bakıldığında dört ilde toplu taşıma 

araçlarının yetersiz olduğu fakat Malatya’nın nüfus yoğunluklarına bakımından daha avantajlı 

pozisyonda olduğu görülmektedir. Elazığ ilinde ise engellilere ait sadece üç aracın bulunması şehir 

içi ulaşımın engelli bireyler üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne sermiştir. Konya ilinde bulunan 

60 tramvayın ise hiç birinin engellilere uygun olarak tasarlanmadığı gözden kaçmamaktadır.  

Bazı illerin engellilere uygun olan araç sayılarının yüksek olmasına rağmen, iniş ve binişteki 

problemler (% 81), kullanılan otobüslerin hizmet alım kapasiteleri (%42,7), otobüs duraklarının 
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(%89,6) engellilere uygun olmadığı bulunmuştur. Elazığ, Malatya ve Konya illerinde engellilere özel 

taksilerin olmadığı görülmektedir. 

Yapılan binaların engelliler için tasarımı konusunda büyük eksiklikler göze çarpmaktadır. Yaşanılan 

binalardaki merdivenlerin %88,6’ü, asansörlerin %86,7’si, kaldırımların %39,3’ü, yangın 

merdivenlerinin ise %88,2’si ihtiyaca uygun olarak tasarlanmadığı görülmektedir.  

Resmi kulüplerin %66,8’i, özel tasarlanmış spor alanlarının %79,1’i, müsabaka için ayrılmış özel 

izleme kısımlarının %49,3’ü engelliler için uygun olmadığı görülmüştür. (P=0,000). Yemekhane, 

restoran vb. %57,3, sinemalar %78,2, kendi başına alışveriş merkezlerini kullanma imkânları 

%82,5, kamuya ait binaların (lavabo, asansör, merdiven vb.) kullanım alanları %65,4 ile uygun 

yapıda tasarlanmadığı görülmektedir. İstatistikî bilgilere göre tekerlekli sandalye kullanan bireylerin 

sosyal yaşam içerindeki hareket kabiliyetleri oldukça kısıtlı bir hal aldığı açıkça görülmektedir. 

 

Sonuç 

Günümüzdeki hayat şartları hareket kabiliyetini kullanabilen engelli olmayan bireyler için kolay 

olduğu gözlense de, tekerlekli sandalye’ye bağımlı bireyler için o kadar kolay olmadığını açık bir 

şekilde görülmektedir. Parklarda, sokaklarda, meydanlarda, alış veriş merkezlerinde, kamu 

yapılarında, spor merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında kısaca yaşam içerisindeki her alanda 

tekerlekli sandalye kullanan bireyler için oldukça zor şartlar mevcuttur. Tekerlekli sandalyede 

yaşayan bireylerin günlük şehir yaşamı içerisindeki hareket kabiliyetleri oldukça kısıtlı olmakla 

birlikte onları hayattan soğutacak dereceye getirmiş olduğu görülmektedir. 

4 ilde 5575 özel sektöre ve belediyelere ait toplu taşıma araçlarının sadece 263’ü engellilere uygun 

şekilde tasarlanmıştır. Özel sektör, kamu alanları, toplu taşıma, spor imkânları, yaşadığı bina 

uygunluğu vb. alanların tekerlekli sandalye kullanan bireylere uygun olarak tasarlanmadığı açıkça 

görülmektedir.  

Avrupa birliliği uyumluluk süreci içerisinde 1 Temmuz 2005 yılında çıkan Engelliler Yasasının (5378) 

2012 yılında tam anlamı ile uygulamaya geçmesi gerekirken birçok eksiğin varlığı göz ardı 

edilemeyecek durumda olduğu bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tekerlekli sandalye, günlük yaşam, engelli 
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Abstract 0203 
  

Changes in anaerobic performance of amateur soccer players in the prolonged 

competitive season 

  

Mustafa Karahan 

Aksaray University, School of Physical Education and Sport 

  

Background and Purpose: Significant changes may occur in the physical performance of athletes 

during competitive season. Hence the purpose of the study was to determine anaerobic 

performance changes of amateur soccer players in the prolonged competitive season. 

 

Method: 52 amateur soccer players who involved in 20 weeks competitive season from different 

teams which were in the same division voluntarily participated in this study. During this process, 

players involved in 16 formal and two informal matches, and 68 specific soccer trainings which was 

each continued 90 minutes including technique-tactic and conditional variations. Players’ anaerobic 

performance characteristics including 30 m sprint, anaerobic power, agility, vertical and standing 

long jump abilities were tested in five days before and after the competitive season.  

 

Results: It was observed that there were significant changes in anaerobic performance of players. 

Anaerobic power and resistance of fatigue were reduced by 21% and 25%, respectively, whereas 

there were significant improvement in agility (2.8%), explosive power (9.7%) and sprint time 

(13.7%) (p<0.05). However, changes in the standing long and vertical jump height were 

insignificant. 

 

Conclusion: The present findings suggest that while the prolonged competitive season could be 

positively effect on some anaerobic performance tasks of amateur soccer players, it was had 

negatively effect on anaerobic power and fatigue index. The differing patterns of anaerobic 

performance change presumably reflect variations in training and competition loads. 

  

Keywords: Anaerobic capacity, agility, power, sprint 
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Amatör futbolcuların müsabaka dönemi ile ilişkili anaerobik performansındaki 

değişimler 

  

Mustafa Karahan 

Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Giriş ve Amaç 

Futbol aerobik enerji gereksinimi büyük olan bir spor dalı olsa da anaerobik enerji gereksinimi 

gerektiren hareketler de yoğun olarak kullanılmaktadır (Bangsbo,1994). Anaerobik performans 

bileşenlerinin değişimi her ne kadar genetik faktörlere bağlı olsa da antrenman ve fiziksel aktivite 

faktörü de dikkate alınmalıdır (Roberts, 1982). Uzun süreli müsabaka veya antrenman yüklenmeleri 

sonucunda anaerobik performans bileşenlerinde, yüklenmenin yoğunluğuna veya sporcunun 

antrenman seviyesine göre, önemli değişiklikler oluşmaktadır (Kraemer, 2004, Keutedakis, 1995). 

Bu nedenle bu araştırmanın amacı, uzun süreli bir müsabaka sürecinde amatör futbolcuların 

anaerobik performanslarındaki değişimleri belirlemekti. 

 

Metot  

Bu çalışmaya TFF Aksaray birinci amatör liginde yarışan 52 amatör gönüllü erkek futbolcu katıldı. 

20 haftalık bir müsabaka süresince futbolcular ikisi hazırlık olmak üzere 18 müsabakada ve haftada 

üç gün ve günde 90 dk olan futbola özgü antrenmanlarda yer aldılar. Müsabaka döneminden önce 

ve sonra beş gün içerisinde sporcuların anaerobik performans özelikleri test edildi. Veriler 

arasındaki farkların önemliliği eşleştirilmiş t testi ile gerçekleştirildi. 

 

Bulgular 

Amatör futbolcuların anaerobik performansı ile ilişkili olarak, müsabaka dönemi sonunda ortalama 

anaerobik güç ve yorgunluk indekslerinde sırasıyla ortalama %25.4 ve %28.8 oranında azalma, 

çeviklik, 30 m sprint koşu ve patlayıcı güçlerinde sırasıyla ortalama %2.8, %9.7 ve %13.7 

oranlarında artış görülmüştür (p<0.05). Buna karşın vücut ağırlığı, dikey sıçrama ve durarak uzun 

atlama değerlerindeki değişimler önemsizdi. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Müsabaka döneminin sonunda, öncesine göre futbolcuların anaerobik güç değerlerinde önemli 

azalmalar meydana gelmiştir. Bu azalma muhtemelen uzun süreli bir müsabaka periyodu içerisinde 

oluşan katabolik enzim aktiviteleri ve bununla ilişkili hormonal değişimden kaynaklanmış olabilir 

(Kraemer, 2004). Bu değişime sporcuların yoğun maç ve antrenman trafiği içerisindeki yüklenme 

ve dinlenme ilişkilerindeki düzensizlikler de katkı sağlamış olabilir. Çünkü aşırı yüklenme sonrasında 

yetersiz beslenme ve dinlenmeler anaerobik enzim aktivitelerinin azalmasına ve dolayısıyla 

fizyolojik toparlanmanın gecikmesine sebep olabilmektedir (Mohr, 2003, Filaire, 2003).  

Amatör futbolcuların sprint, çeviklik ve patlayıcı güç değerleri müsabaka dönemi sonrasında önemli 
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derecede gelişmiştir. Bu gelişim muhtemelen sporcuların iskelet kas hacimlerindeki artış ile ilişkili 

olabilir. Çünkü müsabaka ve antrenman esnasındaki yüklenmeler iskelet kaslarında hipertrofi 

oluşumuna ve dolayısıyla bununla ilişkili hareket performansının yükselmesine sebep olmaktadır 

(Thorstensson, 1975). Daha önceki yapılan çalışmalarda müsabaka döneminde sporcuların sprint 

ve patlayıcı güçlerinde önemli gelişimlerin olduğu bildirilmiştir (Mujika, 2009, Magal, 2009). Buna 

karşın iyi bir hazırlık dönemi geçiren sporcularda kassal gelişimler önemsiz olabilmektedir (Casajus, 

2001). Bu çalışmada gözlemlenen sprint, çeviklik ve patlayıcı güç değerlerindeki bu gelişimler, 

amatör futbolcuların, müsabaka dönemine fiziksel olarak iyi hazırlanamadıklarının bir göstergesi 

olabilir.  

Bu çalışmadaki amatör futbolcuların müsabaka dönemine iyi hazırlanamadıkları ve müsabaka 

dönemlerinde hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda aşırı yüklenmelere maruz kaldıkları ve 

toparlanma ilkelerine yeterince önem vermedikleri sonucuna varılabilir. Bu sonuçlara göre amatör 

futbolcuların ve antrenörlerin hazırlık dönemindeki fiziksel hazırlık çalışmalarını iyi programlamaları, 

müsabaka dönemi içerisindeki yüklenme ve toparlanma ilkelerine dikkat etmeleri önerilir. 
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Figure 1: Percent changes in anaerobic performance of soccer players in the competitive 

season 

Şekil 1: Futbolcuların Müsabaka Dönemi ile İlişkili Anaerobik Performans Değerlerinin 

Yüzde değişimleri 
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Abstract 0205 
 

 

Champion tennis players match analysis (2011 Grand Slam tournaments) 
  

Bülent Kilit1, Cengiz Arslan1, Sema Can2, Mustafa Balaban2, Amir Ghiami Rad3 
1Inönü University, school of physical education and sport, Malatya 
2Ankara University, school of physical education and sport, Ankara 
3Iran Azad University, school of physical education and sport, Tabriz Branch 

  

Purpose: 2011 Grand Slam tennis tournaments (Australian Open, French Open, Wimbledon, U.S. 

Open), men's and women's singles champion tennis players in the category is to analyze match 

statistics 

 

Method: 2011 Grand Slam tennis tournaments as a data collection tool used that in the official web 

pages. Category the champion tennis players in singles competition, published on these pages 

during the total 53 (25 men, 28 women) were evaluated in the match results and analysis. 

Descriptive statistical analysis of the obtained data (arithmetic mean, standard deviation, 

frequency distribution) tournaments, and the comparison between the one-way analysis of 

variance (ANOVA) Tukey post-hoc test was performed using SPSS 16.0 software package used for 

statistical analysis of study level of p <0.05, respectively.  

 

Results: male and female tennis players championship evaluated in match statistics; 1st 

percentage of service, aces, the average 1st serve speed and the average 2nd serve speed at 

Exiting significant differences between tournaments (p<0.05), other data was not detected that 

significant difference.  

 

Conclusion: This usually results in fast courts (Wimbledon) were higher service levels, slow (France 

open) courts, low service rates with have been found to increase at the percentage of serve. Values 

were generally near the other variables. 

  

Keywords: Tennis, grand slam, match analysis 
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Şampiyon tenisçilerin maç analizleri (2011 Grand Slam turnuvaları) 

  

Bülent Kilit1, Cengiz Arslan1, Sema Can2, Mustafa Balaban2, Amir Ghiami Rad3 
1İnönü üniversitesi, beden eğitimi ve spor yüksek okulu, Malatya 
2Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
3İran Azad Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tebriz 

  

Amaç: 2011 Grand Slam tenis turnuvalarında (Avustralya açık, Fransa açık, Wimbledon, Amerika 

açık) tekler kategorisinde şampiyon olan bayan ve erkek tenisçilerin maç istatistiklerinin analizini 

yapmaktır.  

 

Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak 2011 Grand Slam tenis turnuvalarının resmi 

internet sayfaları kullanılmıştır. Bu sayfalardaki müsabakalar süresince yayınlanan tekler kategorisi 

şampiyon tenisçilerin toplam 53 (erkekler 25, bayanlar 28) maç sonuç ve analizleri 

değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik analizleri (aritmetik ortalama, 

standart sapma, frekans dağılımı) ve turnuvalar arası karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA), Tukey post-Hoc testi yapılmış, çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS 16,0 paket 

programı kullanılıp anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

 

Bulgular: Bu araştırma sonucunda; şampiyon bayan ve erkek tenisçilerin değerlendirilen maç 

istatistiklerinde; 1. Servis yüzdesi, aces, ortalama 1. servis hızı ve ortalama 2. Servis hızında 

turnuvalar arası anlamlı farklar çıkarken (p<0.05), diğer verilerde anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir.  

 

Sonuç: Genelde hızlı kortlarda (Wimbledon) servis değerleri yüksek çıkarken, yavaş (Fransa açık) 

kortlarda düşen servis hızları ile birlikte servis yüzdelerinin arttığı tespit edilmiştir. Diğer 

değişkenlerde genelde yakın değerler tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tenis, grand slam, maç analizi 

  



 

955 

Abstract 0206 
  

The effect of the wall work on tennis training 

  

Bülent Kilit1, Cengiz Arslan1, Sema Can2, Mustafa Balaban2 
1Inönü University, school of physical education and sport, Malatya 
2Ankara University, school of physical education and sport, Ankara 

  

Purpose: To examine the effects of tennis training wall. 

  

Method: Gazi University School of Physical Education and Sports who attend the study, none of 

racquet sports before, 24 voluntary participation that were of male students. The Wall and court 

divided athletes into two groups for to make it work Gazi University sports hall and tennis courts 2 

days per week during 10 weeks (2gün x 90dk.) received training in tennis. After study tennis skill a 

test, tennis athletes was determined that ITN (International Tennis Number) and the revised dyer 

test wall. 

Descriptive statistical analysis of the obtained data (arithmetic mean, standard deviation, 

frequency distribution) and independent-samples t test was performed for comparison between 

groups. SPSS 16.0 software package used for statistical analysis of the study, the significance level 

p <0.05 was determined as. 

  

Results: The subjects to applied ITN (wall: 141.38 ± 9.606, court: 117.71 ± 11.280) and the 

revised dyer wall (wall: 61 ± 12.49, courts: 49.16 ± 8.08) was a statistically significant difference 

tests, working group has achieved higher test scores on the wall. Wall studies of subjects of this 

difference, due to court can be said that the work they do more strokes compared to the same 

period.  

 

Conclusion: During the initial 10 weeks training on these results tennis training wall can be said 

that the group recorded more step. 

  

Keywords: tennis, wall training, ITN test 
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Tenis eğitiminde duvar çalışmalarının etkisi 

  

Bülent Kilit1, Cengiz Arslan1, Sema Can2, Mustafa Balaban2 
1İnönü üniversitesi, beden eğitimi ve spor yüksek okulu, Malatya 
2Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Amaç: Tenis eğitiminde duvar çalışmalarının etkisini incelemektir.  

 

Yöntem: Araştırmaya Gazi üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören, daha 

önce raketli sporla hiç ilgilenmeyen 24 erkek öğrencinin gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Duvar ve kort çalışması yapmak için sporcular iki ayrı gruba ayrılarak Gazi Üniversitesi spor 

salonunda ve tenis kortlarında 10 hafta süresince haftada 2 gün (2günX90dk.) tenis eğitimi verildi. 

Çalışma sonrası sporcuların tenis öğrenim becerileri ITN (Uluslar arası Tenis Numarası) ve revize 

Dyer duvar testi ile tespit edildi. 

Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik analizleri (aritmetik ortalama, standart sapma, frekans 

dağılımı) ve gruplar arası karşılaştırma için independent- samples t testi yapılmıştır. Çalışmanın 

istatistiksel analizinde SPSS 16,0 paket programı kullanılıp anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Bulgular: Deneklere uygulanan ITN (duvar: 141,38±9,606, kort: 117,71±11,280) ve revize dyer 

duvar (duvar: 61±12,49, kort: 49,16±8,08) testlerinde anlamlı fark tespit edilmiş, duvarda çalışan 

grup daha yüksek test skoru elde etmiştir. Bu farkın deneklerin duvar çalışmalarının, kort 

çalışmalarına kıyasla aynı sürede daha fazla vuruş yaptıklarından kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Sonuç: Başlangıç aşamasındaki 10 haftalık antrenman süresince duvarda tenis antrenmanı yapan 

grubun daha fazla aşama kaydettiği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tenis, duvar çalışması, Itn testi 
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Abstract 0207 
  

The comparison of reaction time of male tennis players, table tennis players and 

the ones who don’t exercise at all in 10 to 12 years old 

  

Sema Can1, Bülent Kilit2, Erşan Arslan1, Salih Suveren3 
1Ankara University School of Physical Education and Sport/ ANKARA 
2İnönü University School of Physical Education and Sport / MALATYA 
3Gazi University School of Physical Education and Sport / ANKARA 

  

The purpose of this study, to compare with the reaction times of the 10-12 age group male tennis 

players, table tennis players and of the same age group sedanters. 

 

The study 10-12 age group, a total of 51 volunteer (17 tennis, 18 table tennis and 16 sedentary) 

people attended. Simple reaction time used that for the measurement of reaction time 

measurement tool Power 2000 New Test/Finland. With the data obtained that was applied in order 

to test whether differences between groups one-way analysis of variance (ANOVA) test. Statistical 

analyzes were performed with SPSS 13.0 package program. P <0.05 was considered statistically 

significant levels. 

 

Table tennis athletes and sedentary volunteers were significant differences between the values of 

reaction time. (P<0.05) Also in the table tennis athletes and tennis players, found a statistically 

significant difference between the values of reaction time. The tennis players and in sedentary 

subjects was not found that reaction time between the values to differ, although statistically 

significant difference. (P>0.05) 

 

As a result of the study, tennis players and sedentary volunteers because of the lack of significant 

a difference between the values of reaction time, tennis players be shown that enough reaction 

time not to give place to a developer working practices. 

  

Keywords: Masa tenisi, reaksiyon zamanı, tenis 
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10–12 Yaş grubundaki erkek tenisçiler, masa tenisçiler ve aynı yaş grubundaki 

sedanterlerin reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması 

  

Sema Can1, Bülent Kilit2, Erşan Arslan1, Salih Suveren3 
1Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ANKARA 
2İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/MALATYA 
3Gazi Üviversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu /ANKARA 

  

Özet  

Çalışmanın amacı, 10–12 Yaş Erkek Masa Tenisi Sporcusu, Tenis Sporcusu ve Sedanter Bireylerin 

Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılmasıdır. 

 

Araştırmaya 10 – 12 yaş grubundan toplam 51 erkek birey (17 tenis, 18 masa tenisi ve 16 

sedanter) katılmıştır. Reaksiyon zamanının ölçümünde Power 2000 New Test/Finland basit 

reaksiyon zamanı ölçüm aracı kullanılmıştır. Gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek 

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. İstatistik analizler SPSS 13.0 Paket 

programında P<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. 

 

Masa tenisi sporcuları ve sedanterlerin reaksiyon zamanı değerleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (P<0.05). Ayrıca masa tenisi sporcuları ve tenis sporcuları arasında da reaksiyon 

zamanı değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur (P<0.05). Tenis sporcuları ve sedanter bireyler 

arasında ise, reaksiyon zamanı değerleri arasında farklılık olmasına rağmen istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (P > 0.05). 

 

Çalışma sonucunda, tenis sporcuları ve sedanter bireylerin reaksiyon zamanı değerleri arasında 

istatistiksel açıdan fark olmamasının nedeni, tenis sporcularının yaptığı antrenmanlarda reaksiyon 

zamanını geliştirici nitelikte çalışmalara yeterince yer verilmemesi gösterilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Table tennis, reaction time, tennis 
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Abstract 0210 
  

Managers sports facility opinions on the investigation of problems 

  

Mustafa Balaban1, Bülent Kilit2, Velittin Balcı1 
1Ankara University, school of physical education and sport, Ankara 
2Inönü University, school of physical education and sport, Malatya 

  

Purpose: Sport management problems determine that faced by managers of different sizes to the 

sport. 

 

Method: Sports administrators, which might be the effect of leadership characteristics such as age, 

gender, educational status, his position before the current values which tasks are discussed and 

sports facility managers working in general tried to determine what problems encountered. 50 

managers participated in the survey who served in Ankara sporting facilities. Study the problems 

faced by managers, identified by the survey. Determinant of the problems facing sports managers 

Poll 16, personal information and questioning the 7 and consists of 23 questions in total. In this 

study, the descriptive statistics for the data collected through a questionnaire arithmetic mean, 

standard deviation and percentile values were calculated with SPSS 16.0 package program 

 

Results: Subjects which constitute a significant problem, lack of staff and a mismatch, excessive 

use of facilities and inadequate supplies, lack of car parking spaces, lack of financial support, 

security issues, problems encountered were inadequate transportation facilities. 

 

Conclusion: The vast majority of surveyed organizations they work for sports facilities managers 

were facing the same problems. Solutions to the questions identified in a variety of strategies to 

ensure customer satisfaction by producing and sports facilities should be improved. 

  

Keywords: Sports facility, sports manager, facility problems 
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Spor tesisi yöneticilerinin karşılaştığı sorunlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi 

  

Mustafa Balaban1, Bülent Kilit2, Velittin Balcı1 
1Ankara Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu, Ankara 
2İnönü Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu, Malatya 

  

Amaç: Spor yönetiminin farklı boyutlarında yer alan spor yöneticilerinin karşılaştığı sorunları 

belirlemektir.  

 

Yöntem: Spor yöneticilerinin liderlik özelliklerine etkisi olabileceği düşünülen; yaş, cinsiyet, öğrenim 

durumu, şu anki görevinden önce hangi görevlerde çalıştığı değerler ele alınmış ve spor tesisi 

yöneticilerinin genelde hangi sorunlarla karşılaştığını belirlemeye çalışılmıştır. Araştırmaya 

Ankara’daki spor tesisinde görev yapan 50 yönetici katılmıştır. Araştırmada yöneticilerin karşılaştığı 

sorunları, anket yapılarak belirlenmiştir. Anket spor yöneticilerini karşılaştığı sorunları belirleyici 16 

ve kişisel bilgileri sorgulayan 7, toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Bu çalışmada anket yoluyla 

toplanan verilerin tanımlayıcı istatistikleri aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik 

değerlerinin analizi SPSS 16.0 paket programı ile hesaplanmıştır.  

 

Bulgular: Önemli derecede sorun teşkil eden konular, personelin yetersizliği ve uyumsuzluğu, 

tesislerin gereğinden fazla kullanılması ve yetersiz malzemeler, araç park alanlarının yetersizliği, 

mali desteklerin yetersizliği, güvenlik sorunları, tesislere yetersiz ulaşım sorunlarıyla karşılaşıldığı 

tespit edilmiştir.  

 

Sonuç: Ankete katılan spor tesisi yöneticilerinin görev yaptıkları kuruluşların büyük çoğunluğunda 

aynı sorunlarla karşılaştığı belirlenmiştir. Belirlenen sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi ve spor 

tesislerinde müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli stratejilerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor tesisi, spor yöneticisi, tesis sorunları 
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Abstract 0212 
  

Assessment of depression in male and female students and its relationship with 

cardio – respiratory fitness rate 

  

Akbar Sazvar 

malayer university 

  

Assessment of depression in male and female students and its relationship  

with cardio – respiratory fitness rate. 

 

Introduction: Depression is an prevalent disorder that might affect everybody but same at people 

like universitys students be cause of they special situation toward this disorder are more vulnerable 

with in time diagnases of this disorder and impressive fact on it can supply some opportunity to 

prevention of depresstion improvement and finally to provide peoples and societys mental 

hygiene.The objects of this descriptive – aanalytical project are: first, cognizance of depression 

prevalence and cardio – respiratory fitness Rate of universitys students (boy and girls) then 

investigation of relationship between these 2 variant rate. 

 

Methods: we used Beck evaluation test to examine the rate of depression and used shuttle run test 

to estimate vo2max. We selected randomly 240 Malayer universitys students (boys and girls) and 

we have done these 2 test. 

 

Results: whole Malayer universitys students depression rate using of evaluation Beck test have 

imparted 11/8. number 198 of students have shown to some extent depression and the rate of 

depression was %82/5. Ofcourse this percent is becoming between girls %79/58 (117 person) and 

between boys %86/74(85 person) the rate of depression of malayer universitys students are more 

than other universitys students. Also the average of students cardiac – respiratory readiness using 

of shuttle Run test is estimated 40/5 millitr/kg Per minute, That is average readiness. 

Conclusion: In survey relationship between depression and cardio – respiratory fitness of students 

has shown that there is no meaningful relation between these variants, at the 0/05 confidence 

level (R=0/05,sig =0/44) in other words we can say that the rate of cardio – respiratory fitness has 

not effecive in increase or decrease of students depression. But between Average educational of 

girls students in 0/05 depression meaningful realation is found (R=0/23) (sig =0/006) But this 

relation between boys students was meaningless. (R=0/07, sig =0/47). 

 

Key words: Depression, cardio respiratory fitness, shuttel run test, beck depression test. 
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Assessment of depression in male and female students and its relationship with 

cardio – respiratory fitness rate 

  

Assessment of depression in male and female students and its relationship  

with cardio – respiratory fitness rate. 

 

Introduction: Depression is an prevalent disorder that might affect everybody but same at people 

like universitys students be cause of they special situation toward this disorder are more vulnerable 

with in time diagnases of this disorder and impressive fact on it can supply some opportunity to 

prevention of depresstion improvement and finally to provide peoples and societys mental 

hygiene.The objects of this descriptive – aanalytical project are: first, cognizance of depression 

prevalence and cardio – respiratory fitness Rate of universitys students (boy and girls) then 

investigation of relationship between these 2 variant rate. 

 

Methods: we used Beck evaluation test to examine the rate of depression and used shuttle run test 

to estimate vo2max. We selected randomly 240 Malayer universitys students (boys and girls) and 

we have done these 2 test. 

 

Results: whole Malayer universitys students depression rate using of evaluation Beck test have 

imparted 11/8. number 198 of students have shown to some extent depression and the rate of 

depression was %82/5. Ofcourse this percent is becoming between girls %79/58 (117 person) and 

between boys %86/74(85 person) the rate of depression of malayer universitys students are more 

than other universitys students. Also the average of students cardiac – respiratory readiness using 

of shuttle Run test is estimated 40/5 millitr/kg Per minute, That is average readiness. 

Conclusion: In survey relationship between depression and cardio – respiratory fitness of students 

has shown that there is no meaningful relation between these variants, at the 0/05 confidence 

level (R=0/05,sig =0/44) in other words we can say that the rate of cardio – respiratory fitness has 

not effecive in increase or decrease of students depression. But between Average educational of 

girls students in 0/05 depression meaningful realation is found (R=0/23) (sig =0/006) But this 

relation between boys students was meaningless. (R=0/07, sig =0/47). 

 

Key words: Depression, cardio respiratory fitness, shuttel run test, beck depression test. 
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Abstract 0217 
  

Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior ın sport scale: 

reliability and validity ıssues 

  

Gülfem Sezen Balçıkanlı 

Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara 

  

The aim of this study is to test the validity and reliability of Turkish version of The Prosocial and 

Antisocial Behavior In Sport Scale (PABSS), developed by Kavussanu and Boardley (2009). The 

scale was translated using a back-translation technique, which includes the use of a panel of 

experts and interpreters to translate the items from the source language to the target language 

and then back-translate them to the source language. Items were administered to 222 elites from 

various fields namely football, basketball, handball and field hockey in Ankara. The research group 

consists of 77 females (34.7%) and 145 males (65.3%). Their ages range from 17-37 (M: 22.57).  

The Prosocial and Antisocial Behavior In Sport Scale is a five-likert scale that contains 20 items 

with 4 sub-dimensions. Sub-dimensions are "antisocial behaviors towards opponents", "prosocial 

behaviors towards opponents", "antisocial behaviors towards opponents" and "prosocial behaviors 

towards teammates". Principal Component Analysis-PCA in order to test construct validty of PABSS. 

As for the reliability of the scale, cronbach alpha was studied. As a result of factor analyses, the 

Turkish version of PABSS, consisting of 20 items with four sub-dimensions, seemed to work fine. 

Cronbach alpha values were as follows: 0, 75 for Factor 1 (antisocial behaviors towards 

opponents), 0, 72 for Factor 2 (prosocial behaviors towards opponents, 0, 72 for Factor 3 

(antisocial behaviors towards opponents) and finally 0, 70 for factor 4 (prosocial behaviors towards 

teammates). The values obtained were considered to be "relatively reliable". The findings reveal 

that the Turkish version of PABSS can be used to measure prosocial and antisocial behaviors in 

team sport. 

  

Keywords: Antisocial behavior, prosocial behavior, sport 
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Sporda prososyal ve antisosyal davranış ölçeği'nin türkçe uyarlaması: geçerlik 

ve güvenirlik çalışması 

  

Gülfem Sezen Balçıkanlı 

Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Bu çalışmanın amacı Kavussanu ve Boardley'nin (2009) geliştirdiği Sporda Prososyal ve Antisosyal 

Davranış Ölçeği'nin (The Prosocial And Antisocial Behavior In Sport Scale-PABSS) Türkçe 

versiyonunun geçerliğini ve güvenirliğini test etmektir. Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış 

Ölçeği'nin Türkçeye çevirilmesi aşamasında çeviri-tekrar çeviri tekniğinden faydalanılmıştır. Çeviri 

aşamasından sonra elde edilen maddelerin geçerlik ve güvenirlik çalışması Futbol (%53.6), 

Basketbol (%10.8), Hentbol (%13.1) ve Çim Hokeyi (%22.5) olmak üzere toplam 4 farklı branştan 

çalışmaya gönüllü olarak katılan ve Ankara'da çeşitli kulüplerde yer alan 222 sporcu üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunun 77'sini kadın (%34.7), 145'ini erkek (%65.3) sporcular 

oluştururken, yaş ortalaması 22.57 (SS=4.31); yaş ranjları ise 17-37 arasındadır. Sporda Prososyal 

ve Antisosyal Davranış Ölçeği 20 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşan 5'li likert tipi bir ölçektir. 

Orijinal ölçeğin alt boyutları; "rakibe antisosyal davranış", "rakibe prososyal davranış", "takım 

arkadaşına antisosyal davranış" ve "takım arkadaşına prososyal davranış" boyutlarından 

oluşturmaktadır. Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği'nin yapı güvenilirliğini test etmek 

için Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis-PCA) uygulanmıştır. Ölçeğin Güvenirliği 

ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile test edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 

Türkçe versiyonuda 4 faktörlü yapıyı ve 20 maddeyi destekler nitelikte çıkmıştır. Cronbach Alpha 

değerleri ise; Faktör 1 (rakibe antisosyal davranış) 0,75; Faktör 2 (rakibe prososyal davranış) 0,72; 

Faktör 3 (takım arkadaşına antisosyal davranış) 0,72; Faktör 4 (takım arkadaşına prososyal 

davranış) 0,70'dir. Değerler, "oldukça güvenilir" düzeydedir. Ortaya çıkan sonuçlara göre Sporda 

Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip 

olduğu söylenebilir. 

 

Giriş ve Amaç 

Yere düşen rakibe yardımcı olmak, eğer rakip oyuncu sakatlanırsa topu taca atmak, eğer rakip 

oyuncu malzemelerini unutmuşsa ona kendi malzemelerini ödünç vermek gibi davranışlar spordaki 

prososyal davranışları oluşturmaktadır (Kavussanu 2006). Antisosyal davranışlar ise, kasıtlı olarak 

faul yapmak, rakibi sakatlamak, hakemi aldatmak gibi davranışları içermektedir. Bu hareketler fair 

playe aykırı davranışları yansıtmakta ve bir diğeri için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Sage, 

Kavussanu, Duda 2005). Spor ahlakı kapsamında geçerlik ve güvenirliği yapılan bir çok ölçeğin 

futbol branşına yönelik geliştirildiği görülmektedir. Ölçekte yer alan maddelerde ise futbola yönelik 

davranışlar yer almaktadır. Bu durumda da ortaya çıkan sonuçlar sadece futbol branşına 

genellenebilmektedir. Ortaya çıkan ihtiyaçtan hareketle, Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış 

Ölçeği çeşitli spor barnşlarına uygulunabilecek şekilde düzenlenmiştir (Kavussanu, Boardley 2009). 
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Bu çalışmanın amacı Kavussanu ve Boardley'nin (2009) geliştirdiği Sporda Prososyal ve Antisosyal 

Davranış Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun geçerliğini ve güvenirliğini test etmektir.  

 

Yöntem 

Kavussanu ve Boardley'nin (2009) geliştirdiği, Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği 20 

maddeden ve 4 alt boyuttan oluşan 5'li likert tipi bir ölçektir. Orijinal ölçeğin alt boyutları; "rakibe 

antisosyal davranış" (örn: Rakibime kasten faul yaptım.), "rakibe prososyal davranış" 

(örn:Sakatlanan rakibime yardım ettim.), "takım arkadaşına antisosyal davranış" (örn: Takım 

arkadaşımla tartıştım) ve "takım arkadaşına prososyal davranış" (örn: Takım arkadaşımı 

cesaretlendirdim.) boyutlarından oluşturmaktadır. Ölçeği'nin Türkçeye çevirilmesi aşamasında 

çeviri-tekrar çeviri tekniğinden faydalanılmıştır. Çeviri aşamasından sonra elde edilen maddelerin 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Futbol (%53.6), Basketbol (%10.8), Hentbol (%13.1) ve Çim 

Hokeyi (%22.5) olmak üzere toplam 4 farklı branştan çalışmaya gönüllü olarak katılan ve 

Ankara'da çeşitli kulüplerde yer alan 222 sporcu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunun 

77'sini kadın (%34.7), 145'ini erkek (%65.3) sporcular oluştururken, yaş ortalaması 22.57 

(SS=4.31); yaş ranjları ise 17-37 arasındadır. Ölçeğin yapı güvenilirliğini test etmek için faktörlerin 

elde edilmesinde en yaygın kullanıma sahip olan Temel Bileşenler Analizi (Principal Component 

Analysis-PCA) uygulanmıştır. Faktör analizinin ilk aşamasında veri setinin faktör analizi için uygun 

olup olmadığının belirlenmesinde Barlett testi ve KMO testi kullanılmıştır. Ölçeğin Güvenirliği ise 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile test edilmiştir. 

 

Bulgular 

Bu araştırmada KMO testi değeri 0.817 (çok iyi), Barlett testi ise anlamlı bulunmuştur. Sporda 

Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği Türkçe versiyonu da orjinalinde olduğu gibi 4 faktörlü bir 

yapıya ve 20 maddeye sahiptir. Alt faktörler için Cronbach Alpha değerleri ise Faktör 1 (rakibe 

antisosyal davranış) 0,75; Faktör 2 (rakibe prososyal davranış) 0,72; Faktör 3 (takım arkadaşına 

antisosyal davranış) 0,72; Faktör 4 (takım arkadaşına prososyal davranış) 0,70'dir. Değerler, 

"oldukça güvenilir" düzeydedir. 

 

Sonuç 

Ortaya çıkan sonuçlara göre Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği Türkçe versiyonunun 

geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 
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Abstract 021 
  

The efficacy of bioelectrical impedance method to determine body composition 

in different body hydration status wrestlers 
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2Kirikkale university Education Faculty, School of Physical Education and Sport, Kirikkale 
3Ankara University School of Physical Education and Sport, Ankara 
4General Directorate of Youth Services, Ankara 

  

Aim: The aim of this study is to investigate the effect of body hydration level in determining 

wrestlers’ body composition by the bioelectrical impedance. 

 

Material-Method: Elite cadet wrestlers (N=114) participated in this study. The wrestlers’ body 

composition analysis were determined using the methods of bioelectrical impedance and skinfold. 

Urine specific gravity (Usg) method was used for determining the level of body hydration. In 

statistical analysis, the determining of relationship between body compositions parameters were 

used the method of Pearson Two Tailed correlation. According to different hydration levels, 

comparison of body composition used the one way anova. In addition, the determinations of body 

fat percentage by using two different methods were compared with One Sample T-test.  

 

Results: There was a significant difference between the methods of BIA and SKF that used the 

assessment of body fat percentage ( BIA %10,4±4,8, SKF % 9,0±5,6 ) (P<0,05). According to 

different hydration status there was no significant difference the comparison of body composition 

that determined by BIA (P>0,05). As the correlation level r=0,58 was identified between both 

methods. 

 

Conclusion: Significant differences between the methods of BIA and SKF may be caused the errors 

during implemantation of these methods. lt has seen that the level of different body hydration has 

no effect on determination of body composition by BIA. BIA method does not require technical 

skills, and ease of use so it can be used to determine body composition wrestlers 

  

Keywords: Bioelectrical impedance, body composition, cadet wrestlers, hydration status 
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farklı vücut hidrasyon düzeyindeki güreşçilerde vücut kompozisyonun 

belirlenmesinde bioelektirik impedans yönteminin etkinliği 

  

Erkan Demirkan1, Mehmet Kutlu2, Mitat Koz3, Aziz Güçlüöver2, Mehmet Özal4 
1Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum 
2Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Kırıkkale 
3Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara 
4Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 

  

Giriş-Amaç: Son yıllarda bioelektrik impedans (BIA ) yöntemi vücut yağ yüzdesinin belirlenmesinde 

yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ( Ostojik, 2006 ). BIA yöntemiyle vücut kompozisyonu 

analizinde en önemli hata kaynaklarından birisi bireyin hidrasyon düzeyindeki değişimlerdir. Yemek 

yeme, sıvı alımı ve egzersiz sonucu meydana gelen dehidrasyon tüm vücudun elektrik akımına 

direncini, dolayısıyla yağsız beden kütlesi ve yağ yüzdesinin hesaplanmasını etkilemektedir ( 

Heyward ve Stolarczyk, 1996). Normal vücut sıvı dengesine sahip olan bir sporcuda genellikle idrar 

özğül ağırlığı ( urine specific gravity, Usg ) 1.020 g/cm³’den daha düşüktür (Casa ve ark., 2005). 

National College of Athletic Association ( NCAA ) Usg olarak sporcunun euhidrasyon (normal 

hidrasyon) durumunda olduğunun bir göstergesi olarak 1.020 g/cm³ ve alt değerlerini kabul 

etmektedir (Utter, 2001). BIA analizi vücut kompozisyonu değerlendirmesinde pratik bir metottur. 

Bu metodun geçerliliği ve kullanışlılığı genç ve obezlerin de içinde olduğugenel bir yetişkin grubu 

için de kabul edilebilir olmasıdır. Diğer yandan vücut kompozisyonunun belirlenmesinde yaygın 

olarak olarak kullanılan skinfold ölçümlerinin geçerliliği ve güvenirliliği; uygulayan kişinin becerisi, 

kaliperin modeli, bireysel faktörler ve vücut yağının hesaplanmasında kullanılan denklem tarafından 

etkilenmektedir ( Heyward ve Stolarczyk. 1996, Kravitz ve Heyward. 1997 ). 

Bu çalışmada, bioelektrik impedans (BIA) yöntemi ile güreşçilerin vücut kompozisyonunun 

belirlenmesinde vücut hidrasyon düzeyinin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, 

Bioelektrik İmpedans ve skinfold yöntemlerinin karşılaştırılarak aralarındaki ilişkinin tespit edilerek 

kullanılabilirlik yönlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem: Çalışmaya 114 elit düzey yıldız güreşçi ( 15-17 yaş aralığı ) katılmıştır. 

Güreşçilerin vücut kompozisyonunu belirlemek amacıyla, BIA ve deri altı yağ ölçümü yöntemi (SKF) 

kullanıldı. Vücut hidrasyon düzeyinin belirlenmesinde, idrar özgül ağırlığı yöntemi kullanıldı. 

İstatistiki analizde, vücut kompozisyonunun belirlenmesinde kullanılan farklı yöntemler arasındaki 

ilişkinin tespitinde Pearson (iki uçlu) korelasyon testi kullanıldı. Katılımcılar hidrasyon düzeyine göre 

3 gruba ayrıldı;a-1,010-1,020 gr/cm³ arası (N=27),b-1,021-1,029 gr/cm³ arası (N=61),c-1,030 

gr/cm³ ve üzeri (N=26 ). Vücut kompozisyonun belirlenmesinde kullanılan BIA ve SKF ölçüm 

yöntemleri arasındaki anlamlılık düzeyinin belirlenmesinde one simple t- test kullanıldı. Her iki 

ölçüm yönteminin, farklı vücut hidrasyon düzeyleri arası karşılaştırma için oneway anova testi 

kullanıldı. İstatistiki analizde anlamlılık düzeyi P<0,05 olarak belirlendi. 
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Bulgular:  

SKF ve BIA yöntemleri kullanılarak elde edilen yağ yüzde değerleri arasında anlamlı bir fark 

gözlemlendi ( BIA %10,4±4,8, SKF % 9,0±5,6 ) (P<0,05) (Tablo 1). Farklı hidrasyon 

düzeylerindeki sporcuların vücut kompoziyonu değerlerinde ne BIA ne de SKF yöntemi ile 

berlirlenen değerler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05) (Tablo 2). Vücut yağ 

oranının berlierlenmesinde her iki yöntem arasında anlamlıilişki ( r=0,58)tespit edilmiştir (Tablo 3). 

 

Bioelektirik impedans yöntemi ile yapılan vücut kompozisyonu analizinde, farklı vücut hidrasyon 

gruplar arasında yağ %, yağsız beden kütlesi ( YBK) ve toplam vücut suyu değerlerinde 

istatisitiksel olarak anlamlı fark tespit edilememiştir P>0,05 (Tablo 2).  

 

Sonuç: BIA ve SKF yöntemleriyle vücut kompozisyonun belirlenmesi sonucundaki anlamlı farklılık, 

yöntemlerin uygulanması sırasında oluşabilecek hata payından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. BIA yöntemi ile vücut kompozisyonun belirlenmesinde, vücut hidrasyon düzeyinin 

anlamlı düzeyde etkisinin olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, her iki yöntem arasında orta 

düzeyde ilişki olması, BIA yönteminin kullanım kolaylığı ve teknik beceri gerektirmemesi dolayısıyla 

güreşçilerde vücut kompozisyonunun belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.  

 

Anahtar sözcükler: Bioelektrik impedance, skinfold, vücut kompozisyonu, yıldız güreşçi, hidrasyon 

düzeyi 
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Anahtar Kelimeler: Bioelektrik impedans, hidrasyon düzeyi, vücut kompozisyonu, yıldız güreşçi 

  

 

 
The characteristic features of the wrestlers 

N=114 Mean±SD 

Age 16,4±0,7 

Height 170±8,1 

Weight 68,3±15,4 

Fat % ( BIA ) 10,4±4,8* 

Fat free mass 60,8±12,1 

Body mass index 23,3±3,5 

Fat % ( SKF ) 9,02±5,6* 

Significant level *P<0,05; BIA: Bioelektical impedance; SKF: skinfold 

 

Güreşçilerin karakteristik özellikleri 

N=114 Ortalama ±SS 

Yaş 16,4±0,7 

Boy 170±8,1 

Ağırlık 68,3±15,4 

Yağ % ( BIA ) 10,4±4,8* 

Yağsız Beden Kütlesi 60,8±12,1 

Beden Kütle İndeksi 23,3±3,5 

Yağ % ( SKF ) 9,02±5,6* 

Anlamlılık düzeyi *P<0,05 BIA: Bioelektirik impedans; SKF: skinfold ( deri kıvrım kalınlığı ) 
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The body composition analysis according to the wrestlers’ level of body hydration 

 

1,010- 1,020 

g/cm³ 

(N=27) (A) 

1,021-1,029 

g/cm³ 

(N=61) (B) 

>=1,030 

g/cm³ 

(N=26) (C) 

F 
P; Post Hoc 

Significant Result 

Weight (kg) 65,7±16,5 67,4±14,8 73,0±15 1,69 0,19 

Fat % (SKF) 8,8±6,8 8,6±4,5 10,3±6,6 0,88 0,42 

Fat % (BIA) 9,6±4,6 10,4±4,5 11,0±4,8 0,56 0,57 

Fat free mass (kg ) 59,1±13,4 60,0±12 64,4±10,8 1,56 0,21 

Total body water 43,2±9,8 44,0±8,7 47±8 1,46 0,24 

Urine specific 

gravity (g/cm³) 
1,016±0,003 1,026±0,002 1,032±0,002 287,2 0,00* A-B, A-C, B-C

Significant level *P<0,05 

 

Güreşçilerin vücut hidrasyon düzeylerine göre vücut komposizyonu analizi 

 

1,010- 1,020 

g/cm³ 

(N=27) (A) 

1,021-1,029 

g/cm³ 

(N=61) (B) 

>=1,030 

g/cm³ 

(N=26) (C) 

F 
P; Post Hoc Anlamlılık 

Sonuç 

Ağırlık (kg) 65,7±16,5 67,4±14,8 73,0±15 1,69 0,19 

Yağ % 

(SKF) 
8,8±6,8 8,6±4,5 10,3±6,6 0,88 0,42 

Yağ % 

(BIA) 
9,6±4,6 10,4±4,5 11,0±4,8 0,56 0,57 

YBK 59,1±13,4 60,0±12 64,4±10,8 1,56 0,21 

TVS 43,2±9,8 44,0±8,7 47±8 1,46 0,24 

Usg 1,016±0,003 1,026±0,002 1,032±0,002 287,2 0,00* A-B, A-C, B-C 

Anlamlılık düzeyi P<0,05 YBK: yağsız beden kütlesi; TVS: total vücut suyu; Usg: idrar özgül ağırlığı 
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The relationship between the two different methods of determining the level of body 

composition 

Skinfold (r) Bioelektrical impedance (r)

Skinfold 1 0,58** 

Bioelektrical impedance 0,58** 1 

**Correlation level: 0,01 

 

İki farklı vücut kompozisyonu belirleme yöntemleri arasındaki ilişki düzeyi 

Skinfold (r) Bioelektirik impedans

Skinfold (r) 1 0,58** 

Bioelektirik impedans 0,58** 1 

**Korelasyon düzeyi: 0,01 
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Abstract 0220 
  

 
Determination of the relationship between body composition and anaerobic 

performance by weight category of wrestlers 

  

Erkan Demirkan1, Mitat Koz2, Mehmet Kutlu3, Mehmet Özal4, Aziz Güçlüöver3 
1Directorate of Education, Çorum 
2Ankara University School of Physical Education and Sport, Ankara, 
3Kirikkale university Education Faculty, School of Physical Education and Sport, Kirikkale 
4General Directorate of Youth Services, Ankara 

  

Aim: At this study, according to weight categories of cadet wrestlers, it aimed to determine the 

relationship between the changes of body composition and anaerobic performance values. 

Material-Method: Elite cadet wrestlers (N=126) participated in this study. The wrestlers were 

divided as the light, medium and heavy weight class categories and were made the comparison 

according to this weight categories. The wrestlers’ body composition analysis was determined by 

using the measurement of skinfold. The wrestlers’ arm and leg anaerobic performance values were 

determined by Wingate anaerobic power and capacity test. 

 

Results: According to wrestlers weight class, there were no statistical significant difference in 

relative leg peak power values between light and heavy weight categories, and between the 

medium and heavy weight categories (P>0,05). There was no statistical significant difference in 

relative leg average power values between the light and heavy weight categories (P>0, 05). There 

were no statistical significant difference in relative arm peak power values between light and heavy 

weight categories, and between the medium and heavy weight categories (P>0, 05). There was no 

statistical significant difference in relative arm average power values between the medium and 

heavy weight categories (P>0, 05). 

 

Conclusion: Taking into account the results of the literature, in determining ideal body composition 

of wrestlers to increase anaerobic performance rather of an excess of fat percentage, the amount 

of lean body mass ratio should increase. Because the amount of lean body mass increases, the 

produced of muscle strength and power ratio will increase. 

  

Keywords: Cadet wrestlers, anaerobic performance, body composition 
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Sıklet kategorisine göre güreşçilerin vücut kompozisyonu ve anaerobik 

performans ilişkisinin belirlenmesi 

  

Erkan Demirkan1, Mitat Koz2, Mehmet Kutlu3, Mehmet Özal4, Aziz Güçlüöver3 
1Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum 
2Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara 
3Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Kırıkkale 
4Ankara, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

  

Giriş ve Amaç 

Sağlık düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilen vücut yağ oranı güreşçiler ve antrenörleri 

tarafından da önemle izlenmesi gereken bir konudur. Güreş sporunun kısa sürede yüksek şiddette 

performansa gereksinim duyması nedeniyle, anaerobik güç ve kapasitenin güreşçilerde önemli 

olduğu belirtilmektedir (Yoon, 2002). Güreşçilerde performans artışı için yağ %’sinin kontrol altında 

tutularak yağsız beden kütlesi (YBK ) miktarının artırılması gerektiği ileri sürülmüştür (Vardar ve 

ark., 2007). 

Yapılan bu çalışmada, güreşçilerin sıklet kategorilerine göre vücut komposizyonu değişimi ile 

birlikte anaerobik performans değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve yöntem 

Yapılan bu çalışmaya, toplam 126 elit düzey yıldız güreşçi (15- 17 yaş aralığı) katılmıştır. 

Çalışmada, güreşçiler ağırlık kategorilerine göre hafif (42, 46, 50, 54 kg), orta (58, 63, 69 kg) ve 

ağır sıklet (76, 85, 100 kg) gruplarına ayrılarak gruplararası karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Çalışmaya katılan sporcuların vücut kompozisyonu analizi (triceps, subscapula, abdominal) deri 

kıvrım kalınlığı ölçümü yolyla belirlendi. Lohman denklemi (1981) kullanılarak vücut yağ yüzdeleri 

hesaplandı. Güreşçilerin kol ve bacak anaerobik performans değerleri Wingate anaerobik güç ve 

kapasite testi (WAnT) ile (Monark 894E) yapıldı.  

 

Verilerin analizi 

Gruplar arası karşılaştırmalarda One-Way ANOVA yöntemi, post hoc tukey testi ile birlikte kullanıldı. 

Ayrıca, değişkenler arası ilişki düzeyinin belirlenmesinde pearson korelasyon istatistik yöntemi 

kullanılmıştır. İstatiksel anlamlılık P< 0.05 olarak kabul edildi. 

 

Bulgular  

Sıklet kategorisine göre orta ve ağır sıklet güreşçilerinin yaş değişkenleri arasında anlamlı fark 

tespit edilememiştir (P>0,05). Gruplar arasında, diğer değişkenler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (P<0,05) (Tablo 1). 

Sıklet kategorilerine göre güreşçilerin tüm kol ve bacak anaerobik güç değerlerinde anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 2). Buna gore bacak doruk güç(W) te tüm sıkletler arasında 
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anlamlı farklılık gözlenirken, rölatif bacak doruk güç (W/kg) değerlerinde hafif ve orta sıkletler 

arasındaki farklılık anlamlıdır (P<0,05). Bacak ortalama güç (W) te tüm sıkletler arasında anlamlı 

farklılıklar gözlenirken, rölatif bacak ortalama güç (W/kg) değerlerinde hafif ve orta sıkletler 

arasındaki farklılık anlamlıdır (P<0,05). Kol doruk güç(W) te tüm sıkletler arasında anlamlı farklılık 

gözlenirken, rölatif kol doruk güç (W/kg) değerlerinde hafif ve orta sıkletler arasındaki farklılık 

anlamlıdır (P<0,05). Kol ortalama güç (W) te tüm sıkletler arasında anlamlı farklılıklar gözlenirken, 

rölatif kol ortalama güç (W/kg) değerlerinde hafif ve orta sıkletler arasında ve hafif ile ağır sıkletler 

arasındaki farklılık anlamlıdır (P<0,05). Orta ile ağır sıkletler arasındaki rölatif kol ortalama güç 

(W/kg) değerleri arasındaki farklılık anlamlı değildir (P>0,05) (Tablo 2).  

Yağsız beden kütlesi ve vücut yağ % oranları ile kol ve bacak anaerobik güç ve kapasite değerleri 

arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 

 

Tartışma ve sonuç 

Sıklet kategorisine göre sınıflandırılan güreşçilerde hafif ve ağır sıklet grubunda yer alan sporcuların 

rölatif bacak ve kol doruk güç ve ortalama kapasite değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir (Tablo 2). Elde edilen bu sonucun nedeni olarak, ağır sıklet 

güreşçilerinin vücut ağırlıkları oranına göre daha düşük düzeyde YBK miktarına sahip olmalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim bu çalışmada, hafif sıklet güreşçilerin YBK miktarı vücut 

ağırlıklarının yaklaşık % 95’ini teşkil ederken, ağır sıklet grubunda bu oran % 84’lerde olduğu 

görülmektedir (Tablo 2). Buna ilaveten, çalışmamızda güreşçilerin YBK ile hem kol hem bacak 

anaerobik güç değerleri arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğu saptanmıştır (Tablo 3). Sonuç 

olarak literatür sonuçları da dikkate alındığında, güreşçilerde ideal vücut kompozisyonu 

belirlenirken, anaerobik performans artışı için vücut yağ % oranının fazlalığından ziyade YBK’sinin 

yükseltilmesi sağlanmalıdır. Çünkü vücutta yağsız beden kütle miktarı artıkça, üretilen kas kuvveti 

ve gücü de artacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Yıldız güreşçi, anaerobik performans, vücut kompozisyonu 

  

 

 
The wrestlers' characteristic features according to the weight category 

 

Lightweight 

(N=46) 

X±SD (A) 

Middleweight 

(N=44)X±SD (B) 

Heavyweight 

(N=36)X±SD (C) 
F 

P; Post Hoc 

significant result 

Age 16,2±0,8 16,5±0,5 16,6±0,6 5,029 0,10 

Height 

(cm) 
163,1±5,6 170,7±4,4 178,6±5,1 95,040 

0,00* A-B, A-C, 

B-C 

Weight 

(kg) 
53,3±5,2 66,4±4,4 87,6±9,2 290,99 

0,00* A-B, A-C, 

B-C 

Fat% 5,2±1,2 7,3±1,6 15,3±6,5 81,861 
0,00* A-B, A-C, 

B-C 

Fat free 

mass (kg) 
50,5±4,7 61,5±4,0 73,7±4,2 289,13 

0,00* A-B, A-C, 

B-C 

Fat free 

mass (%) 
94,7±1,2 92,7±1,6 84,7±6,5 81,86 

0,00* A-B, A-C, 

B-C 

Body mass 

index 
20,0±1,5 22,7±1,3 27,5±2,7 158,24 

0,00* A-B, A-C, 

B-C 

significant level: P<0,05; 
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Sıklet kategorisine göre güreşçilerin karakteristik özellikleri 

 

hafif sıklet (N=46) 

X±SD (A) 

Orta sıklet(N=44) 

X±SD (B) 

Ağır 

sıklet(N=36) 

X±SD (C) 

F 

P; Post Hoc 

Anlamlı 

Sonuç 

Yaş 16,2±0,8 16,5±0,5 16,6±0,6 5,029 0,10 

Boy (cm) 163,1±5,6 170,7±4,4 178,6±5,1 95,040 
0,00* A-B, A-

C, B-C 

Ağırlık 

(kg) 
53,3±5,2 66,4±4,4 87,6±9,2 290,99 

0,00* A-B, A-

C, B-C 

Yağ % 5,2±1,2 7,3±1,6 15,3±6,5 81,861 
0,00* A-B, A-

C, B-C 

YBK (kg) 50,5±4,7 61,5±4,0 73,7±4,2 289,13 
0,00* A-B, A-

C, B-C 

YBK(%) 94,7±1,2 92,7±1,6 84,7±6,5 81,86 
0,00* A-B, A-

C, B-C 

BKİ 20,0±1,5 22,7±1,3 27,5±2,7 158,24 
0,00* A-B, A-

C, B-C 

Anlamlılık düzeyi: *P<0,05; BKI: Beden Kütle İndeksi; YBK: Yağsız Beden Kütlesi 
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Anaerobic performance features of wrestlers according to the weight category 

 

Lightweight 

(N=46) X±SD 

(A) 

Middle 

weight(N=44) 

X±SD (B) 

Heavy 

weight(N=36) 

X±SD (C) 

F 

P; Post Hoc 

Significant 

Result 

Leg peak power 

(W) 
688,2±123 927,3±136 1158±159 111,5 

0,00* A-B,B-C, 

A-C 

Relative Leg 

peak power 

(W/kg) 

12,9±1,7 14,0±1,8 13,2±1,9 4,213 0,02* A-B 

Leg average 

power (W) 
360±53 486±53 598±63 174,8 

0,00* A-B,B-C, 

A-C 

Relative Leg 

average power 

(W/kg) 

6,7±0,6 7,3±0,6 6,8±0,8 10,10 0,00* A-B 

Arm peak 

power (W) 
479±136 660±127 827±179 55,18 

0,00* A-B,B-C, 

A-C 

Relative Arm 

peak power 

(W/kg) 

8,9±2,0 9,9±1,8 9,5±2,2 2,728 0,07 A-B 

Arm average 

power (W) 
241±60 340±57 437±53 113,6 

0,00* A-B,B-C, 

A-C 

Relative Arm 

average power 

(W/kg) 

4,5±0,9 5,1±0,8 5,0±0,7 7,57 0,00* A-B, A-C 

Significant level:*P<0,05 
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Sıklet kategorisine göre güreşçilerin anaerobik performans özellikleri 

 

Hafif sıklet(N=46) 

X±SD (A) 

Orta sıklet(N=44) 

X±SD (B) 

Ağır sıklet(N=36) 

X±SD (C) 
F 

P; Post Hoc

Anlamlı 

Sonuç 

Bacak doruk güç 

(W) 
688,2±123 927,3±136 1158±159 111,5 

0,00* A-

B,B-C, A-C 

Rölatif Bacak 

doruk güç (W/kg) 
12,9±1,7 14,0±1,8 13,2±1,9 4,213 0,02* A-B 

Bacak ortalam güç 

(W) 
360±53 486±53 598±63 174,8 

0,00* A-

B,B-C, A-C 

Rölatif Bacak 

ortalam güç 

(W/kg) 

6,7±0,6 7,3±0,6 6,8±0,8 10,10 0,00* A-B 

Kol doruk güç (W) 479±136 660±127 827±179 55,18 
0,00* A-

B,B-C, A-C 

Rölatif Kol doruk 

güç (W/kg) 
8,9±2,0 9,9±1,8 9,5±2,2 2,728 0,07 A-B 

Kol ortalama güç 

(W) 
241±60 340±57 437±53 113,6 

0,00* A-

B,B-C, A-C 

Rölatif Kol 

ortalama güç 

(W/kg) 

4,5±0,9 5,1±0,8 5,0±0,7 7,57 
0,00* A-B, 

A-C 

Anlamlılık düzeyi:* P<0,05 
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The relationship between body composition and anaerobic power and capacity 

 

Leg peak power 

(W) R 

Leg average power ( 

W )R 

Arm peak power 

(W) R 

Arm average power ( 

W) R 

Fat free 

mass 
0,86** 0,93** 0,76** 0,87** 

Fat % 0,60** 0,65** 0,47** 0,58** 

**korelasyon düzeyi:0,01 

 

Vücut kompozisyonu ile anaerobik güç ve kapasite arasındaki ilişki 

 

Bacak doruk güç 

(W) R 

Bacak ortalama güç ( 

W )R 

Kol doruk güç 

(W) R 

Kol ortalama güç ( 

W) R 

Yağsız beden 

kütlesi 
0,86** 0,93** 0,76** 0,87** 

Yağ % 0,60** 0,65** 0,47** 0,58** 

**Correlation level:0,01 
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Abstract 0229 
  

 

Relationship between social-economic status of family and adolescents student 

sport participation in ıran-rasht 

  

Mehr Ali Hemmati Nezhad1, Mohammad Mahdi Rahmati2, Mohsen Manochehri Nezhad3 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan Iran 
2Faculty of Human Science, University of Guilan Iran 
3University of Guilan Iran 

  

Abstract This study was conducted to determine Relationship between Social – Economic Status of 

family and adolescent students sport participation in Rasht-Iran. The analyses were based on data 

that collected from third grade high school students in three fields, (n= 415) adolescent (159 male, 

255 female), in 10 high schools that use random from 2 area of Rasht city. We find that the 

families that have higher level of social -Economic Status, their children were more active and 

participate in sport more than others. By rising education of parents, higher level of Economic 

Status (income of family) and what the parents does (parents level of job), are important factors 

that amount of adolescent sport participation increased by them. 

 

Key words: sport participation, education level, job level, parents 

 

1. Introduction Adolescence is the period during which lifestyle patterns of behavior are being 

formed. These behaviors set the stage for one's future health, and are viewed as crucial 

determinants of health, illness, disability, and premature mortality through life span [16]. Being 

physically active is good for one’s health. Physical activity is associated with reduced risk for 

chronic diseases such as cardiovascular disease, type 2 diabetes, obesity, some cancers and 

mental ill-health [2, 12]. 

From a public or population health perspective it is important to note that socioeconomic status has 

consistently been documented as having an inverse relationship with physical activity [22]. 

Sociological theorists such as Coleman (1988) and Bourdieu (1984) also articulate a contingent 

relationship amongst different forms of capital for child well-being. Family structure can be 

considered a parental investment in children (Haveman and Wolfe, 1994) that could modify the 

influence of other, complimentary investments, like family SES [13]. 

 

 

2. Methodology 

Data collected from third grade high school students in three fields, in 415 adolescent (159 male, 

255 female), in 10 high schools that chose randomly from 2 area of Rasht city. I measure parents’ 
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SES as) a composite of parents’ education, occupation and income [13]. Data were computed using 

the Statistical Program for Social Sciences (SPSS, version 18), with missing data or no applicable 

responses scored as missing data. Data were computed using the Statistical Program for Social 

Sciences (SPSS, version 18), with missing data or no applicable responses scored as missing data. 

 

4. Result  

Result showed that there is significant correlation (0.140) between family SES and amount of Sport 

Participation Among students. Result showed each part of SES has significant correlation with 

amount of sport participation pre a week among adolescent students.  

Result showed that there is significant correlation (r= 0.140; p <= 0.01) between family SES and 

amount of Sport Participation among Adolescent students; family income, (r= 0.12; p <= 0.01), 

level of father job (r= 0.138; p <= 0.01), Level of father education (r= 0.126; p <= 0.05), Level of 

mother education (r= 0.106; p <= 0.05), except level of mother job (r= 0.02). 

 

Discussion 

In conclusion, instructions about the benefits and value of physical activity and other healthy life 

style habits should be provided for the target population. Access to exercise and sport facilities in 

and out school time should be addressed. Further research needs to focus on longitudinal and 

intervention studies to follow young Iranians sport participation. 
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Abstract 0230 
  

Determining of the recreational conflicts: case of canakkale halk bahcesi 

  

Alper Sağlık1, Abdullah Kelkit1, Elif Sağlık2 
1Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Architecture and Design, Department of Landscape 

Architecture, Canakkale. 
2Canakkale Onsekiz Mart University, Lapseki Vocational School, Park and Garden Plants, Canakkale. 

  

In this research, 200 questionnaires were applied to the users of Halk Bahcesi that located in 

Canakkale While measuring the conflicts five pointed Likert Scale was used and by the result of the 

analyses six conflicts factor groups (lack of the area, economics, cleaning and maintanance, 

security, using habits and internal reasons) were determined. According to findings obtained, 

convenient areas should be created of picnic areas. Keeping the park clean and well maintained to 

ensure safety and security in the park is also required. The importance of public spaces where 

users can provide the necessary, and the area to show the sensitivity is dominated by expectation 

of protection. Within this scope, determining the conflicts in terms of user satisfaction is important. 

  

Keywords: Canakkale, Conflict, Halk Bahcesi, Recreation 

 
Rekreasyonel kısıtlayıcıların belirlenmesi: çanakkale halk bahçesi örneği 

  

Alper Sağlık1, Abdullah Kelkit1, Elif Sağlık2 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 

Çanakkale. 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Çanakkale. 

  

1. GİRİŞ 

Kent içerisindeki parklar kullanıcıların gün boyunca çeşitli nedenlerle etkilendikleri stresli 

ortamlardan uzaklaşabildikleri ve doğa ile baş başa kalabildikleri ortamlar oluşturmaktadırlar. 

Ancak bu parklardaki kısıtlayıcılar, kullanıcıların bu alanlara olan ilgisini azaltmaktadır (Aşıkkutlu ve 

Müderrisoğlu, 2010) Bu nedenle kısıtlayıcıları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için kullanıcıların 

istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir (Sağlık ve ark., 2012).  
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2. AMAÇ 

Bu araştırmada Halk Bahçesi’ne gelen kullanıcıları etkileyen rekreasyonel kısıtlayıcıların belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

3. MATERYAL ve METOD 

Bu araştırmada Halk Bahçesi’ne gelen 200 kullanıcıyla yüz yüze görüşmeler şeklinde anketler 

uygulanmıştır. Anket hazırlanırken Alexandris and Carroll (1997), Johnson et all (2001), Baş 

(2003), Crompton and Kim (2004), Müderrisoğlu ve ark. (2005), Aşıkkutlu ve Müderrisoğlu 

(2010)’nun çalışmalarından yararlanılmıştır. Uygulanan anket ile kullanıcıların faaliyetlere 

katılımlarında olumsuz etkisi olan kısıtlayıcıların belirlemesi amaçlanmıştır.  

 

3.1. Araştırma Alanı 

Araştırma alanı olan Halk Bahçesi Çanakkale kent merkezinde yer almaktadır (Şekil 3.1). Bu alan 

1840’lı yıllarda Çanakkale Boğazı kıyısında yaşayan Calvert ailesine ait konağın bahçesinden 

günümüze kadar küçülerek kalan bir bölümüdür. Bünyesinde çocuk oyun alanları, açık alan spor 

aletleri, TEMA evi, çay bahçesi, düğün salonu, küçük bir amfi gibi alanlar barındırmaktadır. Alanda 

yoğun ve bakımsız bir bitkilendirme mevcuttur. 

 

3.2. Kullanıcı Özelliklerinin Belirlemesi 

Alanda uygulanan anket soruları kapsamında; 24 sorudan oluşan kısıtlayıcıları belirlemeyi 

amaçlayan sorular sorulmuştur. 5 noktalı Likert ölçeğinden yararlanılmıştır. “1” etkisiz, “5” çok 

etkili olarak belirlenmiştir. 

 

3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmanın istatistiksel analizinde SPSS 18 programı kullanılmıştır. Ankette sorulan 24 adet 

kısıtlayıcı sorusu öncelikle Faktör Analizi kullanılarak faktör gruplarına ayrılmıştır. Faktörlerin 

güvenilirliğini ortaya koymak için Güvenilirlik Analizi yapılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

4.1. Kullanıcı Özellikleri 

Çanakkale Halk Bahçesi’nde yapılan anket çalışması sonucunda kullanıcıların sosyo-ekonomik 

yapıları incelenmiştir. Buna göre ankete katılanların %64’ ü 20 yaşından büyük, %63’u erkek, 

%58’i lise mezunu, %45’i 850- 1250 TL gelire sahip, % 53’ü öğrenci, % 46’sı kent merkezinde 

ikamet etmektedir. Ankete katılanların %68’i Halk Bahçesine arkadaşlarıyla gelmekte, %41’i parka 

yaya olarak ulaşmaktadır. 

 

4.2. Halk Bahçesi Kullanıcı Kısıtlayıcıları 

Bu araştırmada kısıtlayıcıların katılıma etkisi üzerine 24 adet kriter değerlendirilmiştir. Bu kriterleri 

açıklayabilmek için Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda kriterler altı faktörde 
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toplanmıştır. Bu faktörler KFI (alan yetersizliği), KFII (ekonomi), KFIII (temizlik ve bakım), KFIV 

(güvenlik), KFV (kullanım alışkanlıkları), KFVI (içsel nedenler)‘dir. Tablo 1’de analiz verileri ve 

faktör grupları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

I. Faktör (alan yetersizliği) Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi piknik yapılacak alanların 

bulunmaması ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerin yetersiz olmasıdır. 

II. Faktör (ekonomi) Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi ise vakit bulamamaktır. 

III. Faktör (temizlik ve bakım) Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi alanın temiz ve bakımlı 

olmamasıdır. 

IV. Faktör (güvenlik) Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi emniyet ve güvenliğin yetersiz 

olmasıdır. 

V. Faktör (kullanım alışkanlıkları) Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi insanların ortak 

kullanım alanlarına gerekli önemi vermemesi ve korumaması 

VI. Faktör (içsel nedenler) Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi bilinçsiz kullanıcılardan 

duyulan rahatsızlıktır. 

 

5. SONUÇ 

Halk Bahçesi’nde yapılan bu araştırmada, kullanıcıya bağlı olarak rekreasyonel kısıtlayıcılarda 

değişim olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre; en fazla etkili 

kısıtlayıcı faktör grubu kullanım alışkanlıkları iken en az etkili olan faktör grubu içsel nedenlerdir. 

Sonuç olarak; Çanakkale Halk Bahçesinde: 

• Alanda farklı yaş grupları için daha fazla aktivite alanı oluşturulmalı 

• Dinlenme ve oturma alanlarının sayısı arttırılmalı 

• Kaliteli ve uygun fiyatla hizmet verecek mekânlar oluşturulmalı 

• Alana kendi aracı ile gelen kullanıcılar için ücretsiz park alanları oluşturulmalı 

• Alanda zaman içerisinde, sürekli kullanıcıların ilgisini canlı tutacak organizasyonlar yapılmalı 

• Emniyet ve güvenliğin sağlanması için güvenlik birimleri oluşturulmalı, mevcut aydınlatmalar 

arttırılmalı, kapalı, atıl alanlar azaltılmalı 

• Alandaki bitkiler azaltılarak ferahlama sağlanmalı 

• Bakım ve temizlikte süreklilik olmalıdır. 
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Picture 3.1. Location of research area 

Şekil 3.1. Araştırma alanının konumu 
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Table 4.1: Limiting factors in the Halk Bahcesi (Benefiting from Aşıkkutlu S. H. ve 

Müderrisoğlu, H. 2010) 

Conflicts Conflicts 
W.A KFI KFII KFIII KFIV KFV KFVI

The absence of a sufficient number of field 
activity 2,37 0,67      

Areas and living units to be insufficient to 
recreation 2,21 0,56      

Absence of a picnic area 2,15 0,77

Sports fields are not sufficient 2,05 0,65

Social and cultural activities are sufficiently not 
regulation 2,24 0,76      

Children's play area is not sufficient 2,07 0,58

Lack of parking area 2,20 0,54

Lack of controlled access area 1,96 0,62

Lack of places that offer quality and cheap sales 
area 2,04  0,73     

My friends here do not wish to participate in 
activities 2,06  0,68     

Can not find the time 2,17 0,83

Tangible am unable to perform the activities 
herein 
not sufficient 

1,90  0,51     

Be idle places 2,07 0,53 

Failure to use care at places 2,11 0,57 

The area to be closed with excessive plant 2,24 0,67 

Lack of clean and well maintained 2,39 0,71 

Lack of staff within the area 2,15 0,61 

Not conducive to health am unable to 1,95 0,51 

Safety and security are not sufficient 2,12 0,71 

Lighting is not sufficient 2,09 0,67 

The importance of public spaces where people 
needed 
and did not preserve the 

2,55     0,87  

People do not follow the rules 2,51 0,83

Unconscious discomfort with users 2,02 0,74

Cultural and moral building block 1,95 0,61
KFI: Field failure; KFII: Economy; KFIII: Cleaning and maintenance; KFIV: Security, KfV: Patterns of use; KFVI 

to internal causes Constraints degree of influence: an "ineffective" and 5 "very effective 
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Tablo 4.1. Halk Bahçesi kısıtlayıcı faktörleri (Aşıkkutlu S. H. ve Müderrisoğlu, H. 2010'dan 

yararlanılarak) 

KISITLAYICI KISITLAYICI
A.O. KFI KFII KFIII KFIV KFV KFVI

Alanda yeterli sayıda aktivitenin bulunmaması 2,37 0,67

Dinlenecek alanların ve oturma birimlerinin 
yetersiz olması 2,21 0,56      

Piknik alanı olmaması 2,15 0,77

Spor alanlarının yeterli olmaması 2,05 0,65

Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeteri kadar 
düzenlenmemesi 2,24 0,76      

Çocuk oyun alanının yeterli olmaması 2,07 0,58

Alanda ücretsiz otopark bulunmaması 2,20 0,54

Alanda kontrollü giriş olmaması 1,96 0,62

Alanda kaliteli ve ucuz satış yapan yerler 
olmaması 2,04  0,73     

Arkadaşlarımın buradaki faaliyetlere katılmak 
istememesi 2,06  0,68     

Vakit bulamamak 2,17 0,83

Maddi durumumun buradaki faaliyetleri 
gerçekleştirmeye 
yeterli olmaması 

1,90  0,51     

Atıl yerlerin olması 2,07 0,53 

Az kullanılan yerlere bakım yapılmaması 2,11 0,57 

Alanın aşırı bitki ile kapalı olması 2,24 0,67 

Temiz ve bakımlı olmaması 2,39 0,71 

Alan içersinde görevli olmaması 2,15 0,61 

Sağlık durumumun elverişli olmaması 1,95 0,51 

Emniyet ve güvenliğin yeterli olmaması 2,12 0,71 

Aydınlatmanın yeterli olmaması 2,09 0,67 

İnsanların ortak kullanım alanlarına gerekli önemi
vermemesi ve korumaması 2,55     0,87  

İnsanların kurallara uymaması 2,51 0,83

Bilinçsiz kullanıcılardan duyulan rahatsızlık 2,02 0,74

Kültürel ve ahlaki yapının engellemesi 1,95 0,61
KFI: Alan yetersizliği; KFII: Ekonomi; KFIII: Temizlik ve bakım; KFIV: Güvenlik, KFV: Kullanım alışkanlıkları; 

KFVI: İçsel nedenler Kısıtlayıcıların etki derecesi:1 “etkisiz”,5 “çok etkili 
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Abstract 0231 

  

 
Examining the precompetition and postcompetition state anxiety levels of 

fencers 

  

Betül Altınok, Arslan Kalkavan, Çetin Özdilek, Meryem Gülaç 

DUMLUPINAR UNIVERSITY 

  

It is known that high anxiety feelings affects player’s performance negatively. The aim of this study 

is to examine precompetitive and postcompetitive state anxiety levels of star and young fencers. 

Totally 90 fencers (N=49 male, %54.4) and (N=41 female, %45.6) who attended Stars and 

Youngs Turkey Championship, voluntarily participated in this study. In research, %91.1 of 

participants (N=82) are consisted of 12-16 age group players and %8.9 of participants (N=8) are 

consisted of 17-21 age group players.  

Spielberger state anxiety inventory (STAI-I) was used to determine anxiety levels of subjects. 

Obtained data of this study saved and analyzed with SPSS 15.0 statistics program. At this stage to 

determine demographic features of fencers in research group, frequency and percentage 

distributions implemented. Kruskal Wallis test was used to determine differences between 

precompetition and post competition state anxiety levels of fencers.  

As a result, it is found that there was significant differences according to gender (P˂0,05), age 

group (P˂0,05) and education level (P˂0,05) between measured precompetition and 

postcompetition state anxiety scores of fencers participated in research. When we examined 

wheher there was significant differences betweeen average precompetition and postcompetition 

state anxiety scores of players participated in this research we observed that precompetition 

anxiety levels of fencers (44.61) was higher than postcompetition levels of fencers (43.21) but this 

diffeneces was not statistically significant (P˃0,05). 

  

Keywords: Sportsman, fencing, competition, state anxiety 

 
Eskrimcilerin müsabaka öncesi ve sonrasında yaşadığı durumluk kaygı 

düzeylerinin incelenmesi 
  

Betül Altınok, Arslan Kalkavan, Çetin Özdilek, Meryem Gülaç 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

  

Yüksek kaygı duygusunun, sporcu performansını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, yıldız ve genç eskrimcilerin müsabaka öncesi ve sonrasında durumluk kaygı düzeylerini 
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incelemektir. Bu araştırmaya Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonasına katılmış olan (N=49 erkek 

%54.4) ve (N=41 kız % 45.6) olmak üzere toplamda 90 eskrimci gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların %91.1’i (N=82) 12-16 yaş grubuna dâhil sporculardan, %8.9’u ise (N=8) 17-21 yaş 

grubuna dâhil sporculardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların kaygı düzeyini belirlemek için 20 sorudan oluşan Spielberger Durumluk Kaygı 

Envanteri (STAI-I) kullanılmıştır. Çalışmada veriler SPSS 15.0 istatistik paket programına 

kaydedilerek analiz edilmiştir. Bu aşamada, araştırma grubunu oluşturan eskrimcilerin demografik 

özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. Eskrimcilerin müsabaka öncesi ve 

sonrası kaygı düzeyleri arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır.  

Sonuç olarak; araştırmaya katılan eskrimcilerin müsabaka öncesi ve sonrası ölçülen kaygı puanları 

arasında cinsiyete (P˂0,05), yaş grubuna (P˂0,05) ve öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık 

bulunmuştur (P˂0,05). Araştırmaya katılan sporcuların müsabaka öncesi ve sonrası ortalama kaygı 

puanları arasında fark olup olmadığı incelendiğinde sporcuların müsabaka öncesi kaygı düzeylerinin 

(44.61) müsabaka sonrasına göre (43.21) daha yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel açıdan 

önemli olmadığı görülmüştür (P˃0,05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Sporcu, eskrim, müsabaka, durumluk kaygı 
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Abstract 0232 
  

Determining the fair-play approaches of sportsman of university school and club 

teams ( Sample Of Eskisehir Osmangazi University ) 

  

Mehmet Yıldırım 

eskisehir osmangazi üniversity, spor salonu,eskişehir 

  

The aim of the study was to determine compliance of the sportsman who play in school and club 

teams in universities with fair-play. Universe of the study consists of all sportsman in Eskisehir 

Osmangazi University. The sample of the study consist of 100 sportsman who were selected 

randomly from basketball, football, valleyball, handball, tennis and karate teams of Eskisehir 

Osmangazi University. Survey method was used in the study. Data were collected by a 

questionnaire with 25 qoestions. There were characteristic questions in the first part and fair-play 

questions about before, during and after the competition in the second part of the questionnaire. 

Frequency and percantages were used to analyze data. According to the resut of the study; the 

sportsman were compliance with highly fair-play before, during and after the competition but thet 

sometimes did not compliance with fair-play because of the some internal and external influence 

  

Keywords: Sport, Sportsman, Fair-Play, University 

 
Üniversitelerde okul ve kulüp takımlarında oynayan sporcuların, sporda faır-

play anlayışlarının belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) 

  

Mehmet Yıldırım 

eskişehir osmangazi üniversitesi, spor salonu, eskişehir 

  

Bu araştırmanın amacı; üniversitelerde okul ve kulüp takımlarında oynayan sporcuların, sporda 

fair-play ahlakına uyma düzeyleri, sporda centilmenlik kavramına ne kadar önem verdikleri ve fair-

play davranışlarını sergileme sıklıklarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi spor takımları oyuncuları, örneklemini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi basketbol, 

futbol, voleybol, hentbol, tenis, karate takımlarında mücadele eden 15 yaş ve üstü 100 sporcu 

oluşturmaktadır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri 25 maddeden oluşan 

bir anket yardımı ile toplanmıştır. Sporculara anketin birinci bölümünde demografik özellikleri ile 

ilgili sorular ikinci bölümünde ise sporda fair-play anlayışlarının belirlenmesi açısından müsabaka 

öncesi, müsabaka esnasında, müsabaka sonrasında ve genel olarak bir müsabakada olmak üzere 

belirlenmiş sorular yöneltilmiş, elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak analiz 
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edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi okul ve kulüp takımlarında 

oynayan sporcuların, müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, müsabaka sonrasında ve genel 

olarak bir müsabakada fair-play’e uygun davranışları büyük ölçüde gerçekleştirdikleri bazı 

noktalarda ise iç veya dış etkilerden dolayı fair-play’e uymayan davranışlar sergiledikleri 

görülmüştür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, sportmen fair-play, üniversite 
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Abstract 0233 
  

The relationship between Emotional Intelligence Components and mental health 

among athletes and non-athletes students 

  

Mehdi Bostani 

Department of physical Education,Ahvaz branch, Islamic Azad University,Ahvaz, Iran 

  

The perpose of this study is to study the relationship between emotional intelligence Components 

and mental health among athletes and non-athletes students Islamic Azad University of Ahvaz 

branch. thus 100 athletes and 100 non-athletes students were selected by randomly cluster.for 

collection data was used Bar-On Emotional Intelligence and GHQ-28 mental health Questionnaire. 

All collected data were assessed by Pearson correlation. Statistical significant was conferred at 

p=0.05 and all statistical analysis was accomplished by using Spss (V 16). Results showed that 

there is a significant and positive relationship between mental health and emotional intelligence 

components among athlete and non-athlete students. According to the findings of this study Can 

be concluded that the more measure of emotional intelligence of individuals is the more their 

mental health will be and vice versa. 

 

Keywords: Emotional intelligence, mental health, athlete, non-athlete 

 
The relationship between Emotional Intelligence Components and mental health 

among athletes and non-athletes students 

  

The perpose of this study is to study the relationship between emotional intelligence Components 

and mental health among athletes and non-athletes students Islamic Azad University of Ahvaz 

branch. thus 100 athletes and 100 non-athletes students were selected by randomly cluster.for 

collection data was used Bar-On Emotional Intelligence and GHQ-28 mental health Questionnaire. 

All collected data were assessed by Pearson correlation. Statistical significant was conferred at 

p=0.05 and all statistical analysis was accomplished by using Spss (V 16). Results showed that 

there is a significant and positive relationship between mental health and emotional intelligence 

components among athlete and non-athlete students. According to the findings of this study Can 

be concluded that the more measure of emotional intelligence of individuals is the more their 

mental health will be and vice versa. 

 

Keywords: Emotional intelligence; mental health; athlete; non-athlete 



 

995 

Abstract 0234 
  

The study of organizational agility in Iranian province sport and adolescent 

organization 

  

Mina Mallaei1, Ramzanian Mohhamad Rahim2, Absalan Shokufeh2 
1Faculty of physical education and sport science, Guilan university, Rasht, Iran 
2Faculty of humanities, Guilan university, Rasht, Iran 

  

Objectives: Analyzing dimensions of organizational agility in Iranian province sport and adolescent 

organizations was the main aim of this study.  

 

Subjects: The statistical population was consisted of province sport and adolescent organizations’ 

staffs and statistical sample was consisted of the staffs of this kind of organization in guilan, 

zanjan, fars, and chaharmahal and bakhtiari (326 staffs) in which 273 staffs (83.74%) participated 

in this research.  

 

Methods: The research instrument was a questionnaire which was comprised of 62 items that its 

content and face validity was confirmed by 10 expert university panels.  

 

Findings: With the use of Cronbach’s alpha score test the internal consistency of the instrument 

was calculated r=0.98. The exploratory factor analysis with the Varimax rotation was used to 

assess the main factors of the instrument and 4 factors: human resource management (HRM), 

total quality management (TQM), change management, and information and connection 

management emerged with a total of 55.91% variance explanation. Meanwhile, in staffs’ point of 

view, total quality management (3.18±0.64) were the most important and strong factors and 

human resource management (2.83±0.84) was the least important and weakest factor of 

organizational agility of province sport and adolescent organizations.  

 

Conclusions: Sport organization managers with cognition of organizational agility dimensions and 

criteria could help their organization to more adaptation with environmental changes and use of 

existing opportunity in today’s dynamic environments, and step toward promotion and 

development of all sport settings. 

  

Keywords: Agility, change, information, TQM 
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figure 1 
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Abstract 0239 
  

 
Observatin the changes of primary school students’ academic success, physical 

and social behaviors following their attendance to sport activities 

  

Uğur Yalçın, Velittin Balcı 

Ankara Üniversity Physical Education and Sport Academy 

  

Aim 

Aim of this study is to observe the changes of primary school students’ academic success, physical 

and social behaviors following their attendance to sport activities.  

 

Method 

In this frame, family of 91 male students, who attend Keçiören Sportif A.Ş Football School regularly 

at Keçiören, Yenimahalle and Sincan in Ankara, were contacted. Families were asked to give 

answers to question paper which was developed by researcher to expose whether there was any 

change in social and physical change of the students.  

 

Result 

According to families’ view, positive changes occurred in the behaviors of children who attend 

sportive activities regularly. 

  

Keywords: Academic success, physical and social behavior, sportive activities 

 
İlköğretim okullarında öğrenim gören çocukların sportif faaliyete katılımından 

sonra okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında meydana gelen 

değişimlerin incelenmesi 

  

Uğur Yalçın, Velittin Balcı 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Amaç 

Çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında öğrenim gören çocukların sportif faaliyete katılımından 

sonra okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında meydana gelen değişikliklerin 

incelenmesidir.  
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Yöntem 

Ankara’nın Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde Keçiören Sportif A.Ş Futbol Okulu’na devam 

eden ve bölge ilköğretim okullarında öğrenim gören 91 erkek öğrenci velisine ulaşılmıştır. Ulaşılan 

91 öğrenci velisine araştırmacı tarafından geliştirilen ve çocukların sportif faaliyete katılımından 

sonra okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında meydana gelen değişimlerin 

değerlendirilmesi istenilen bir soru kâğıdı dağıtılmış ve yanıtlamaları istenmiştir. Velilerin sorulan 

sorulara yalnızca kendi düşüncülerini yazmaları ve birbirlerinden etkilenmemeleri konusunda 

açıklama yapılmıştır. Elde edilen görüşler yüzde olarak tablolaştırılmış ve çalışmanın bulgular 

kısmına yansıtılmıştır.  

 

Tartışma 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, spor okuluna katılan öğrenci velilerinin verdiği yanıtlarda, 

öğrencilerin çoğunluğunun sportif faaliyete katılımından sonra okul başarılarında, fiziksel ve sosyal 

davranışlarında belirgin bir düzelme olduğu vurgulanmaktadır. Bu görüşler ışığında sportif faaliyete 

katılımın bizce de okul başarısını, fiziksel ve sosyal davranışları olumlu yönde etkilendiği 

söylenebilir. Öğrenci velilerinin görüşleri biz de hemen, spor okulunun doğrudan çocuğun okul 

başarısını, fiziksel ve sosyal davranışlarını olumlu etkilediği düşüncesini çağrıştırsa da soru işaretleri 

içermektedir. Çocukların okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında, sportif faaliyete 

katılımları ve sporun onlara sağladığı olumlu katkılar sonucunda mı, takım eğitmeninin (grup 

antrenörünün) güdülemesinden mi, yoksa spor okulunun veliler tarafından bir tehdit aracı olarak 

kullanılmasından dolayı mı olumlu değişimler gözlendi, tartışılır. Çalışmaya katılan öğrenci 

velilerinin bir kısmı da, sportif faaliyete katılan çocuklarının okul başarılarının, fiziksel ve sosyal 

davranışlarının olumlu veya olumsuz herhangi bir şekilde etkilenmediğini vurgulamaktadır. Burada 

tartışılması gereken ise, çocuklarının okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında ‘‘değişiklik 

yok’’ vurgusunu yapan velilerin çocuklarının okul başarılarını, fiziksel ve sosyal davranışlarını 

değerlendirmeyi düşünüp düşünmedikleridir. Bulgular da gözlemlediğimiz yanıtlar içerisinde, 

çocuklarının okul başarılarının, fiziksel ve sosyal davranışlarının sportif faaliyete katılımları 

sonrasında olumsuz etkilendiğini vurgulayan velilerde bulunmaktadır. Burada belirtmemiz gereken 

tıpkı spor faaliyetinin olumlu etkilerinde söz ettiğimiz gibi, sportif faaliyete katılımın okul başarısını, 

fiziksel ve sosyal davranışları doğrudan etkileyip etkilemediğinin tartışmaya açık olmasıdır. Çocuklar 

acaba spor faaliyetinin bizzat kendisinden mi olumsuz kazanımlar sağlıyor yoksa bu olumsuz 

kazanımların altında ailevi, sosyal, ekonomik, kültürel vb. gibi farklı sebepler mi yatıyor, tartışılır. 

 

Sonuç 

Bu alanda yapılan farklı birçok çalışmayı incelendiğimizde, bizim çalışmamızda elde ettiğimiz 

neticelere paralel sonuçlar elde edildiğini görmekteyiz. Çalışmanın sonucunda, veli görüşlerine 

göre; sportif faaliyete katılan ve düzenli olarak devam eden çocukların okul başarılarında, fiziksel 

ve sosyal davranışlarında olumlu değişimlerin olabileceği neticesine varılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Fiziksel ve sosyal davranış, okul başarısı, sportif faaliyet 
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Abstract 0244 
  

 

Effect of commercial “energy drink” on hematologic and biochemical 

parameters induced by eccentric contractions 

  

Zekine Pündük1, Şahver Ege Hişmioğulları2, Adnan Adil Hişmioğulları3, Özlem Yavuz3, Jani 

Lappalainen4 
1Physical Education and Sports, University of Balıkesir, Balıkesir, Turkey 
2Department of Pharmacology and Toxicology, School of Veterinary Medicine, University of 

Balıkesir, Balıkesir, Turkey 
3Department of Medical Biochemistry, School of Medicine, University of Balıkesir, Balıkesir, Turkey 
4Institute of Biomedicine, Physiology, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland 

  

Purpose: An attempt was made to assess the effect of pre-exercise consumption of commercially 

available beverages on hematologic and biochemical responses. 

 

Subjects: Ten moderately active healthy male participants with mean age of 20±2 years, weight of 

65.4±4.9 kg and height of 172±4.5 cm participated in this study.  

 

Method: The study design was counterbalanced, crossover and double blind. At baseline, subjects 

performed 50 maximal eccentric actions of the dominant knee flexors and extensors on an 

isokinetic dynamometer (at 90°/sec). After baseline testing, participants performed two trials, pre-

maximal eccentric contractions while consuming either a placebo (P) or energy drink (ED) 

beverage. Participants repeated the exercise protocol after 7-14 days while consuming the 

alternate beverage (P or ED). For instance; if the participant consumed P during trial 1, then 

consumed the ED beverage in trial 2. All tests were conducted in a fasted state at the same time of 

day to minimize any effect of circadian variance. Blood chemistry and complete blood counts were 

analyzed before and immediately after exercise.  

 

Results: Acute bouts of eccentric contractions resulted in increased numbers of neutrophils (Neut) 

and decreased lymphocytes (Lymph), eosinophils (EOS), basophils (BASO) immediately after the 

exercise with P beverage consumption, whereas the consumption of ED beverage inhibited the 

increased in Neut or decreased Lymph, EOS, BASO counts after exercise when compared to pre-

exercise values. Acute exercise resulted in increased creatinine kinase (CK) and decreased 

phosphorus (P) levels, but did not have any effect on red blood cell counts, sodium, potassium, 

calcium, glucose, total protein, albumin or bilirubin levels. Furthermore, consumption of ED 

beverage had no effect on these parameters. Eccentric muscle contractile properties were not 

significantly affected by any beverage consumption. 
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Conclusion: The consumption of pre-exercise energy drink beverage may have a favorable effect 

on neutrophil response and had no effect either muscle damage enzymes or other hematologic 

parameters induced by acute bout eccentric contraction exercise as a model. 

  

Keywords: Blood cells count, Eccentric contractions, Energy drink 

 
Effect of commercial “energy drink” on hematologic and biochemical 

parameters induced by eccentric contractions 

  

Purpose: Commercially available energy drink usage is reportedly higher in athletes and physically 

active populations, as well as in adolescents. However, the impact of pre-exercise consumption of 

commercially available beverages on hematologic and biochemical responses and skeletal muscle 

contractile properties is not fully elucidated.  

 

Subjects: Ten moderately active healthy male participants with mean age of 20 ± 2 years, weight 

of 65.4 ± 4.9 kg, and height of 172 ± 4.5 cm participated in this study.  

 

Method: The study design was counterbalanced, crossover and double blind. At baseline, subjects 

performed 50 maximal eccentric actions of the dominant knee flexors and extensors on an 

isokinetic dynamometer at constant velocity (90°/sec). After baseline testing, participants 

performed two trials, pre-maximal eccentric contractions consuming either a placebo (P) or energy 

drink (ED) beverage. Participants repeated the exercise protocol after 7-14 days while consuming 

the alternate beverage (P or ED). For instance, if the participant consumed P during trial I, then 

consumed the ED beverage in trial 2. All tests were conducted in a fasted state at the same time of 

day to minimize any effect of circadian variance. The energy drink beverage contained 

carbohydrate (11.3 gr), taurin (80 mg), caffeine (150 mg), glucuronolactone (2 mg), inositol (50 

mg), vitamins (niacin, panthenol, B6, B12), flavours, colour (caramel, riboflavin). The volume of all 

drinks was 250 ml. Complete blood counts, and blood chemistry were analyzed from samples taken 

before and immediately after exercise.  

 

Results: Acute bouts of eccentric contractions resulted in increased numbers of neutrophils (Neut) 

and decreased lymphocytes (Lymph), eosinophils (EOS), basophils (BASO) immediately after the 

exercise with P beverage consumption, whereas the consumption of ED beverage inhibited the 

increased in Neut or decreased Lymph, EOS, BASO counts after exercise when compared to pre-

exercise values. Acute exercise resulted in increased creatinine kinase (CK) levels and decreased 

phosphorus (P) levels, but did not have any effect on red blood cell counts, sodium, potassium, 

calcium, glucose, total protein, albumin or bilirubin levels. Furthermore, consumption of ED 

beverage had no effect on these parameters. Isokinetic eccentric muscle contractile properties 
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reported as a peak torque (PT), total work (TW), peak power (PPw) were not significantly affected 

by any beverage consumption. 

 

Conclusion: Our results show that consumption of pre-exercise energy drink beverage may have a 

favorable effect on neutrophil response and had no effect either muscle damage enzymes or other 

hematologic parameters induced by acute bout eccentric contraction exercise as a model. 
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Abstract 0245 
  

The future of physical education teacher education programs in the world: 

curricular trend and ıssues 

  

Ferman Konukman 

Kinesiology, Sport Studies & Physical Education, The College at Brockport, State University of New 

York, USA 

  

The crisis in public education manifested itself at the beginning of 1980s, followed by the 

publication of "A Nation at Risk" (1983), a report that became a turning point. This report 

questioned the place of physical education courses in the school curriculum and suggested that 

school boards include more academic subjects in course requirements instead of physical 

education, arts and music subjects. Graham (1990) reviewed school physical education programs 

in the United States and reported improvements in elementary school physical education programs. 

On the other hand, a wide variety of activities rather than fitness and skill were emphasized in 

middle school physical education. On the contrary, he reported unsatisfactory physical education 

programs in high schools. 

 

There is an argument over subject matter of physical education being closely aligned to sport, 

games, and fitness activities that physical education should focus on sub-disciplines (i.e. 

biomechanics, exercise physiology) (Corbin & Eckert, 1990). Wiegand, Bulger & Mohr (2004) stated 

that there are curricular issues in physical education such as foundational courses, time spent in 

pedagogical content knowledge and the best order of curriculum in the programs. Siedentop 

(1991) emphasized the importance of pedagogical knowledge and stated that all failures of bad 

teaching come from a lack of pedagogical knowledge, not from the inadequate subject matter 

knowledge. Besides, teacher educators contributed to development of pedagogical content 

knowledge that emphasized both pedagogical formation and knowledge base (Griffey & Housner, 

1991). Therefore, the purpose of this presentation to discuss and elaborate past and recent 

curricular trend and issues in physical education teacher education programs. In addition, 

alternative physical education teacher training models will be discussed. 

  

Keywords: Curricular issues, physical education teacher training, program development 
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The future of physical education teacher education programs in the world: 

curricular trend and ıssues 

  

The crisis in public education manifested itself at the beginning of 1980s, followed by the 

publication of "A Nation at Risk" (1983), a report that became a turning point. This report 

questioned the place of physical education courses in the school curriculum and suggested that 

school boards include more academic subjects in course requirements instead of physical 

education, arts and music subjects. Graham (1990) reviewed school physical education programs 

in the United States and reported improvements in elementary school physical education programs. 

On the other hand, a wide variety of activities rather than fitness and skill were emphasized in 

middle school physical education. On the contrary, he reported unsatisfactory physical education 

programs in high schools.  

 

In addition, Rink (1993) suggested that there are five reasons for the problems in middle school 

physical education programs: Failure of the profession to improve the goals of the physical 

education programs in schools; Failure of state and school districts due to low expectations for 

physical education programs as well as less accountability for holding teachers responsible to have 

quality programs; Failure of teachers to behave professionally; Failure of physical education 

teacher preparation programs to prepare teachers for the reality of the world and support the 

teachers in the school system; Reality of the life conditions beyond the control of teacher 

preparation programs such as lack of funding and equipment, and large class size. Undergraduate 

physical education programs in the United States have changed considerably during the past two 

decades. One of the main changes was the expansion of non-teaching majors (Zeigler, 1988). The 

reform of undergraduate physical education programs form single track to multiple was a result of 

changing employment patterns of students in the programs. Thus, physical education programs in 

the United States have begun to prepare students in different careers (McBride, 1984). Newell 

(1990) stated that developing trends in academic discipline of physical activity caused dramatic 

changes in physical education programs. In addition to this, Sage (1987) pointed that the 

movement of making physical education an academic discipline was the main reason of having 

multiple-track in the field instead of a single-track program. However, it is important to realize that 

these changes were not related with reform of teacher preparation programs. On the other hand, 

change in physical education teacher education programs can be explained in two ways as 

conceptual orientations and theoretical perspectives (Bain, 1990; Rink, 1993). Technology and 

knowledge base will be two very important concepts in the future of physical education teacher 

education programs. Unfortunately, in many ways, the physical education teacher education 

programs has been slow to join the technological revolution while the foundation disciplines such as 

motor learning and exercise physiology have taken the recent advantage of developments in 

technology (Sharpe & Hawkins, 1998).  
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However, there are several good examples of implication of technology in physical education 

programs. Computers can be used by physical education teachers in three ways: a) utilities, b) 

assessment, c) computer assisted instruction (CAI) (Silverman, 1997). The use of e-mail, list 

servers, and World Wide Web led to important developments in physical education programs. 

(Elliott & Manross, 1996a,1996b). Knowledge base will also be an important concept in the future. 

Shulman (1987) defines knowledge base of teaching as a different way of knowing that is essential 

for teachers. This includes: a) content knowledge, b) pedagogical content knowledge, and c) 

pedagogical knowledge. 

 

Finally, there is an argument over subject matter of physical education being closely aligned to 

sport, games, and fitness activities that physical education should focus on sub-disciplines (i.e. 

biomechanics, exercise physiology) (Corbin & Eckert, 1990). Wiegand, Bulger & Mohr (2004) stated 

that there are curricular issues in physical education such as foundational courses, time spent in 

pedagogical content knowledge and the best order of curriculum in the programs. Siedentop 

(1991) emphasized the importance of pedagogical knowledge and stated that all failures of bad 

teaching come from a lack of pedagogical knowledge, not from the inadequate subject matter 

knowledge. Besides, teacher educators contributed to development of pedagogical content 

knowledge that emphasized both pedagogical formation and knowledge base (Griffey & Housner, 

1991). Therefore, the purpose of this presentation to discuss and elaborate past and recent 

curricular trend and issues in physical education teacher education programs. In addition, 

alternative physical education teacher training models will be discussed. 
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Abstract 0248 
  

Determination of ameteur and professional football players'level of nutrition 

knowledge 

  

Ali Balka, Beycan Kaya, Işıl Aktağ 

Abant Izzet Baysal University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and 

Teaching Department, Bolu 

  

Purpose: The purpose of this research was to determine whether the nutritional level of amateur 

and professional football players changes. 

 

Method: Football players (40 each) from Abant Izzet Baysal University football team and 3rd 

league players from Bursa participated in this study.Nutrition Knowledge survey which was 

developed by Kemal Göral, Özcan Saygın and Kürşat Karacabey (2010), applied to football players 

during in April, 2012. Survey consist of 13 personal and 12 nutritional questions. In order to 

analyze data frequency and percent values were calculated.  

 

Results: As a result of this study both amateur( %60) and professional( %62.5) players have 

regular meals( at least 3 times a day).When it was looked at the usage of vitamin and mineral 

supplements, professional players have (%50) higher percentage than amateurs(%20). Amateur 

players smoke (%27.5) more than professional players(%10) 

Also more amateur players said they don't use ergojenic supplements (%82.5) than professional 

players (%60).As an interesting finding from this study, when it was asked " what do you do after 

game ?", none of the professional players mentioned stretching while % 22.5 amateurs said they 

do stretching. 

 

Conclusion: In conclusion, in the lights of this study, more players should be supported by 

nutritional instruction. 

  

Keywords: Professional football player, nutrition habit, amateur football player 
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Profesyonel ve amatör liglerde oynayan futbolcuların beslenme bilgi 

düzeylerinin incelenmesi 

  

Ali Balka, Beycan Kaya, Işıl Aktağ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümü, Bolu 

  

Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli 

öğeleri alıp vücudunda kullanmasıdır(Baysal, 2002). 

Sporcu beslenmesi, sporcunun cinsiyetine, yaşına, günlük fiziksel aktivitelerine ve yaptığı spora 

göre antrenman ve müsabaka dönemlerine yönelik düzenlemeler yapılarak besinlerin yeterli ve 

dengeli bir biçimde alınmasıdır( Güneş, 2005)Beslenme ile ilgili genel bilgilerin hem sporcular 

hemde antrenörler tarafından bilinmesi ve sporcunun günlük yaşamına uygulanması sporcunun 

göstereceği performans baçısından önemlidir. Beslenme planı iyi bir şekişlde yapılmalı ve plan 

sporcunun diyetinde beslenme içerikleri ve enerji değerleri açısından dengeleyici 

olmalıdır.Beslenme alışkanlığı sporcunun performansını olumlu yönde olduğu kadar olumsuz 

olarakta etkileyen önemli faktörlerden biridir ve göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sporcunun 

antrenmanlarda gösterdiği çabanın yok edilmemesi miçin doğru beslenme alışkanlığı büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Amaç: Bu çalışma, profesyonel ve amatör liglerde oynayan futbolcuların beslenme bilgi düzeyleri 

arasındaki farkı incelemek için yapılmıştır. Bursa da 3 lig seviyesinde profesyonel futbol oynayan ve 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan ve amatör kulüplerde futbol oynayan sporcuların 

beslenme bilgi düzeylerinin yeterli olup olmadığına ve aralarında beslenme alışkanlıklarında fark 

olup olunmadıgı incelenmiştir. 

 

Materyal-Metod: Beslenme bilgi düzeyi anketi Kemal Göral, Özcan Saygın ve Kürşat Karacabey 

tarafından 2010 yılında gelşitirilmiştir. Anket 13 kişisel ve 12 beslenme bilgisiyle ilgili sorulardan 

oluşmaktadır. 

Ankette sporculara sigara içip içmedikleri, günde kaç öğün beslendikleri, ergojenik yardım alıp 

almadıkları, ara öğünlerde ne yedikleri, vitamin ve mineral kullanıp kullanmadıkları, maçtan sonra 

toparlanmak için neler yaptıkları gibi sorular sorulmuştur. Anket hem profesyonel hem de amatör 

40 sporcuya uygulanmıştır. 

 

Bulgular-Sonuç:  

Sporculara sigara içip içmedikleri sorulduğunda, profesyonellerdin %10 sigara içiyorum derken bu 

oran amatörlerde %27.5 olarak tespit edilmiştir. 

Sporculara alkol kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, profesyonellerin %12.5i, amatörlerin %30 

kullanıyorum diye belirtmişlerdir. 
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Sporculara ara öğün dahil kaç öğün yersiniz diye sorulduğunda, profesyonellerin % 60ı, amatörlerin 

%62.5 i günde 2-3 öğün olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Sporculara ara öğünlerdeki ilk tercihiniz nedir diye sorulduğunda profesyonel futbolcuların %37.5i 

hamur işleri, % 35 ide meyve derken bu oran amatörlerde hamur işleri %62.5, meyve ise %57.5 

olarak belirtilmiştir. 

 

Sporculara vitamin-mineral vb. kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, profesyonellerin % 50si evet 

derken bu oran amatörlerde %20 olarak tespit edilmişitir. 

 

Sporculara ergojenik yardım amaçlı uygulamanız varmı diye sorulduğunda, profesyonellerin %22.5 

i protein tozu, %17.5 amino asit derken %60 da kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu oran 

amatörlerde %17.5 ile protein tozu olarak söylenirken %82.5 kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

Sporculara maça bir saat kala ara öğün tüketirmisiniz diye sorulduğunda profesyonellerin % 35 i 

çay-kahve, %25 maden suyu-su, derken hiçbirşey tüketmem diyenler ise %40 dır. Amatörlerin 

%62.5 maden suyu-su derken, %37.5 hiçbirşey tüketmem demişlerdir. 

 

Sporculara maçtan sonra çabuk toparlanmak için ne yaparsınız diye sorulduğunda, profesyonel 

sporcuların %35i dinlenirim, %52.5 uyurum, %12.5 sıvı tüketirim derken, amatörlerin % 20 si 

dinlenirim, %10 uyurum, %27.5 sıvı tüketirim ve %22.5 streching yaparım demişlerdir. 

 

Yapılan araştırma sonuçları benzer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, sigara ve alkol 

kullanım oranları, Göral, Saygın ve Gelen'in araştırma sonuçlarıyla benzerlikler göstermektedir. 

Yaptığımız araştırmada vitamin ve mineral kullanma alışkanlıklarına baktığımızda amatör 

futbolculara oranla profesyonel futbolcuların daha fazla kullandığı ortaya çıkmıştır. Ayfer Öztürk'ün 

2006 yılında yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 

Kaynaklar: 
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5. Öztürk, A.( 2006) Profesyonel ve amatör futbolcuların beslenme alışkanlıkları ve vücut 

bileşimleri, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi 
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Araştırmada futbolculara ergojenik yardım alıp almadıkları sorulduğunda profesyonellerin 

amatörlere oranla daha fazla kullandıkları ortaya çıkmıştır Alınan madde ise protein tozu olarak 

belirtilmiştir. Ayça ve Çiloğlunun 1997 yılında yaptığı çalışmada da futbolcuların ağırlıklı olarak 

protein tozu kullandıkları tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Profesyonel futbolcu, amatör futbolcu, beslenme alışkanlığı 
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Abstract 0251 
  

Determination of book reading attitudes of physical education and teaching 

departments students in Abant İzzet Baysal University 

  

Tarık Demircan, Elvan Esen, Işıl Aktağ 

Abant Izzet Baysal University, School of Physical education and sport, physical education and 

teaching department 

  

Purpose:  

The purpose of this study was to determine the difference of book reating attitudes among physical 

education teaching, coaching and sport management students at Abant İzzet Baysal University. 

 

Method:  

89 female and 111 male student with a total of 200, from three department answered survey. 

Survey was developed by Mehmet Nuri Gömleksiz(2004) and cocsists of 30 questions. 

Data was analyzed with SPSS 17.0.Manova was used to analze the data. 

Results:  

As a result of this studythere was no significant differences between male and female students' 

attitudes in book reading attitudes. Also there was no significant differences among physical 

education teaching, coaching and sport management departments. 

  

Keywords: book reading habit, gender, department 

 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu 

öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi 

  

Tarık Demircan, Elvan Esen, Işıl Aktağ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, beden eğitimi öğretmenliği 

bölümü 

  

Okuma alışkanlığı bireylerin kazanması gerekli önemli bir beceridir. Çocuklar ne kadar çok okurlarsa 

hem kelime dağarcıkları gelişmekte hemde bilişsel becerileri daha ileri düzeyde olmaktadır.( 

Cunningham, A.E., and Stanovich, K.E., 2003)Ailenin ve öğretmenin örnek olması ile çocuğun 

kitaba ve kitap okumaya karşı ilgisi artar. Kitap okuma alışkanlığı ve kitaba yönelik olumlu 

tutumların temelinin çocuklukta atıldığı söylenebilir.Eğitimin son basamağı olan üniversitedeki 

gençlerinde okuma alışkanlığına sahip olmaları istenen bir beceridir.Korkmaz, A. (2007), üniversite 
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öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada üniversite gençliğinin çok kitap okumadığını tespt etmiştir. 

Filiz, K., nın 2004'de Gazi Üniversitesi Spor Yüksekokulu öğrencileriyle yaptığı çalışmada bayan 

öğrencilerin ( %85) inin kitap okuduğunu buna karşılık erkek öğrencilerin %68 inin kitap 

okuduğunu belirlemiştir. 

 

Amaç:  

Bu araştırmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, beden eğitimi öğretmenliği bölümündeki 

öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. 

 

Yöntem:  

AraştırmadaMehmet Nuri Gömleksiz tarafından geliştirilen(2004) kitap okuma alışkanlığı ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçekte bulunana maddelerin 21 i olumlu, 9 tanesi ise olumsuzdur.Araştırmada 5 li 

Likert tipi ölçek kullanılmıştır Ölçeğin alt boyutları, sevgi, alışkanlık, gereklilik, istek, etki ve 

yarardır.Ölçeğin güvenilirlik katsayısı cronbach alpha.88 olarak belirlenmiştir.Araştırmaya Abant 

İzzet Baysal Üniversitesinin Beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük bölümü ve spor yöneticiliği 

bölümünden 89 kız, 111 erkek öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden derlenen veriler SPSS 17.0 

kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

Sonuçlar:  

Kitap okuma alışkanlığının cinsiyete göre anlamlı fark gösterip göstermediğini belirlemek için 

Manova kullanılmıştır.Sonuçlara göre X=.949, F(6,193)=.120, p<.05. Kız ve erkek öğrencilerin 

kitap okuma alışkanlıklarında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Kitap okuma alışkanlığının bölümlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini anlamak için 

Manova kullanılmıştır. Sonuçlara göre bölümlere göre öğrencilerin kitap okuma laışkanliklarında 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.X=.956, F(12, 384)=.722, P<.05 

Bu alanda yapılan bazı çalışmaların sonuçları bu çalışmayla benzerlikler göstermektedir.Odabaş, H, 

Odabaş, Z., ve Polat'ın 2008'de yaptığı çalışmadakız ve erkek öğrencilerin arasında kitap okuma 

alışkanlıklarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Fakat Celal Bayar Üniversitesi, BESYO'da 

okuyan öğrenciler üzerinde yapılan benzer çalışmada kız ve erkek öğrenciler arasında kız öğrenciler 

lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Bölümler arası fark olup olunmadığına bakıldığında, Pamukkale Üniversitesi, BESYO öğrencilerine 

uygulanan çalışmada bölüm değişkenine göre sadece sevgi alt boyutundabeden eğitimi 

öğretmenliği ve antrenörlük bölümü arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmişitr. 

 

Kaynaklar: 

1. Cunningham, A.E., and Stanovich, K.E., (2003)Readingmatters;how reading engagement 

influences cognitionHandbook of reseaqrch on reading, pp:666-675, NJ;Lawrence Erlbaum 

Associates. 
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ile ilgili okuma alışkanlıkları, Gazi Eğitim fakültesi dergisi, 24(2), 231-242. 

3. Gömleksiz, M.N., (2004)Okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği, 
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Anahtar Kelimeler: Kitap okuma alışkanlığı, cinsiyet, bölüm 
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Tablo 2 

Tablo 2 

 
Tablo 2. Okuma Alışkanlığının Bölümlere Göre Manova Sonuçları 

 

 

 



 

1013 

Abstract 0255 
 

 
The effect of 6 months fundamental soccer training on body composition, soccer 

skill and motor features of aged 10-12 sedentary young men 

  

Abdullah Güllü1, Esin Güllü1, Faruk Akçınar1, Mehmet Güllü1, Güner Çiçek2 
1Inonu University, School Of Physical Education And Sport, Malatya 
2Hitit University, Department Of Physical Education And Sport, Çorum 

  

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of 6 months fundamental soccer 

training program on body composition, soccer skill and motor features of aged 10-12 sedentary 

young men. 

 

Method: Totally forty and three volunteers of sedentary young men aged 10 years (n:16), 11 years 

(n:13) and 12 years (n:14) participated in this research. The average age, height and body weight 

of participants were 10.88 ±0.88 yrs, 132±9 cm and 21.7±12.2 kg, respectively. Fundamental 

soccer exercises were applied to three groups in an hour for 2 days in a week for duration of 6 

months. One-Way MANOVA was used for determining of variances between the age groups and 

paired samples t test was used for determining of differences between the means of pre and post 

tests of age groups according to normality test. The 0.05 was chosen for level of significance. 

 

Results: There were significant improvements between pre and post tests were observed the 

parameters of average body height, speed pass, 30 m sprint, slalom dribbling and ball rebound 

(p<0.05), however no significant differences were observed in body weight and BMI of age groups 

(p>0.05). There were significant changing on parameters of body height, body weight, BMI, fat 

mass and BMR of aged 12 group more than other age groups, because of that a significant 

improvement was observed in the body composition in the higher age groups (p<0.05). However, 

there was a significant improvement was observed in the sprint run times in the lower age groups 

(p<0.05). Although some improvements were observed in slalom dribbling, speed pass and ball 

rebounds of aged 12 more than other age groups, no significant differences were observed 

between the age groups (p>0.05). 

 

Conclusion: Age factor was effective on the parameters of body composition, soccer skills and 

motor feature after the 6 months of fundamental soccer training program. Observed significant 

developments in parameters of the body composition in the higher age, whereas the sprinting 

times were improved significantly in the lower age of the study. 

Keywords: Soccer exercise, sedentary young men, body composition, soccer skill, motor features 
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10–12 yaş grubu sedanter erkeklerde 6 aylık temel futbol eğitim 

antrenmanlarının vücut kompozisyonu, futbol becerisi ve motorik özellikler 

üzerine etkisi 

  

Abdullah Güllü1, Esin Güllü1, Faruk Akçınar1, Mehmet Güllü1, Güner Çiçek2 
1Inönü Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Malatya 
2Hitit Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Çorum 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, 6 aylık temel futbol eğitiminin 10-12 yaş grubu sedanter erkek 

çocuklarda vücut kompozisyonu, futbol becerisi ve motorik özellikler üzerine etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Araştırmaya ortalama yaşları 10.88 ±0.88 yıl, ortalama boyları 132±9.0 cm ve ortalama 

vücut ağırlıkları ise 21.7±12.2 kg olan toplam 43 sedanter erkek çocuk gönüllü olarak katıldı. 

Katılımcılar 10 yaş (n: 16), 11 yaş (n: 13) ve 12 yaş (n: 14) olmak üzere üç farklı gruba ayrıldı. 

Grupların (I, II ve III) ortalama boyları sırasıyla; 139,81±4.97 cm, 146.23±6.10 cm ve 

154.43±8.74 cm idi. Grupların ortalama vücut ağırlıkları ise sırasıyla; 31.58±5.79 kg, 35.42±10.68 

kg ve 46.91±13.94 kg idi.  

Temel futbol eğitimi günde 1 saat ve haftada 2 gün olmak üzere 6 ay süresince 3 gruba da 

uygulandı. Katılımcıların boy, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, beden kitle indeksi (BKİ), bazal 

metabolizma oranı (BMR), hızlı pas (Johnson), çeviklik (Illionis), slalom dripling, kaleye şut, top 

sektirme ve 30 metre sprint test parametreleri 6 aylık temel futbol eğitimi öncesi (ilk test) ve 

sonrası (son test) yaş gruplarına göre ölçüldü ve istatistiksel olarak karşılaştırmaları yapıldı. 

Araştırmada, SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak normallik sınamasına göre yaş 

grupları arasındaki varyanslar Tek Yönlü MANOVA ve yaş gruplarının ilk ve son test ortalamaları 

arasındaki farklar ise Bağımlı Gruplar T Testi ile belirlendi. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 seçildi. 

Bulgular: Yapılan iki test sonucunda üç (10, 11 ve 12) yaş grubun ortalama boyları, hızlı pas, 30 m 

sprint, slalom dripling ve top sektirme ölçüm parametreleri arasında anlamlı gelişmeler gözlenirken 

(p<0.05), vücut ağırlığı ve BMR parametrelerinde ise anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0.05). 12 

yaş grubunun boy, vücut ağırlığı, BKİ, yağ kütlesi ve BMR parametrelerinde diğer yaş gruplarına 

göre değişimleri anlamlı bir şekilde daha fazla olduğundan, gruplarda yaş yükseldikçe vücut 

kompozisyonu değerlerinde anlamlı gelişmeler gözlenmiştir (p<0.05). Buna karşın yaş azaldıkça, 

sprint koşu sürelerinde anlamlı şekilde gelişmeler gözlendi (p<0.05). Ayrıca 12 yaş grubunun 

slalom dripling, hızlı pas ve top sektirme becerileri ile çeviklik koşu parametrelerinde diğer yaş 

gruplarına göre gelişimleri daha fazla olsa da aralarında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). 

Sonuç: Sportif hareketler evresinde bulunan çocukların beceri ve temel motorik seviyelerinin 

bilinmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan altı aylık temel futbol eğitiminin sonucunda yaş faktörü 

vücut kompozisyonu, futbol becerisi ve motorik özellik parametreleri üzerinde etkiliydi. Bu nedenle 

yaş yükseldikçe vücut kompozisyonu değerlerinde anlamlı gelişmeler gözlenirken, buna karşın yaşın 

azalmasıyla da sprint koşu sürelerinde anlamlı şekilde gelişmeler gözlenmiştir. Temel futbol 

antrenmanları sonucunda elde edilen veriler özellikle altyapı antrenörlerine önemli ışıklar tutabilir. 
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Bu amaçla genç futbolcuların yaş gruplarına göre kapasiteleri hakkında bilgi sahibi olarak uygun 

antrenman programlarının seçimi ve geliştirilmesi sağlanabilir. Benzer çalışmalar genç oyuncularda 

futbol becerilerini geliştirmesinin yanında deneyim kazanma, olgunlaşma, sosyalleşme, paylaşma 

ve toplum içinde yer bulma gibi sosyal ve psikolojik statülerini geliştirmesine olanak sağlayabilir. Bu 

sayede gelecekte becerisi daha yüksek futbolcuların yetişmesine büyük katkı sağlayacağına 

inanmaktayız. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol egzersizi, sedanter erkek çocuk, vücut kompozisyonu, beceri, motorik 

özellikler 
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Abstract 0258 
  

According to Turkish Readers, Turkish Sport Press and differences from 

European Sport Media 

  

Selçuk Bora Çavuşoğlu1, Okan Kılıçkaya2 
1Istanbul University School of Physical Education and Sports Department of Sports Management 

Sciences, Istanbul 
2Tenishaber.Com İstanbul 

  

Today, sport is followed by many people and one of the most attractive thing around the World. 

There are two subjects to explore about sport: Sport media and sport news. Sport journalism is a 

subhead of journalism which was upgraded and changed by technology. Sport newspapers serve 

important sport events and news, not only make comments about them but also take picture of 

them all. However, sports newspapers were affected by monopolies of journalism then they had to 

change their basises due to media bosses’ depends. Sport newspapers have changed to “football 

newspaper” from “sports journalism”, because football’s growing day by day, opposite side of other 

sports. In Turkey, football occupies sports newspapers frontpages and there’s a question about, if 

European sport media is most likely of Turkey or is not ? It’s the researching which has got main 

idea to research English, German, French, Spanian and Italian media and find the differences of 

Turkish sport media each other. 

  

Keywords: Sports, Media Sport journalism, Europe, Turkey, Turkish sports media 

 
Türkiye’deki Okur Kitlesine Göre Türk Spor Basını ve Avrupa’daki Rakiplerine 

Göre Farkılıklarının Değerlendirilmesi 

  

Selçuk Bora Çavuşoğlu1, Okan Kılıçkaya2 
1İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yonetim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 

İstanbul 
2İstanbul, Tenishaber.Com 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yazılı spor basınında faaliyet gösteren spor gazeteleri hakkında 

bilgiler vererek, bu gazetelerin Avrupa’daki hemcinslerinden ne gibi farklılıklar taşıdıklarını tespit 

etmek ve Türkiye’de Spor Gazeteciliği mesleğinin sorunlarını ve yanlışlarını araştırmaktır. 

Yöntem 
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Çalışmamızda, nitel araştırma yöntemleri görüşme türlerinden, görüşme formu yaklaşımı 

uygulanmıştır. Buna göre belirlenen spor yazarlarıyla önceden hazırlanmış sorular ile mülakat 

yapılmış ve cevaplar yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca, nicel araştırma yöntemi 

uygulanmış, önceden hazırlanmış anket soruları ve alınan cevapların bulguları çalışmaya dahil 

edilmiştir. 

 

Bulgular 

Gazeteci Kemal Belgin görüşme formu 

Okan Kılıçkaya: Türkiye’deki spor gazeteciliği işleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Kemal Belgin: Türk spor basınına “Türk futbol basını” desek daha doğru bir tanım olur. Hatta spor 

gazetelerinin yarısından fazlasında Fenerbahçe ve Galatasaray, kalan ufak kısmında Beşiktaş, ayıp 

olmasın diye de Trabzonspor’un haberleri yer almaktadır. 

 

Okan Kılıçkaya: Spor gazetelerinde futbolun diğer spor dallarının bu kadar öne geçmesindeki en 

önemli sebepler nelerdir? 

Kemal Belgin: bunda en büyük faktör, değişen patron profilidir. Tüm beklentisini tiraj üzerine kuran 

medya patronlarının, futbol dışındaki branşlara önem vermesi elbette beklenemez. Böyle olunca da 

sporun Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaşması mümkün değildir. Avrupa’da durum böyle midir? 

Kesinlikle çok farklıdır. Bir tenis, bir bisiklet, bir atletizm haberi, Avrupa’daki spor gazetelerinde, 

hatta ulusal gazetelerde bile çok rahat manşetten duyurulabilir. 

 

Okan Kılıçkaya: Türkiye’de faaliyet gösteren spor gazetelerinin en temel sorunu sizce nedir? 

Kemal Belgin: Türk spor gazeteciliği, kulüp başkanlarına yalakalık yapan köşe yazarlarına, futbolcu, 

teknik direktör, hakem eskilerinin yorumlarına, bu konunun eğitimini almamış insanlara emanet 

edilmiştir. Yalan haber ve transfer dedikoduları spor gazetelerinin temel haber kaynakları olmuştur. 

Onlara sorsanız, halk böyle istiyor diyeceklerdir ama gazeteciler bu toplumu yarattı. Bir spor 

gazetesi, “hayal satıyoruz” diye açıklama yapıyorsa, kaliteden ve ahlaktan söz edebilir miyiz ? 

 

Gazeteci Hakkı Yalçın görüşme formu 

Okan Kılıçkaya: Spor gazetelerinde kullanılan görsel öğelerin yeterliliğini nasıl değerlendiriyor-

sunuz? 

Hakkı Yalçın: “Konuşan fotoğraf” diye bir tanım vardır. Bence bu tanıma uyan spor gazetesi 

Türkiye’de yok gibi. 

 

Sonuçlar 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de spor basını anlayışı ağırlıklı olarak futbol üzerine 

kurulmuştur. Ancak diğer spor branşları hakkında fazla haber sunulmaması ciddi bir hata olarak 

kabul görmüştür. Diğer branşlara yabancılaşan spor basını, bu spor dallarının Türkiye’de fazla 

yaygınlaşmamasına dolaylı yoldan öncülük etmektedir.  
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Araştırmaya konu olan ülkelerden İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’da ise farklı bir 

tablo görülmüştür. Bu ülkelerdeki spor gazetelerinde, gazete manşetlerinin branş sırasına göre 

değil, haberin önem sırasına göre atıldığı görülmüştür. Örneğin, “Fransa Açık” tenis turnuvası 

hakkındaki haberler gazetelerin kapak sayfasında yer bulurken, Türkiye’de bu turnuva hakkındaki 

haber ve makaleler iç sayfalarda yer bulabilmiştir. Yine Türkiye’de düzenlenen WTA (Women Tennis 

Associated) Championships tenis turnuvası hakkındaki haberler ise Türk spor gazetelerince rağbet 

görmemiştir. 

Araştırma kapsamında, tiraj oranlarındaki düşüşten ötürü spor gazetelerinde çeşitli değişimler 

meydana geldiği ve bu değişimlerin meslek etiğini ve kalitesini düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Renkli televizyonların çıkması ve spor programları sayısının artmasıyla birlikte, reyting savaşı baş 

göstermiş, spor programları da içeriklerindeki kaliteye göre değil reyting ölçümlerine göre 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda spor gazeteciliği TV ekranlarında, bu mesleği 

eğitimini almayan ancak daha çok reyting oranına sahip hakem/futbolcu/antrenör eskilerine 

emanet edilmiş, bunun da spor basınında kalitenin düşmesine sebep olduğu düşünülmeye 

başlanmıştır. 

Tiraj kaygısının yol açtığı bir diğer dezavantaj da yalan ve sansasyonel haberciliğin spor basınına 

hakim olmasıdır. Özellikle futbol maçlarının oynanmadığı hafta içi günlerde yalan transfer ve 

dedikodu içerikli haberler okuyucunun beğenisine sunulmuş, spor basını okur kitlesi gözünde 

güveninirliğini yitirecek konuma gelmiştir.  

 

Tablo 1: Gazetelerin Spor Sayfasını Okuma Sıklığına İlişkin Sorunun Frekans Analizi 

Sayı   Yüzde 

Her gün  58   59,8 

Ayda 1-2 kez  1   1,0 

Ara Sıra  34   35,1 

Hafta sonları  2   2,1 

Hiç   2   2,1 

Toplam  97   100,0 

 

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların yarısından fazlasının hergün gazetelerin spor sayfasını 

okumaktadır. Buna rağmen sadece % 26,8’i senede bir kez spor gazetesi almaktadır. Her gün spor 

gazetesi alanların oranı ise bu rakamın altında kalmıştır: % 21,1 

Bu rakamlara göre, Türkiye’deki okur kitlesi spor haberlerine, spor gazetelerinden daha çok ulusal 

gazetelerden ulaşmayı tercih etmektedir. 

Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, Türk spor basının futbol kadar diğer spor branşlarına da önem 

vermesi, diğer branşlardan daha fazla başarılı sporcular çıkmasına olanak sağlayacak, reklam, 

pazarlama ve sponsorluk gelirlerinin artmasına da katkıda bulunacaktır. Bu da spor kulüplerinin 

kendi imkanlarıyla başarı yüzdelerini artırmalarını olumlu yönde etkileyecektir.  

Ayrıca spor gazetelerinin göstermiş olduğu ilgi, halkında futbol dışındaki diğer branşlar hakında 
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gene bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktırç Bu da, izleyci kitlesinideki artışı olumlu yönde 

etkileyecektir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, medya, spor gazeteciliği, türkiye, avrupa 

  

 

 
Sports Page on the frequency of the problem Frequency Analysis of Reading 

NUMBER PERCENT

Everyday 58 59,8 

1-2 times a month 1 1,0 

occasionally 34 35,1 

on weekends 2 2,1 

Never 2 2,1 

Total 97 100,0 

Reads every day with the rate of 59.8%, and 35.1% occasionally reads the percentages of the 

scope of the research examined the frequency of reading sports pages reveals a significant result. 

 

Spor Sayfasını Okuma Sıklığına İlişkin Sorunun Frekans Analizi 

SAYI YÜZDE 

Her gün 58 59,8 

Ayda 1-2 kez 1 1,0 

Ara Sıra 34 35,1 

Hafta sonları 2 2,1 

Hiç 2 2,1 

Toplam 97 100,0 

%59,8 ile her gün okunma oranı, ve %35,1 lik ara sıra okunma yüzdeleri Spor sayfalarının okuma 

sıklığı incelendiğinde araştırma konusu kapsamında anlamlı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. 
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Abstract 0259 
  

 
Relationships between situational motivation and flow experience in elite 

athletes 

  

Atahan Altıntaş, Selen Kelecek, F. Hülya Aşçı 

Department of Sport Sciences, Baskent University, Ankara, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study was to investigate relationships between situational motivation 

and flow experience in elite athletes. 

 

Method: One hundred and sixty seven male (Mage=22.68±3.33) and fifty five female 

(Mage=22.16±3.16) elite athletes voluntarily participated in this study. “Dispositional Flow State 

Scale-2” (Jackson & Eklund, 2004), “The Situational Motivation Scale-SIMS” (Guay, Vallerand & 

Blanchard, 2000) were administered to participants. Pearson's Product Moment Correlation was 

used to determined relationships between flow experiences and situational motivation of athletes. 

Results: Results showed that flow experiences was positively associated with intrinsic motivation 

and identified regulation (p<0.01). On the other hand, flow experiences was negatively associated 

with amotivation and external regulation (p<0.01). 

 

Conclusion: In conclusion, the motivational orientation of athletes have an influence on their flow 

experience. Intrinsic motivation facilitates the flow exeperiences but extrinsic motivation inhibit this 

exeperience.  

Keywords: Flow Experience, Situational Motivation, Elite Athlete 

  

Keywords: Flow Experience, Situational Motivation, Elite Athlete 

 
Elit sporcularda durumsal güdülenme ve optimal performans duygu durumu 

arasındaki ilişki 

  

Atahan Altıntaş, Selen Kelecek, F. Hülya Aşçı 

Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 

  

Giriş 

Spor ve egzersiz psikolojisi çalışma alanı içerisinde sıklıkla ele alınan konular arasında yer alan 

güdülenme kavramının açıklanmasına yönelik pek çok kuram geliştirilmiş ve araştırmalar 

yapılmıştır. Hür irade kuramında, üç güdülenme biçimi olduğu ileri sürülmektedir. Bunlar, 
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güdülenmeme, dışsal güdülenme ve içsel güdülenmedir (Deci & Ryan, 1985). Bu güdülenme 

sınıflaması, güdülenme biçimlerinin özerklik derecesine göre farklılaşmakla birlikte dışsal değerlerin 

ve hedeflerin farklı içselleştirme derecelerini de betimlemektedir (Ntoumani & Ntoumanis, 2006).  

Sporcuların yüksek performans elde etmelerinde önemli rol oynayan kavramlardan bir tanesi de 

optimal performans duygu durumudur. Son zamanlarda, spor ve egzersiz ortamında bireylerin 

duygu durumlarının performanslarına olan etkisinin öneminin anlaşılması ile birlikte popüler bir hale 

gelen optimal performans duygu durumu kavramı ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır (Fournier ve 

ark., 2007; Jackson ve Marsh, 1996). Bu çalışmalarda, optimal performans duygu durumunu 

değerlendirmek amacı ile geliştirilen ölçeklerin geçerliği ve güvenirliğinin test edilmesinin (Fournier 

ve ark., 2007) yanı sıra optimal performans duygu durumu ile güdülenme, hedef yönelimi, güdüsel 

iklim (Fournier ve ark., 2007), algılanan yeterlik, kaygı (Jackson ve ark., 1998) arasındaki ilişki 

irdelenmiştir. Genel olarak bu çalışma sonuçları değerlendirildiğinde; içsel güdülenme, ego yönelimi 

ve performans iklimi ile optimal performans duygu durumu arasında pozitif ilişki olduğu, algılanan 

yeterliği yüksek olanların optimal performans duygu durumlarının da yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı elit sporcuların durumsal güdülenme düzeyleri ile optimal 

performans duygu durumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 

Yöntem: Çalışmaya 167 erkek ( yaş = 22.68, SS=3.33 yıl), 55 kadın ( yaş = 22.16, SS=3.16 yıl) 

olmak üzere toplamda 222 ( yaş = 22.55, SS=3.34 yıl) elit sporcu gönüllü olarak katılmıştır.  

 

Veri toplama araçları: 

Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 (SOPDDÖ-2) 

Katılımcıların sürekli optimal performans duygu durumları Jackson ve Eklund (2004) tarafından 

geliştirilen SOPDDÖ-2 (Dispositional Flow Scale-DFS-2) ile belirlenmiştir. Envanterin Türk egzersiz 

katılımcıları için geçerlik ve güvenirlik çalışması Aşçı ve diğ., (2007) tarafından yapılmıştır.  

Durumsal Güdülenme Ölçeği-DGÖ (The Situational Motivation Scale-SIMS):  

Durumsal güdülenme düzeylerini belirlemek için Guay, Vallerand ve Blanchard (2000) tarafından 

geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Kazak Çetinkalp (2010) tarafından gerçekleştirilen Durumsal 

Güdülenme Ölçeği- DGÖ kullanılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde sporcuların güdülenme düzeyleri ile optimal performans duygu durumları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi kullanılmıştır.  

 

Bulgular:  

Tablo 1: Elit Sporcuların Durumsal Güdülenme Düzeyleri ile Optimal Performans Duygu Durumları 

Arasındaki İlişki 
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1 2 3 4 

1.İçsel Güdülenme 1.00 

2.Özdeşimle Düzenleme .710** 1.00 

3.Dışsal Düzenleme -.287** -.105 1.00 

4.Güdülenmeme -.376** -.473** .333** 1.00 

5.OPDD .267** .299** -.265** -.274**

 

Yapılan analizler sonrasında, içsel güdülenme (r=.27; p<0.01) ve özdeşimle düzenleme (r=.30; 

p<0.01) ile optimal performans duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki 

ortaya konmuştur.. Diğer yandan analizler, optimal performans duygu durumu ile dışsal düzenleme 

(r= -.27; p<0.01) ve güdülenmeme (r= -.27; p<0.01) arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif 

ilişki olduğunu göstermiştir.  

 

Sonuç:  

Elit sporcuların durumsal güdülenme düzeyleri ile optimal performans duygu durumu arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın bulguları, sporcuların içsel güdülenme ve 

özdeşimle düzenleme düzeylerinin artması ile birlikte optimal performans duygu durumlarının da 

arttığını göstermektedir. Öte yandan, analizler dışsal düzenleme ve güdülenmeme düzeylerinin 

artması ile optimal performans duygu durumlarının düştüğünü ortaya koymuştur.  
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Relationships Between Situational Motivation and Flow Experience in Elite Athletes 

1 2 3 4 

1.Intrinsic Motivation 1.00 

2.Identification Regulation .710** 1.00 

3.External Regulation -.287** -.105 1.00 

4.Amotivation -.376** -.473** .333** 1.00 

5.Flow .267** .299** -.265** -.274**

 

 

Elit Sporcuların Durumsal Güdülenme Düzeyleri ile Optimal Performans Duygu Durumları 

Arasındaki İlişki 

1 2 3 4 

1.İçsel Güdülenme 1.00 

2.Özdeşimle Düzenleme .710** 1.00 

3.Dışsal Düzenleme -.287** -.105 1.00 

4.Güdülenmeme -.376** -.473** .333** 1.00 

5.OPDD .267** .299** -.265** -.274**
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Abstract 0261 
 

 
Relationship between body mass index and postural dynamic balance among 

35-45 aged women 

  

Fatma İlker Kerkez1, Cengiz Arslan1, Fatma Kızılay2 
1Inonu University, School of Physical Education and Sport, Malatya 
2Inonu University, Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation 

  

Objective: To evaluate the relationship between body mass index (BMI) and postural dynamic 

balance among 35-45 aged women. 

 

Methods: 40 healthy and sedentary women voluntarily participated in the study. It was measured 

BMI using Tanita BC-418 Segmental Body Composition Analyzer. Anterior/Posterior (AP), 

Medial/Lateral (ML) and Overall (OA) stability indices were obtained using Biodex Stability System 

(Biodex Medical System, Shirley, NY). Subjects were tested both with eyes open and eyes closed 

(60 seconds, starting level 8 and finished level 3). 

 

Results: Twenty percent of subjects were normal (N=8), 45% were overweight (N=18), 35% were 

obese (N=14). There were found to be statistically significantly difference between groups 

(normally, overweight and obese) in the open-eyed balance test ( = 9,993, df= 2, p<0, 05). There 

weren’t found statistically difference between groups in the closed-eyed balance test ( = 0,001, 

df= 2, p>0, 05). It was shown that there was a significant positive correlation between BMI and 

open-eyed balance ability (r=0.533, n=40, p<0.001). 

 

Conclusion:  

A decrease in balance stability is strongly correlated to an increase in body weight. This suggests 

that women should be healthy weight before menopausal stage because of body weight may be an 

important risk factor for falling. 

  

Keywords: BMI, 35-45 aged women, postural dynamic balance 
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35-45 yaş kadınlarda beden kitle indeksi ile postural dinamik denge ilişkisi 

  

Fatma İlker Kerkez1, Cengiz Arslan1, Fatma Kızılay2 
1İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı 35-45 yaş grubu kadınlarda beden kitle indeksi (BKİ) ile postural 

dinamik denge ilişkisini araştırmaktır.  

 

Yöntem: Çalışmaya sağlıklı, sedanter 40 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların BKİ’leri 

Tanita BC-418 Segmental Vücut Analizi Sistemi ile tespit edilmiştir. Postural dinamik denge ise 

Biodeks stabilite sistemi ile antero-posterior (AP), mediolateral (ML) ve genel (OA) stabilite 

indeksleri şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçümler göz açık ve göz kapalı olarak iki şekilde 

tekrarlanmıştır. Test 60 sn süreyle 8. seviyede başlayıp 3. seviyede sonlandırılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışma sonucunda katılımcıların BKİ’ine göre; % 20’sinin normal, (N=8), % 45’inin kilolu 

(N=18), % 35’inin obez olduğu (N=14) belirlenmiştir. BKİ’ne göre gruplar arasında (normal, kilolu 

ve obez) göz açık OA indeks farkı istatistiksel olarak anlamlı ( = 9,993, df=2, p<0,05) 

bulunmuştur. Göz kapalı ölçüm sonucunda gruplar arasındaki OA indeks farkı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır ( = 0,001, df=2, p>0,05). BKİ ile göz açık OA indeks değerleri arasında 

pozitif yönlü anlamlı ilişki belirlenmiştir (r=0,533, n= 40, p< 0,005, 2 uçlu). 

 

Sonuç: Denge kaybı vücut ağırlığının artması ile ilişkilidir. 35-45 yaş kadınlarda BKİ arttıkça denge 

becerisi zayıflamaktadır. Zayıf denge becerisi düşme riski taşıdığından kadınların menapoz 

öncesinde sağlıklı BKİ aralığında olmaları önem taşımaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: BKİ, 35-45 yaş kadın, postural dinamik denge 
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Abstract 0263 
  

Effect of coenzyme Q10 supplementation on intensive exercise-induced platelet 

aggregation in male non-athletes 

  

Alireza Rostami, Afshar Jafari 

University of Tabriz;, Faculty of physical education & Sports sciences; Tabriz; Iran 

  

Objective, subjects: The beneficial effect of regular exercise on physical fitness is well documented. 

However there is also evidence that acute and chronic exercise affect platelet activation in different 

ways. Although platelets are important in normal haemostasis, recent evidence emphasizes the 

pivotal role of abnormal platelet function in acute coronary artery disease (CAD), myocardial 

infarction, unstable angina, and stroke. However, consuming dietary antioxidant supplementation 

is one ways to confront the adverse effects of aggregation caused by intense aerobic exercise. 

there are no comprehensive studies about exercise and coenzymQ10 supplementation interaction 

effects. Therefore, this study was done to determine effect of aerobic exercise and short-term 

coenzymQ10 supplementation on platelet count (PLT) and mean platelet volume (MPV) and platelet 

distribution width (PDW) in male non-athletes. 

 

Methods: Twenty untrained men (aged 25±3 years, body fat 12±2%, and VO2max 39±3 

ml/kg/min) in a randomized and double-blind design were divided in two equal groups: supplement 

group (2/5mg/day coenzymQ10) and placebo group (2/5mg/day/kg dextrose). After 

supplementation period 14 day, all subjects were participated in aerobic exercise protocol with 

75% VO2max on the treadmill for 30 minutes. Blood samples were obtained in three phases: 1- 

base status (before the supplementation), 2- after fourteen day supplementation (before running), 

and 3 - immediately after the exercise protocol. platelet count (PLT) and mean platelet volume 

(MPV) and platelet distribution width (PDW by system cell counter H1. Data were expressed as 

Mean ±SD (table1) and analyzed by repeated measure ANOVA and Bonferroni tests using SPSS18 

at α<=0.05. 

 

Results: The results show that the short-term coenzyme Q10 supplementation has no significant 

effect (P<0.05) on the basal platelet count (PLT). Moreover, the platelet count (PLT) and mean 

platelet volume (MPV) was significantly increased (P<0.05) one bout aerobic exercise. However, 

the increased platelet and mean platelet volume (MPV) in the placebo group was significantly more 

than in supplement group (P<0.05). Also, The results show that the short-term coenzyme Q10 

supplementation has no significant effect platelet distribution width (PDW) be (P>0.05) in both 

group. 
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Conclusion: The present results show that the aerobic exercise and short term supplementation of 

coenzymQ10 have significant effects on PLT and MPV. It is concluded that 14-day coenzymQ10 

supplementation can decrease exercise-induced aggregation in male non-athletes. 

 

Keywords: Coenzyme Q10, aerobic exercise, platelet aggregation 

 

 

 
Figure 1. The platelet count pre supplementation befor andafter aerobic exercise 
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Table. Evaluation PLT, MPV and PDW before supplementation and pre and after aerobic 

exercise using Bonferroni test 

Parameters group 
Baseline(Stage 

1) 

Pre-aerobic 

exercise(stage 2) 

Post- 

aerobic(stage 

3) 

Sig. 

platelet count 

(ml/1000×n) 

Supplement 

group 
223.7 ± 10.25 221.61±8.48 270.56±7.32*† 0.001*

Placebo group 217± 8.67 224±10.57 315±11.21 0.001*

mean platelet 

volume (fl) 

Supplement 

group 
6.80±0.56 7.45±0.42 10.11±0.28*† 0.001*

Placebo group 7.95±0.13 7.02±0.32 12.10±0.47 0.001*

platelet distribution 

width (0/0) 

Supplement 

group 
69.2±1.18 70.13±0.67 71.47±1.05*† 0.215 

Placebo group 68.76±1.40 68.93±0.15 69.01±0.88 0.105 
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Abstract 0265 
  

 

Comparing of emotional ıntelligency according to gender among students of 

school of physical education and sport 

  

Aylin Zekioğlu1, Arkun Tatar2, Mustafa Türkmen1 
1Celal Bayar University, School of Physical Education and Sport-Manisa 
2FSM Vakıf University Faculty of Letters Department of Psychology-Istanbul 

  

Purpose: The aim of this study is to investigate the relationship of emotional intelligence and 

gender among the students of school of physical education and sport. 

 

Method: One hundred fourteen females (30.8%) and 256 (69.2%) males, totally 370 subjects were 

completed the 41 items revised Schutte self-report emotional intelligence test. Internal consistency 

was evaluated for the subscales and entire of the test. Internal consistency was compared with the 

gender groups using one-way multi-variate variance analysis. 

 

Results: The examination of the three-factor structure of the test for subscales and internal 

consistency is as follows: optimism/mood regulation 0.79, utilization of emotions 0.33, appraisal of 

emotions 0.75, and for the entire of the scale 0.85. Univariate and multivariate variance analysis 

(MANOVA) were used to determine the subscales and the entire test for gender. There was 

statistically significance among the gender groups both for the subscales (Wilk’s λ=0.91. 

F3,366=11.867, p<0.001, η2=0.089) and total scores (F1,368=30.537, p<0.001, η2=0.077). 

 

Discussions: The emotional intelligence scores for three subscales and entire test were higher in 

female subjects. 

  

Keywords: Emotional ıntelligence, gender, sport 
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Beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okuyan öğrencilerin cinsiyetler 

açısından duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması 

  

Aylin Zekioğlu1, Arkun Tatar2, Mustafa Türkmen1 
1Celal Bayar Üniversitesi-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Manisa 
2FSM Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü-Istanbul 

  

Amacı: Son yıllarda yapılan pek çok çalışma "zeka" tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul 

edilen IQ yani entellektüel zekanın yanısıra EQ yani duygusal zekanın da bu tanım içinde yer alması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Duygusal zeka duygularının farkında olma, duygularla başa 

çıkabilme, kendini motive etme, empati kurabilme ve ilişkileri yönetebilme yeteneklerini 

kapsamaktadır. Yaş, aile ortamı ve cinsiyet duygusal zekanın gelişimini etkileyen en önemli 

faktörlerdir(Tuğlu,1999).  

Ayrıca, Beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olan kişiler öğretmen, antrenör, spor 

yöneticiliği gibi görevler üstlenebilmektedirler. Dolayısıyla hem sporun geniş kitlele¬re 

yaygınlaştırılmasında hem de ülke sporuna yetenekli sporcuların kazandırılması ve 

yönlendirilmesinde üstlenmiş oldukları görev kapsamında, öğrencilerin veya sporcu¬larının benlik 

saygısı ve duygusal zeka gelişimlerine katkıları olumlu yansımalar gös¬terebilecektir. Bunları 

gerçekleştirebilecek öğretmenlerin ise öncelikle kendi duygu¬larını tanıma ve yönlendirme 

konusunda yeterli olan, duygusal zekası yüksek bir kişi olmasını gerektirecektir(Karademir ve 

ark.,2010). 

Bundan dolayı, bu çalışmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan spor yapan 

öğrencilerin cinsiyetler açısından duygusal zeka düzeylerinin farklılık gösterip göstermediklerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmada, 114 kız (%30.8) 256 erkek (%69.2) olmak üzere toplam 370 öğrenci 41 

maddeli beşli likert tipi cevaplama seçeneği içeren Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ 

Ölçeği’ni doldurarak çalışmaya katılmışlardır. Çalışmada ölçek alt boyut ve bütünü için iç tutarlılık 

hesaplaması yapılmış ve cinsiyet grupları için tek yönlü çok değişkenli varyans analizi ile 

karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: Üç alt boyutlu ölçeğin alt boyutlarının ve bütünün iç tutarlılık katsayıları şu şekildedir. 

“İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi” α=0.79, “Duyguların Kullanımı” α=0.33, “Duyguların 

Değerlendirilmesi” α=0.75 ve ölçeğin bütünü için α=0.85’tir. Çalışmada daha sonra cinsiyete göre 

alt boyut ve genel toplam puanı açısından farklılıkları belirleyebilmek amacıyla tek yönlü tek 

(univariate) ve çok değişkenli (multivariate) varyans analizleri (MANOVA) yapılmıştır. Cinsiyet 

grupları arasında hem alt boyutlar (Wilk’s λ=0.91. F3,366=11.867, p<0.001, η2=0.089) hem de 

genel toplam puanı açısından (F1,368=30.537, p<0.001, η2=0.077) istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık vardır. 
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Sonuçlar: Araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin cinsiyetler 

açısından duygusal zeka boyutları arasındaki ilişkinin tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Çalışma sonucunda, hem üç alt boyut hem de genel toplam duygusal zeka puanı açısından kız 

öğrencilerin puan ortalaması, erkek öğrencilerin puan ortalamasından daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan bir araştırmada da, Beden eğitimi ve spor yüksekokulu giriş sınavlarına 

katılan öğrencilerin cinsiyet değişkeninin duygusal zeka düzeylerinde istatistiksel olarak fark 

oluşturmadığını ancak kızların aldıkları puanların erkeklere oranla daha yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir(Karademir ve ark.,2010). McBride ve ark 2002’de, araştırmalarında, kız aday beden 

eğitimi öğretmenlerinin, eleştirel düşünme eğilim boyutlarından açık fikirlilik, meraklılık ve 

olgunlukta erkeklere göre daha başarılı olduklarını işaret etmektedirler. Certel ve ark.2011’de 

yaptıkları çalışmada da eleştirel düşünme eğiliminin duyuşsal göstergeleri olan açık fikirlilik ve 

meraklılık boyutlarında kızlar daha yüksek puan almışlardır. Çalışma sonuçları bizim çalışmamızla 

benzerlik göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, duygusal zeka, spor 

  



 

1032 

Abstract 0267 
 

Comparing of emotional ıntelligence level and alexithymia in subjects engaged 

in sports 

  

Aylin Zekioğlu1, Mustafa Türkmen1, Arkun Tatar2 
1Celal Bayar University, School of Physical Education and Sport-Manisa 
2FSM Vakıf University Faculty of Letters Department of Psychology-Istanbul 

  

Purpose: Aim of this study is to investigate the relationship of alexithymia and emotional 

intelligence among subjects engaged in sports. 

 

Method: One hundred fourteen females (30.8%) and 256 (69.2%) males, totally 370 subjects were 

completed the 41 items revised Schutte self-report emotional intelligence test. Those of 76 

(26.5%) females and 211 (73.5%) males, totally 287 participants completed the 20 items 5-points 

likert Toronto Alexithymia Scale were included in this study. Pearson correlation analysis was used 

to compare the scale scores. 

 

Results: Internal consistency was evaluated for the subscales and entire of the test. Internal 

consistency was compared with the gender groups using one-way multi-variate variance analysis. 

The examination of the three-factor structure of the test for subscales and internal consistency is 

as follows: optimism/mood regulation 0.79, utilization of emotions 0.33, appraisal of emotions 

0.75, and for the entire of the scale 0.85.  

The internal consistency for alexithymia was as follows: difficulty identifying feelings 0.78, difficulty 

describing feelings 0.44, externally oriented cognitive style 0.17, and the score 0.69. 

 

Discussions: The correlation for the scores of Toronto Alexithymia Scale and revised Schutte 

Emotional Intelligence Test as expected was -0.47. The relation of optimism/mood regulation with 

difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented cognitive style, 

was -0.30, -25, -29 respectively. The relation of utilization of emotions with difficulty identifying 

feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented cognitive style, was -0.09, -0.24, and 

-0.29, respectively. The relation of appraisal of emotions with difficulty identifying feelings, 

difficulty describing feelings, and externally oriented cognitive style, was -0.32, -0.35, and -0.33, 

respectively. 

  

Keywords: Alexithymia, emotional ıntelligency, gender, sport 
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Spor yapan kişilerin aleksitimi ve duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması 

  

Aylin Zekioğlu1, Mustafa Türkmen1, Arkun Tatar2 
1Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Manisa 
2FSM Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü-Istanbul 

  

Amacı: Aleksitimi, duygu ve düşüncelerin tanıma ve tanımlanmasında yaşanan zorluğu ifade 

etmektedir. Duygusal zeka, duygularının farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini motive 

etme, empati kurabilme ve ilişkileri yönetebilme yeteneklerini kapsamaktadır. Duygusal zeka 

gelişimindeki aksaklıklar hem insanlar arası ilişkilerde sorunların hem de psikolojik rahatsızlıkların 

ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı, Aleksitimi ve Duygusal Zeka 

kavramları arasında bir bağlantının varlığı araştırılmıştır. Bu çalışmada, spor yapan kişiler arasında 

Aleksitimi ve Duygusal zeka kavramın karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmada, 114 kız (%30.8) 256 erkek (%69.2) olmak üzere toplam 370 öğrenci 41 

maddeli beşli likert tipi cevaplama seçeneği içeren Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ 

Ölçeği’ni, 370 kişinin 76 kız (%26.5) 211 erkek (%73.5) olmak üzere toplam 287’si de 20 maddeli 

beşli likert tipi cevaplama seçeneği içeren 20 soruluk Toronto Aleksimi Ölçeği'ni (TAÖ) doldurarak 

çalışmaya katılmışlardır. İki ölçek sonuçlarının karşılaştırmasında her iki ölçeği de dolduran 287 

kişinin verisi kullanılmıştır. Ölçeklerin toplam puanları Pearson korelasyon analizi ile 

karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: Çalışmada ölçek alt boyut ve bütünü için iç tutarlılık hesaplaması yapılmış ve cinsiyet 

grupları için tek yönlü çok değişkenli varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Duygusal zeka ölçeğinde 

alt boyutların ve bütünün iç tutarlılık katsayıları aşağıda sunulmaktadır. “İyimserlik/Ruh Halinin 

Düzenlenmesi” α=0.79, “Duyguların Kullanımı” α=0.33, “Duyguların Değerlendirilmesi” α=0.75 ve 

ölçeğin bütünü için α=0.85’tir. Aynı şekilde Aleksitimi ölçeğinde iç tutarlılık katsayıları "Duygularını 

Tanımada Güçlük" α=0.78, "Duyguları Söze Dökmede Güçlük" α=0.44, "Dışa-Dönük Düşünme" 

α=0.17 ve ölçeğin bütün için α=0.69’dur. 

 

Sonuçlar: Bu çalışmanın amacı, spor yapan kişiler arasında Aleksitimi ve Duygusal Zeka kavramları 

arasında bir bağlantının olup olmadığını araştırmaktır.  

Toronto Aleksimi Ölçeği genel toplam puanı ile Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği 

genel toplam puanı arasında beklendiği gibi -0.47 düzeyinde bağıntı bulunmuştur. Duygusal zeka 

ölçeği alt boyutu İyimserlik / Ruh Halinin Düzenlenmesi alt boyutunun Duygularını Tanımada 

Güçlük ile -0.30, Duyguları Söze Dökmede Güçlük ile -0.25, Dışa-Dönük Düşünme ile -0.29; 

Duyguların Kullanımı alt boyutunun Duygularını Tanımada Güçlük ile -0.09, Duyguları Söze 

Dökmede Güçlük ile -0.24, Dışa-Dönük Düşünme ile -0.29; Duyguların Değerlendirilmesi alt 
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boyutunun Duygularını Tanımada Güçlük ile -0.32, Duyguları Söze Dökmede Güçlük ile -0.35, Dışa-

Dönük Düşünme ile -0.33 düzeyinde bağıntısı gözlenmiştir. 

Aleksitimi etyopatogenezinde organik, psikoanalitik ve bilişsel kuramların rol oynadığı 

belirtilmektedir. Aleksitimik özelliklerin yadsınamayacak oranda sporcularda izlenmesi, konunun 

kapsamlı bir şekilde araştırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu Aleksitimik özelliklerin, duygusal zeka 

kavramıyla da bağıntısı söz konusudur. Bu yüzden, Sportif aktivitenin fizyolojik, sosyal ve 

psikogenetik kavramlar ile değerlendirilip desteklenmesi bireysel ve toplumsal gelişimde önemli 

katkı sağlayacaktır. 

 

Sonuç olarak sporcuların duygusal zeka düzeylerinin arttırılması ve aleksitimik kişilik yapılarının 

optimal düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bilindiği gibi aleksitimik kişilik yapısına sahip olma, 

sağlıklı bir düşünce yapısından uzak olmanın önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu 

bağlamda hem sporcuların hem de öğrencilerin eğitim programların öğrencilerin duygusal zeka ve 

aleksitimik düzeylerine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için benzer çalışmaların değişik 

üniversitelerde ve farklı spor dallarında daha geniş örneklem gruplarına uygulanarak sporcuların ve 

üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve aleksitimik düzey profilleri çıkartılabilir. Geleceğin başarılı 

sporcularının yetiştirilmesi için atılan önemli bir adım olup ve uygulamaya dönüştürülmesi gerekliliği 

çok büyük önem taşımaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, cinsiyet, duygusal zeka, spor 
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Abstract 0269 
  

Relation between body mass index and oral glucose tolerance test in healthy 

subject 

  

Abbass Ghanbari Niaki, Rozita Fathi, Mahmood Hoseini 

Iran-Mazandaran-Islamic azad university-science and research branch 

  

We investiged the relation between Body mass index on an oral glucose test in 19 young healthy 

men selected from Mazandaran university student.  

For this in first a health screening questionaree for 19-28 year old men is performed.All 19 

participants were informed of the nature and side effect of study before they gave oral consent to 

participate. 

All investigations were performed in the morning between 8:00 and 10:00h after fasting at least 

10h. 

The OGTT was performed with 75 g glucose as an aqueous solution and ingested within 5 

min.blood sample collected in 0-30-60-90-120 min. 

body mass index was calculated according to the formula:body weight(kg)/stature(m)². 

statistical analysis and data management were carried out using the(SPSS) version 17,spss 

Inc,Chicago,IL. USA. A p value of less than 0/05 was considered statistically significant relation 

between BMI and OGTT. 

several factors may be affected the OGTT. for example body composition,body fat percent and..., 

etc. 

We thus suggest that body composition is more effective than BMI and may be change body weight 

and body mass index. 

So this is good evidence for using the body composition Instead BMI 

  

Keywords: Body mass index, OGTT, healthy subject 
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Abstract 0272 
  

The role of individual and organizational factors in making job stress from the 

viewpoint of athlete and non athlete personnel of Arak Islamic Azad University 

  

Ezatollah Shahmansouri, Khosro Talebi 

Islamic Azad University, Arak Branch, Department of Physical Education,Arak,Iran. 

  

One of the main aims in this research was recognition of job stress factors from the viewpoint of 

university athlete and non athlete personnel and making them priority, the other aim was 

comparing of impressionably between athlete and non athlete employees regard to individual and 

organizational stressful factors. In this paper, statistical community consists of all university 

personnel including scientific board and administrative members both men and women, totally are 

774, among them, 240 ones are chose by accidentally ranking sampling method basis on Morgan 

sampling table. Obtained results showed that there is a meaningful relation between athlete and 

non athlete personnel viewpoints on the subject of individual and organizational stressful factors 

making job stress, and the impressionability present age toward individual and organizational 

factors. In athlete employees was less than non athlete ones. Also in all of the questions the 

percentage of job stress, for athlete was less than non athletes. 

  

Keywords: Job, stress, individual, organizational 

 
The role of individual and organizational factors in making job stress from the 

viewpoint of athlete and non athlete personnel of Arak Islamic Azad University 

  

Job stress is altogether the collection of factors or situations related to the job commonly known as 

stressful; this process means that the counteraction between work conditions and employed 

individual features is so that demands on work atmosphere are more than the persons can afford 

it. One of the main aims in this research was recognition of job stress factors from the viewpoint of 

university athlete and non athlete personnel and making them priority, the other aim was 

comparing of impressionably between athlete and non athlete employees regard to individual and 

organizational stressful factors. In this paper, statistical community consists of all university 

personnel including scientific board and administrative members both men and women, totally are 

774, among them, 240 ones are chose by accidentally ranking sampling method basis on Morgan 

sampling table. In this study, researcher questionnaire was used and its reliability was calculated 
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by 94% Alfa Kronbakh examine. The used method was descriptive style and also statistical 

descriptive methods and non parametric statistical eliciting methods ( ) were used for explaining 

data and testing hypothesizes orderly. Obtained results showed that there is a meaningful relation 

between athlete and non athlete personnel viewpoints on the subject of individual and 

organizational stressful factors making job stress, and the impressionability present age toward 

individual and organizational factors. In athlete employees was less than non athlete ones. Also in 

all of the questions the percentage of job stress, for athlete was less than non athletes 
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Abstract 0273 
  

The effect of regular aerobic training on concentration of fibrinogen on women 

  

Amir Rashidlamir1, Samira Gholamian1, Mahdi Seidolhoseini2, Afsane Taghizade2 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Iran 

  

Introduction: Fibrinogen is inflammatory marker of atherosclerosis risk prediction. Physical activity 

increases fibrinolysis, leading to reduce risk of cardiovascular diseases in postmenopausal women 

so the aim of this study was to examine the effects of eight weeks aerobic exercise on 

concentration of fibrinogen in sedentary postmenopausal middle aged women. 

Materials-Methods: 21 inactive middle aged women that their BMI were between 26 and 29 

randomly assigned into experimental (10subjects) and control groups (11 subjects). Subjects of 

experimental group accomplished eight weeks (3 sessions per week) aerobic exercise with intensity 

of 50 to 70 percent of their maximum heart rate. Before and after trainings, weight, body fat 

percent, fibrinogen levels of subjects were determined. Obtained Data were analyzed using 

independent samples T test.  

 

Results: After trainings Results showed significant reduction of weight, BMI, body fat percent and 

fibrinogen in experimental group (P<0.05). 

 

Discussion: Overall, eight weeks regular aerobic exercise through reduction of weight, body fat and 

fibrinogen cause reduction of risk of myocardial infarction and improvement of health status in 

sedentary postmenopausal middle aged women. 

  

Keywords: Aerobic training, fibrinogen, women 
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Abstract 0274 
  

Comparison of cognitive, emotional and behavioral attitudes of sports and non-

sports teachers to exercise and physical activities Bojnourd city 

  

Samira Gholamian1, Nahid Safari1, Seyyed Reza Attarzade Hosseini1, Sara Vahidi2 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Iran 

  

This study compared the attitudes of cognitive, emotional and behavioral of sports and non-sports 

teachers to exrcise and physical activities. Thus, the questionnaire distributed randomly among 

sports and non-sports teachers of Bojnord city. The results showed that 38% of non-sports 

teachers and 82% of sports teachers participate in physical activities respectively. The Motivation 

for non-sports teachers to participate in physical activities were: "as health and fitness", as 

"disease prevention" and for sports teachers were "as health and fitness"," "as confidence and 

relaxation ". Most teachers in both groups who not participating in Exercise and Physical activities, 

pretext daily lag works, lack of sports facilities, laziness and impatience respectively.  

In small-scale “social attitudes to exercise” the view of sports teachers had a higher rank compared 

to non-sports teachers and this difference was not significant (p=0/825)(825/0=p). In the 

subscales “activities the sedative agent” sports teachers had a higher rating approach compared to 

non-sports teachers and the this difference was not significant (p= 0/339).The approach “activities, 

tough experience” had a higher rating among sports teachers compared to non-sports teachers and 

that showed this difference was significant (P=0/21). As a result, attitude of the teachers to 

exercise activity and plays an important role in educational and health and cultural decisions and in 

it can help the national authorities in providing facilities for the development of sports activities and 

a realistic planning. 

  

Keywords: Attitude, teachers, exercise and physical activities 
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Abstract 0276 
  

Measurement of research productivity and its relationship with the 

organizational culture of faculty members of physical education departments of 

public universities of ıran 

  

Samira Gholamian, Javad Gholamian, Masood Aghaei, Somaye Golzar, Akbar Marefati 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran 

  

Purpose:  

Purpose of this study was Measurement of Research productivity and its relationship with the 

organizational culture of faculty members of physical education departments of public universities 

of Iran. 

 

Methods:  

The intended target population consisted of faculty members and school education groups of Sport 

Science and Physical countries. determined order samples through Morgan estimated sample size 

180 individuals completed randomly to three questionnaires about personal, organizational culture 

Sashgyn Marshall (OCAQ(and questionnaire research productivity advantage responded. 

Results: The survey of Indicators of organizational culture showed in coordination with change 

index (maximum possible score 30) 20/14 Average, the index to achieve target 19/38 mean, the 

average of index of coordination working group 19/92, customer oriented indicators mean 21/04 

and the average index of power in organizational culture was 19/79. 

 

Conclusion: Considering the existing score of culture, it seems is inappropriate for faculties and 

departments of physical education and should be changed such to encourage that group 

cooperation, achieve goals, customer orientation and strength of organizational culture and 

encourage alignment with changes to be line with the goals of the higher education and athletic 

society of country. 

  

Keywords: Productivity, organizational culture, faculty members 



 

1042 

Abstract 0277 
  

The relationship orientation to the organizational entrepreneurship and 

personnel performance of youth and Sport general office 

  

Farideh hosenzadeh, Mehrdad moharramzadeh, Mir hasan seyed ameri 

Urmia university 

  

Entrepreneurship is a very important issue in many developed and developing countries. Meanwhile 

one of the main branches of entrepreneurship, is organizational entrepreneurship that undoubtedly 

contributes to the success and excellence of the organization(1). In this regard, the organizational 

entrepreneurship had become a weapon of choice for many organizations, especially large 

organizations(2). The purpose of this study, is to measure the correlation between the tendency to 

the organizational entrepreneurship and personnel performance of youth and Sport general office 

in western Azarbayjan. 

 

Research Methodology 

This research is descriptive correlation method. The study of all employees of the Office of Youth 

and Sports Azerbaijani Western Province. All of the employees in the organization are included in 

the research(N:72). Questionnaire used in research Imani Pour Zivdar in 1387 with reliability 

0/733(3). Approach has been considered for Questionnaire the tendency to the organizational 

entrepreneurship. Include: 1 - The flexible structure of 2 - Effective organizational climate3 - 

supportive culture and creativity stimulating and innovation 4 - ability and motivation of individual 

employees and approaches has been considered for the performance questionnaire include:1- 

employee satisfaction, customer satisfaction from the perspective of employees, financial 

performance (sports services, income, insurance, club management). 

 

Results:  

According to survey results, there is relationship between the flexible structure variable and 

employee satisfaction at the level of significat 0.95%. There is no significant relationship between 

flexible structure with customer satisfaction and financial performance variables. There is 

relationship at the level of significat 0.95% Between organizational climate with employee 

satisfaction and customers satisfaction. Between organizational climate and financial performance 

do not exist communicating. There is significant relationship Between supportive culture and 

stimulating creativity and innovation with staff satisfaction and customers satisfaction. But there is 

no relationship supportive culture and stimulating creativity and innovation with financial 

performance And finally there is significant relationship between employees ability and individual 
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motivation with performance approaches (employees satisfaction, customer satisfaction and 

financial performance ). And according to Table1 is Pearson correlation coefficient equal to r = 0/74 

and P = 0/000. therefore can be said with 95% confidence that the research is approved means 

the relationship between two variables tends to corporate entrepreneurship and performance. 

 

Conclusion:  

in the general classification The ongoing research findings, that entrepreneurial organization has a 

significant positive correlation with personnel performance of youth and Sport general office in 

western Azarbayjan. This message, is main suggesting the achievement of operational research. 

Therefore, it is obvious that, the more the organizations pay attention to the factors,the more they 

progress in finance and function.It seems to be leaning more to the entrepreneurship component in 

the agencies and departments of else and a similar service business, to comply with the General 

Administration of Sports and youth western Azerbaijani, be sought positive gains in financial 

performance. 

  

Keywords: Organizational entrepreneurship, orientation to the organizational entrepreneurship, 

performance 

 
The relationship orientation to the organizational entrepreneurship and 

personnel performance of youth and sport general office 

  

Entrepreneurship is a very important issue in many developed and developing countries. Meanwhile 

one of the main branches of entrepreneurship, is organizational entrepreneurship that undoubtedly 

contributes to the success and excellence of the organization(1). In this regard, the organizational 

entrepreneurship had become a weapon of choice for many organizations, especially large 

organizations(2). The purpose of this study, is to measure the correlation between the tendency to 

the organizational entrepreneurship and personnel performance of youth and Sport general office 

in western Azarbayjan. 

 

Research Methodology 

This research is descriptive correlation method. The study of all employees of the Office of Youth 

and Sports Azerbaijani Western Province. All of the employees in the organization are included in 

the research(N:72). Questionnaire used in research Imani Pour Zivdar in 1387 with reliability 

0/733(3). Approach has been considered for Questionnaire the tendency to the organizational 

entrepreneurship. Include: 1 - The flexible structure of 2 - Effective organizational climate3 - 

supportive culture and creativity stimulating and innovation 4 - ability and motivation of individual 

employees and approaches has been considered for the performance questionnaire include:1- 

employee satisfaction, customer satisfaction from the perspective of employees, financial 

performance (sports services, income, insurance, club management). 
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Results:  

According to survey results, there is relationship between the flexible structure variable and 

employee satisfaction at the level of significat 0.95%. There is no significant relationship between 

flexible structure with customer satisfaction and financial performance variables. There is 

relationship at the level of significat 0.95% Between organizational climate with employee 

satisfaction and customers satisfaction. Between organizational climate and financial performance 

do not exist communicating. There is significant relationship Between supportive culture and 

stimulating creativity and innovation with staff satisfaction and customers satisfaction. But there is 

no relationship supportive culture and stimulating creativity and innovation with financial 

performance And finally there is significant relationship between employees ability and individual 

motivation with performance approaches (employees satisfaction, customer satisfaction and 

financial performance ). And according to Table1 is Pearson correlation coefficient equal to r = 0/74 

and P = 0/000. therefore can be said with 95% confidence that the research is approved means 

the relationship between two variables tends to corporate entrepreneurship and performance. 

 

Conclusion:  

in the general classification The ongoing research findings, that entrepreneurial organization has a 

significant positive correlation with personnel performance of youth and Sport general office in 

western Azarbayjan. This message, is main suggesting the achievement of operational research. 

Therefore, it is obvious that, the more the organizations pay attention to the factors,the more they 

progress in finance and function.It seems to be leaning more to the entrepreneurship component in 

the agencies and departments of else and a similar service business, to comply with the General 

Administration of Sports and youth western Azerbaijani, be sought positive gains in financial 

performance. 

 

 
1 

performance Variable 

0.74 Pearson correlation coefficient is

0.000 p 

 

 



 

1045 

Abstract 0279 
  

 

Relationship between core stability and athletic performance in Iranian roller 

skaters 

  

Tofigh Aghania1, Namrin Ghani Zadeh Hesar2, Nevin Atalay Güzel3, Abolfazl Majidi4 
1department of physical education and sport science,Faculty of Human Science, Azad University of 

Urmia, Urmia, Iran 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran 
3Department of Physical Therapy and rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Gazi University, 

ankara 
4The Organization of education, urmia, Iran 

  

Study design: Correlation study 

Objective: to objectively evaluate the relationship between core stability and athletic performance 

measures in male roller skaters in Iran. 

 

Background:, The importance of function of the central portion of the body for stabilization and 

force generation in all sports activities by controlling the position and movement of the body is 

being increasingly recognized. However, relationships between core stability and performance, 

functional movement and individual components of performance have not been established. 

Therefore, we hypothesized that there would be a significant relationship between core stability 

and athletic performance in Iranian roller skaters. 

 

Method and materials: Seventeen healthy elite roller skaters (age: 20.47±2.03, height: 178.05± 

7.52, weight: 82± 7.83) performed two tests in two categories: core stability (Flexion, extension, 

right and left lateral bridge and prone bridge) and 1000 meter speed skating. Statistical 

significance was set at α <=0.05. 

 

Results: There was a significant correlation between the first and second 100 meter skating and 

core stability extension test (consequently p= 0.18, p= 0.4). There was no significant correlation 

between core stability and other distances of 1000 meter roller-skating. 

Discussion and Conclusion: Objectively, the strength of the trunk extensor muscles are 

fundamentally important to maintain balance and equilibrium on functional performance especially 

in forward bending position. The results suggest that the training for core stability is important to 

be included in a fitness program, specifically for improving athletic performance. These exercises 

should be the primarily in a training program of roller skaters. 

Keywords: Core stability, performance, roller kater 
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Abstract 0280 
  

Compare the views of managers about a privatization principle role in the 

development of sport in East Azarbaijan Province 

  

Farideh Hoseinzadeh Farideh, Seyed Mohammad Kashef, Mehdi Rostami, Hamideh Sharafatmand 

Yari, Seyyedeh Mahbobeh Miry 

Urmia university 

  

One of the principles of a dynamic economy and the economic factors of the advanced countries of 

the world is privatization. Privatization is process giving priority to market and their oriented 

market mechanism and Includes a wide range of them that one side to complete privatization and 

other side composed of the restructuring of state-owned enterprises(1). The purpose of this study 

is survey the role of privatization principles in the development of sport in East Azarbaijan 

province. 

 

Research Methodology 

This study was descriptive survey was conducted through a questionnaire. This study was 

descriptive survey was conducted through a questionnaire. The study population were managers of 

East Azarbaijan province that According to statistics obtained, which includes 27 departments of 

Physical Education and Director of Administration and 294 official club that 117 Club, it was active 

in the province. Therefor, of 117 afficial and active club manager, with using the Morgan and taking 

simple random sampling 89, were selected as sampling.The survey questionnaire was used in the 

study of the exercise of privatization Razavi (1383) has confirmed its validity and reliability(2). This 

questionnaire had 50 questions. to data summarize and analyze has been used from descriptive 

and inferential statistics with using of spss software and independent t-test and Yvman Whitney 

examination. 

 

Results: Results showed an average of 65.05 managers percent with privatization necessity in the 

sport, 67.45 %of managers in coordination with the privatization principles with sports 

development and transformation, 68.055% managers with effect privatization in the sport 

efficiency, 53.6% of managers of private influence on the exercise restructuring amendment, 66.9 

% of managers with private and increase productivity and improve sport building and 78.15 % of 

managers with rules and regulations amendment for the exercise of private And finally 77.8% 

managers was to agree or completely agree with out the focus of private sector. 

 

Discussion of: The views of sports managers and supervisors and those involved in the club Sports 

and analysis done on their views in this study, the concept of privatization and logical steps in 
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order to transfer the government duties to government agencies and non-profit process is effective 

in reducing the size of government. Thus, the ultimate goal of privatization in the long term is that 

the State should be pay just a series of economic and industrial activities that are essential 

regulatory to not only with government help. and other activities in all areas of sports is cede to 

the the private and non-government sector. 

 

Resources 

1-Prkvpnkv, Joseph (1380), building Private Management, Hossein Akbari translation. Judge 

favorite, publishing Athena 

2 - Razavi, Seyed Mohammad Hossein (1383), a private policy making performance in sports, 

action, No. 23, Page 22-5 

  

Keywords: Privatization, managers, East Azarbaijan Province 
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Abstract 0281 
  

Sources of stress among wheelchair basketball referees 

  

Bahri Gürpınar 

Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport Teaching, Antalya, Turkey 

  

The purpose of this study is to determine the Sources of Stress Among Wheelchair Basketball 

Referees. Referees arbitrating in the wheelchair basketball leagues participated this research. 

“Basketbol Hakemleri Stres Anketi” (BHSA) was used as the data collection tool in order to 

determine the stress levels of referees. The survey was applied to 61 referees in the mid-seminar 

of the season of 2010-2011. In the data analysis, mean, standard deviation and frequency was 

used. 

At the end of this research the highest average value was "Physical and Verbal Aggression Threat" 

(2.32 ± 0.73) and the lowest average value was the "existence of others" (2.11 ± 0.64) in the sub 

dimensions of the stress resources of the wheelchair basketball referees. When the 14 sources of 

stress in the BHSA analyzed in detail, it can be seen that the most stressful situation was "Problem 

Working With Partner" (2.93 ± 1.05) and the least stressful situation was "Giving Technical Foul" 

according to the wheelchair basketball referees. Referees in this study also were asked to rank the 

most 5 stressful situation. Accordingly the most 5 stressful situation was “Verbal Abuse From 

Trainer” (%74,76), “Attempt for Physical Attack by Others” (%68,88), “Miscall” (%68,88), Verbal 

Abuse From Players” (%68,88) ve “Problem Working With Partner” (%64,92) respectively. 

As a result, it is taught that referees can manage better matches when these sources of stress is 

considered in the education of referees and this educations would help the referees to cope with 

stress and manage stress levels. 

  

Keywords: Wheelchair, basketball, referee, stress 

 
Tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinin stres kaynakları 

  

Bahri Gürpınar 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, Antalya, Türkiye 

  

Bu araştırmanın amacı, tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinin stres kaynaklarını tespit 

etmektir. Araştırmaya Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde hakemlik yapan hakemler 
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katılmıştır. Araştırmada Türkçe geçerlik ve güvenirliği Ekmekçi ve ark.(2010) tarafından yapılan 

“Basketbol Hakemleri Stres Anketi” (BHSA) kullanılmıştır. Anket 2010–2011 sezonu ara 

seminerinde 31 A; 30 B klasmanı olmak üzere toplam 61 hakeme uygulanmıştır. Veriler 

tanımlanmasında ortalama, standart sapma ve frekans kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinin stres kaynakları alt 

boyutlarında en yüksek ortalama değer “Fiziksel ve Sözel Saldırı Tehdidi” (2.32±0.73) ve en düşük 

ortalama değer ise “Diğerlerinin Varlığı”na (2.11±0.64) ilişkin stres kaynaklarına aittir. BHSA’ DA 

yer alan 14 stres kaynağı ayrıntılı olarak incelendiğinde tekerlekli sandalye basketbol hakemlerine 

göre en stresli durumun “Partnerle Problem Yaşamak” (2.93±1.05) en az stresli durumun da 

“Teknik Faul Çalmak” (1.54±0.74) olduğu görülmektedir.Çalışmada hakemlerden yüksek derecede 

stresli bulduğu 5 stres kaynağını sıralaması istenmiştir. Buna göre ilk beş stres kaynağı sırası ile 

“Antrenör Tarafından Sözlü Saldırı” (%74,76), “Başkaları Tarafından Fiziksel Saldırı Girişimi” 

(%68,88), “Yanlış Karar Vermek” (%68,88), Oyuncular Tarafından Sözlü Saldırı” (%68,88) ve 

“Partnerle Problem Yaşamak” (%64,92) olarak bulunmuştur.  

Sonuç olarak hakemlere verilecek eğitimlerde bu stres kaynaklarının göz önünde bulundurulmasının 

onların stresle başa çıkmasına daha çok yardımcı olacağı ve stres seviyeleri azalan hakemlerin daha 

iyi maç yönetebilecekleri düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tekerlekli sandalye, basketbol, hakem, stres 
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Abstract 0283 
  

Investigation of protection and maintenance of attention parameter ın 

basketball players: An experimental study 

  

Mehmet Koyuncu1, Emre Dağdelen2 
1Ege University Faculty of Letters Psychology Department 
2EDBA Basketball Academy 

  

According to cognitive psychologists, attention is not comprised of a single process but several 

stages. Mirsky (1991) divides attention into four constituents: focus, sustain, shift, and encode. 

Recently, attention and priming effect, which explains implicit memory processes, have been one of 

the most prevalent and popular subjects among cognitive psychologists. Sustain, one of the 

parameters in the definition of attention, has been thought to be closely related to priming as it 

was found that it reinforces the effect of priming.  

 

The aim of this study is to investigate the second parameter of Mirsky’s (1991) theory of attention, 

sustain, by using the priming effect technique. The study took only one of the parameters of 

attention because it enabled us to follow the changes and attention disorders related to duration. 

Thus, we investigated whether different presentation styles of stimulus affect sustain and how 

changes in the attributes of the stimulus affected sustain. 

 

Participants were chosen from basketball players at Emre Dağdelen Basketball Academy (EDBA). 

50 basketball players participated in the study. Each participant was exposed to 20 minutes 

presentations of CBT (Continuous Performance Test) to test sustain and repetitive priming 

parameter was used to test the effects of priming. The results revealed that elite basketball players 

performed better in terms of sustain than the sedentary players. 

  

Keywords: Attention, sustain, priming, performance, basketball 
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Dikkatin koruma ve sürdürme parametresinin basketbol oyuncuları üzerinde 

araştırılması: deneysel bir çalışma 

  

Mehmet Koyuncu1, Emre Dağdelen2 
1Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
2EDBA basketbol Akademisi 

  

Bilişsel psikoloji perspektifinden bakıldığında, dikkat tek bir süreç değil aşamalardan oluşan bir 

yapıdır. Mirsky’nin (1991) ortaya attığı dikkat modeline göre, dikkat 4 bileşene ayrılmıştır. Bunlar: 

a. Odaklanma (focus) b. Koruma, sürdürme (sustain) c. Değiştirme (shift) d. Kodlama (encode) 

dır.  

Bilinç dışında gelişen örtük bellek süreçlerini açıklayan ve üzerinde son zamanlarda çok çalışılan 

olgulardan biri de hazır olma etkisidir. Hazır olma, belli bir uyaranın işlenmesinin aynı veya benzer 

uyaranın önceden sunulmasıyla kolaylaştırılması işlemidir. 

Dikkat ve hazır olma bilişsel psikolojide en çok çalışılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle 

de dikkatin bileşenlerinden olan koruma ve sürdürmenin (örn: uzun bir süre araç kullanma) hazır 

olma etkisini güçlendirdiği düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı dikkatin Mirsky’nin 

kuramında öne sürdüğü ikinci bileşeni olan "koruma, sürdürme"nin hazır olma tekniği kullanılarak 

incelenmesidir. 

Sadece ikinci bileşene önem verilmesinin sebebi, süreye bağlı dikkatteki bozulmaları ve 

değişiklikleri izleyebilmemizi mümkün kılmasıdır. Araştırma özellikle şu konuları kapsamış ve 

incelemiştir:  

1. Dikkati ölçmede kullanılan uyaranların sunum şekillerinin değiştirilmesinin (tekrarlayıcı hazır 

olma) sürdürme süreci üzerindeki etkilerinin saptanması;  

2. Uyaranların niteliklerinin değiştirilmesinin sürdürme sürecinde yaratacağı etkileri araştırılması; 

Araştırma, deney kapsamında yapılan uygulama sonuçlarına dayanmıştır. Her uygulama ya da 

ölçüm, kişi başına yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Araştırmanın bilimsel verileri için 50 uygulama 

yapılmıştır. Katılımcılar Emre Dağdelen Basketbol Akademisi (EDBA) sporcularından rastgele 

seçilmiştir. Dikkati ölçme aracı olarak CBT (Continuous Performance Test) ve hazır olma etkisi 

tekrarlayıcı hazır olma parametresinden yararlanılmıştır. 

Denekler ekrandan yaklaşık 60 cm uzağa oturtulmuş ve kendilerine ekranda bir takım uyaranlar 

gösterilmiştir. Uyaranların belli bir akış göstereceği, akışı takip etmeleri fakat akışın bozulduğu anda 

cevap vermeleri istenmiştir. Sonuçlar, deneyimli basketbol oyuncularının sedanterlere göre dikkati 

sürdürme parametresi açısından daha başarılı olduklarını göstermiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Dikkat, sürdürme, hazırolma, performansı, basketbol 
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Abstract 0285 
  

Comparasion of loneliness levels on visually impaired in different sports 

branches 

  

Ercan Gür1, Oktay Kızar2, Atalay Gacar1 
1Firat University, School of Physical Education and Sport / Elazig 
2Bingol University, Young Vocational School / Bingol 

  

Aim: In this work, it is aimed both to determine loneliness levels of the visually handicapped 

athletes in different branches 

 

Method: Totally 280 visually handicapped male athletes participating in Goal ball, B1, B2-B3 Futsal, 

Atletizm and Judo competitions within the 2011-2012 season activity programme of Turkey for the 

Blind Athletics Championships. 

Personal Information Form was prepared in order to obtain personal data of those visually 

handicapped ones who participated in the research. UCLA Loneliness Scale was used to determine 

their loneliness states. These forms were filled out separately for each visually handicapped 

athletes by being converted to Braille alphabet and through the questions of face to face. Acquired 

data was evaluated by SSPS program and its significance level was found as (P<0.05)  

 

Findings: Statistically, a significant difference was determined between sport branches like 

(Goalball: 56.07±8.33 score, Athleticism: 50.35±5.45 score, Futsal: 52.85±6.43 score, 

Judo:50.58±4.43 score ) and loneliness points. 

 

Result: As a result of the research dealing with the sport of Goalball athletes visually handicapped 

athletes was higher than total loneliness scores of the other branches have been identified. 

  

Keywords: Loneliness, sports, the visually handicappeds 
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Farklı branşlardaki görme engelli sporcuların yalnızlık düzeylerinin 

karşılaştırılması 

  

Ercan Gür1, Oktay Kızar2, Atalay Gacar1 
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Elazığ 
2Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu/ Bingöl 

  

Amaç: Bu çalışmada, farklı branşlarda spor yapan görme engellilerin yalnızlık düzeylerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

 

Yöntem: Araştırmaya; Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun 2011-2012 sezonu faaliyet 

programında yer alan Goalball, B1, B2-B3 Futsal, Atletizm ve Judo müsabakalarına katılan 280 

erkek görme engelli sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmaya katılan görme engellilerin kendilerine ait bilgileri edinmek için “Kişisel Bilgi Formu” 

oluşturulmuştur. Bireylerin Yalnızlık durumlarını belirlemek amacıyla “Ucla Yalnızlık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bu formlar Braille alfabesine dönüştürülerek ve yüz yüze sorulan sorular yardımıyla 

her görme engelli sporcu için tek tek doldurulmuştur. Elde edilen veriler SSPS istatistik paket 

programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi (P<0.05) olarak alınmıştır. 

Bulgular: Spor yapan görme engellilerin yaptıkları spor branşları ile yalnızlık puanları (Goalball: 

56.07±8.33 puan, Atletizm: 50.35±5.45 puan, Futsal: 52.85±6.43 puan, Judo:50.58±4.43 puan) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.  

 

Sonuç: Araştırma sonucunda goalball sporu ile ilgilenen görme engelli sporcuların toplam yalnızlık 

puanlarının diğer branş sporcularına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, spor, görme engelli 
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Abstract 0286 
  

Comparison of some blood parameters and the physical appropriateness levels 

and the healthy lifestyle behaviors of football trainers 

  

Ercan Gür1, Murat Kayapınar2, Serdar Orhan1 
1Firat University School of Physical Education and Sport / Elazig 
2İnönü University School of Physical Education and Sport / Malatya 

  

Aim: In this research; it was aimed to exhibit the relationship between some blood parameters and 

the physical fitness values and the levels of healthy lifestyle behaviors by determining at which the 

levels of healthy lifestyle the Football Trainers are. 

 

Method: The football trainers registered at Malatya branch of Association of Turkish Football 

Trainers participated voluntarily. Personal information forms were prepared in order to determine 

some demographic information of the trainers and the personal information of the trainers was 

recorded to this form. In order to determine the physical fitness of the trainers, their height, 

weight, body-mass index and the percentage of body fat were measured. Also, their blood values 

such as blood triglyceride levels, HDL, LDL, cholesterol levels were analyzed. “Healty life style 

behaviors scale” aiming to develop the health about healthy lifestyle was used in order to 

determine the healthy life behaviors. 

SPSS statistical package program was used in the evaluation of research value and the level of 

meaningfulness was taken as P<0.05. As a statistical method, Independent samples t test and 

One-Way Anova was used with frequency, percentage distributions, mean and standard deviation. 

 

Findings: At the end of the study, total score of the healthy lifestyle behaviors of Football Trainers 

was ascertained as 142,0±15,91. When comparing between the education levels of the trainers 

with their physical appropriateness parameters, meaningful differences were found statistically in 

the values of BMI,fat percentage, waist circumference and hip circumference (p<0.05). 

In terms of health responsibility which is one of the sub-titles of healthy lifestyle behaviors, the 

year when the trainers worked was statistically found meaningful on their behalf (p<0.05). 

Result: After the active sport lives of the trainers, it was ascertained as a result of the statistical 

evaluations that the trainers did not eat healthily and regularly, exercise at adequate level and 

those who smoke had high cholesterol levels and took place in overweight body type. Also, it is 

ascertained that exercise habit which gave important results in our education level study was an 

important factor to keep BMI, body fat, waist and hip proportions under control. 

Keywords: Trainer, physical fitness, football, blood values, healthy lifestyle behavior 
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Futbol Antrenörlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Fiziksel Uygunluk 

Düzeyleri İle Bazı Kan Değerlerinin Karşılaştırılması 

  

Ercan Gür1, Murat Kayapınar2, Serdar Orhan1 
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Elazığ 
2İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Malatya 

  

Amaç: Bu araştırmada; Futbol Antrenörlerinin sağlıklı yaşam davranışlarının ne düzeyde olduğunu 

belirleyerek, sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyleri ve fiziksel uygunluk değerleri ile bazı kan 

parametreleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şubesine kayıtlı olan 65 gönüllü 

futbol antrenörü katılmıştır. Antrenörlerin bazı demografik bilgilerini belirlemeye yönelik olarak 

kişisel bilgi formu hazırlanmış ve antrenörlerin kişisel bilgileri bu forma kaydedilmiştir. Antrenörlerin 

fiziksel uygunluklarını belirlemeye yönelik boy, kilo, beden kitle endeksi, vücut yağ yüzdesi 

ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca Kan Trigliserid düzeyleri, HDL, LDL Kolestrol seviyeleri gibi bazı kan 

değerleri analiz edilmiştir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek için sağlıklı yaşam biçimi 

ile ilişkili olarak sağlığın geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanmış "Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları" ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmış olup anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. İstatistikî yöntem olarak; frekans, yüzde dağılımları, ortalama ve 

standart sapmalarla beraber, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) 

kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Çalışma sonucunda Futbol Antrenörlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puanı 

142,0±15,91 olarak tespit edilmiştir. Antrenörlerin eğitim düzeyleri ile fiziksel uygunluk 

parametreleri açısından karşılaştırılmasında BKİ, Yağ yüzdesi, Bel çevresi ve Kalça çevresi 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05).  

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları alt başlıklarından sağlık sorumluluğu bakımından antrenörlerin 

çalıştıkları yıl lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Antrenörlerin aktif spor yaşantılarından sonra fazla kilolu vücut tipi içinde yer aldıkları, 

sigara içen antrenörlerin kolesterol seviyelerinin yüksek olduğu ve yeterli düzeyde egzersiz 

yapmadıkları, dengeli ve düzenli beslenmedikleri yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda 

tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim düzeyinin çalışmamızda önemli sonuçlar verdiği egzersiz 

alışkanlığının, BKİ’nin, vücut yağının, bel ve kalça oranlarını kontrol altına almada önemli bir faktör 

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antrenör, fiziksel uygunluk, futbol, kan değerleri, sağlıklı yaşam biçim 

davranışı 
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Abstract 0288 
 

Effects of core training on balance ability and maximum vertical jump height in 

youth basketball players 
  

Günay Yıldızer, Mehmet Settar Koçak, Ahmet Yapar 

Department of Physical Education and Sport, Middle East Technical University, Ankara Turkey 

  

The purpose of this study was to investigate the effects of core strength training on dynamic 

balance scores(Star Excursion Balance test) and maximum vertical jump height (Vertec test) in 

youth basketball players(n= 21, Mage=11.76yr, SDage= 0.45, Mmass=48.13kg, SDmass= 12.09, 

Mheight= 157.45cm, SDheight= 8.39) trained for 35 minutes 2 d.wk-1 for 8 weeks. Results of 

One-way Anova revealed a significant difference for anterior point( p<.05) and non-significant 

differences for posterolateral and posteromedial points ( p>.05) when when non- dominant leg is in 

static role and dominant leg is in reaching role in the test. On the other hand, when dominant leg is 

in static role and non-dominant leg is in reaching role, One-way Anova showed a significant 

difference for anterior and posteromedia points (p<.05) and non-significant difference for 

posterolateral point(p>.05). The Ancova conducted to estimate the effectiveness of core training on 

maximum vertical jump height and because of the improvement in mean of the total body height 

over 8 weeks, total body height of the athletes taken as covariate. Results of Ancova revealed that 

exercise program increased maximum vertical jump height differences significantly between pre 

and post tests, F(1,17)=72.98, p<.05. The results support the fact that Core Training exercises can 

be used to provide improvement in the aforementioned performance measurments in youth 

basketball players. In conclusion, this study provides practical implications for youth athletes, 

coaches, physiotherapists, strength and conditioning specialists who can benefit from core strength 

training. 

  

Keywords: Basketball, core training, youth athlete 

 
Effects of core training on balance ability and maximum vertical jump height in 

youth basketball players 
  

Basketball is a highly skilled sport that requires high levels of conditioning in order to perform 

penetrations for score, constant jumps for rebounds and deal with physical struggles against 

rivals.Consequently, basketball players need some specific sport skills to carry on for securing the 

continuity of performance or enhancing performance to upper or level in the game.There are 

several exercises methods, such as resistance trainings, endurance trainings, core stability 

trainings etc., to improve sport skills in basketball game. Core training is one of those methods and 
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benefits of Core Training that facilitate spinal stability and balance have often been emphasized by 

researchers to develop strength, neuromuscular control, endurance, vertical jump height, flexibility 

and as a cost effective and enjoyable way to prevent lower back injury and pain and enhancement 

of athletic performance. Bassett, S.,H., Leach, L., L., 2011). 

 

Balance and vertical jump abilities are important characteristics to show high level of performance 

in individual and team sports. Therefore, in the literature, there are studies related to improvement 

of balance and vertical jump abilities of athletes. Firstly, different conditions require different 

stability systems to maintain accuracy of movement. Static postural control is the attempt to 

maintain a base of support while minimizing the movement of body segments and the center of 

mass; dynamic postural control involves the completion of a function task with purposeful 

movements without compromising an established base ofsupport (Gribble,P.,A., 

Hertel,J.,Denegar,C.,R.&Buckley,W.,E.,2004). From this perspective, dynamic balance is the one of 

the most important component of the human movement. Secondly, another essential factor for the 

basketball game is vertical jump in any age group. Impact of various type of exercises on the 

jumping ability in youth athletes was investigated by few authors (Kukric,A.,Karalejic,M., 

Jakovljevic,S.,Petrovic,B., Mandic,R.,2012) and results revealed that improvement of vertical jump 

height is possible by implementing various type exercises. 

Strength gains in children are primarily attributable to neural adaptations as compared with muscle 

hypertrophy in adults. From this perspective it is possible to improve balance and vertical jump 

abilities together by using specific core training program in proper time. Therefore, the purpose of 

this study was to investigate the effectiveness of the core training method on dynamic balance 

scores and vertical jump heights in youth basketball players. 

 

21 youth male right handed basketball players (n= 21, Mage=11.76yr, SDage= 0.45, 

Mmass=48.13kg, SDmass= 12.09, Mheight= 157.45cm, SDheight= 8.39) from 2 different teams 

volunteered to participate in this study.A pre-test post-test, control group design was used in which 

a Vertec (Vertec, Sports Imports, Hilliard, OH) was used to measure vertical jump height and 

dynamic balance scores were measured by using Star Excursion Balance Test (SEBT). For SEBT, 

three critical point ( anterior, posteromedial, postarolateral) picked reagarding to literatüre. 

 

A one-way Anova was conducted separately for both legs (dominant and non-dominant) to test the 

effectiveness of the core training program on youth basketball players dynamic balance scores that 

measured by using the SEBT. Firstly, there was a no significant effect of exercise program on the 

dynamic balance scores for the anterior, F(1, 18)=1.76,p>.05 and posterolateral, 

F(1,18)=2.87,p>.05 points when non- dominant leg is in static role and dominant leg is in reaching 

role. Anova revealed a significant effect of exercise program on for posteromedial F(1, 18)=9.74, 

p<.05 point. On the other hand, when dominant leg is in static role and non-dominant leg is in 

reaching role, statistical analyses showed a significant effect of exercise program on dynamic 
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balance scores for the anterior F(1,18)=15.57,p<.05 and posteromedial F(1,18)=12.41,p<.05 

points. There was no significant effect of exercise program on balance ability for the posterolateral 

F(1,18)=1.21, p>.05 point.The ANCOVA was conducted for estimating the differences between 

maximum vertical height jumps and total body height taken as covariate as total body heights 

were increased significantly during exercise period. The ANCOVA results showed that exercise 

program increased maximum vertical jump height differences significantly between pre and post 

tests, F(1,17)=72.98, p<.05. 

 

The result of this study demonstrate that a young population of athletes can improve their dynamic 

balance ability and maximum vertical jump height by performing a core training. Although 

improvement for SEBT values only observed for anterior and posteromedial points, we believe 

these findings are attributable to exercise specificity because the training program consisted of 

exercises that were related to muscle which are active to reach anterior and posteromedial points 

rather than posterolateral point. However, it is imposible to modify program with rotation 

movements to improve dynamic balance which is impotant for reaching posterolateral point. 
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Abstract 0290 
  

Being examine the preschool teachers candidates’ self-efficacy about teaching 

game 

  

Kürşad Han Dönmez1, Oğuz Serdar Kesicioğlu2 
1Giresun Üniversity Education Faculty, Physical Education and Sport Department, Giresun 
2Giresun Üniversity Education Faculty, Early Chıldhood Education Department, Giresun 

  

Environment for the advancement of learning through play the child's best educator game 

regulation (Kandır, 2001), enhancing and enriching learning games that feature selection and 

proper planning (Morrison, 1998), should provide a suitable venue and material specified 

(Tufekcioglu, 2001, Oktay, 1999). The preschool period, the game is the one to do this work will 

become effective teachers. Therefore, preschool teachers teaching the game should be high on the 

self-competence. Self-efficacy, individuals with the potential actions needed to cope with situations, 

how well the individual yargılarıyla about how to improve them (Bandura, 1982). Therefore, this 

study of preschool teacher candidates and determine their level of self-efficacy related to teaching 

the game was to investigate various aspects. Pre-school teachers' self-competence of the teaching 

of the game in order to examine the descriptive survey method was used in this study. Giresun 

University research group studying in the Faculty of Education at the Department of Early 

Childhood Education 1 and 4 class students will create a total of 100 teacher candidates. Pre-school 

teachers' self-competence for teaching the game to collect data in this study was to examine the 

Elder (2012) prepared by the "Preschool Games Teaching Self-Efficacy Questionnaire" will be used 

by a measurement tool. To analyze the data obtained from computer-based statistical analysis 

software package SPSS 18.0 's will be used. "Preschool Games Teaching Self-Efficacy 

Questionnaire" and related variables after analyzing the data collected and interpreted the findings. 

  

Keywords: Preschool, self-efficacy, game 
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Okul öncesi öğretmen adaylarinin oyun öğretimine ilişkin öz-yeterliklerinin 

incelenmesi 

  

Kürşad Han Dönmez1, Oğuz Serdar Kesicioğlu2 
1Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Giresun 
2Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Giresun 

  

Çocuğun oyun yoluyla öğrenmesinin ilerlemesi için eğiticinin oyun ortamlarını iyi düzenlemesi 

(Kandır, 2001), öğrenmeyi artırıcı ve zenginleştirici özelliği olan oyunlar seçilmesi ve iyi 

planlanması (Morrison, 1998), uygun mekan ve malzemenin sağlanması gerektiğini belirtilmiştir 

(Tüfekçioğlu, 2001, Oktay, 1999). Okul öncesi dönemde oyunu etkili hale getirecek bu çalışmaları 

yapacak kişi ise öğretmenlerdir. Bu nedenle okul öncesi dönem öğretmenlerinin oyuna öğretimine 

ilişkin öz-yeterliliklerinin yüksek olması gerekmektedir. Öz yeterlik, bireylerin olası durumlarla başa 

çıkabilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabileceklerine ilişkin bireysel yargılarıyla 

ilgilidir (Bandura, 1982). Bu nedenle bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının oyun 

öğretimine ilişkin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek ve çeşitli açılardan incelemek amaçlanmıştır. 

Okul öncesi öğretmen adaylarının oyun öğretimine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu Giresun 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı’nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf 

öğrencilerinden toplam 100 öğretmen adayı oluşturacaktır. Okul öncesi öğretmen adaylarının oyun 

öğretimine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada veri toplama aracı 

olarak, Kadim (2012) tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Dönemde Oyun Öğretimi Öz-Yeterlik 

Anketi” adlı ölçme aracı kullanılacaktır.Elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayar tabanlı 

istatistiksel paket analiz programı olan SPSS 18.0’dan yararlanılacaktır. “Okul Öncesi Dönemde 

Oyun Öğretimi Öz-Yeterlik Anketi” ile toplanan veriler ilgili değişkenlerle analiz edildikten sonra elde 

edilen bulgular yorumlanacaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, öz-yeterlilik, oyun 
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Abstract 0293 
  

According to demographic characteristics people views on the olympics games 

  

Fatih Şenduran, Murat Erdoğan 

Turkish Military Academy. Ankara 

  

Purpose 

Make a Olympic Games organization is need to social agreement, implement a systematic 

distribution of tasks requires a joint effort of every citizens of country. This study aimed different 

demographic peoples view about to organizing Olympics Games in our country. 

 

Method 

A total of 137 (47 female 90 male) subjects attended this study. The study has been prepared in 

accordance with accepted model of relational scan and researcher developed the "Personal 

Information Form" and the 14-question survey to assess their views on the individuals used in the 

Olympic Games. Results of simple statistical method were evaluated by frequency distributions and 

Chi-Square Test. 

 

Evidence  

57 was participants in primary-associate degree, 80 participant was university- post-graduate 

university. 86 participant's income level is less than the 2500 TL. 51 participant's monthly income 

is higher than TL 2500. 29% of those who participated in the study at least one sport throughout 

their lives have functioned as a licensed branch. The remaining 70,8% never been licensed. 39.4%. 

of participants was describe the sport of curling. 51.1% of the participants' part of the 35% 

participants knew do of the 2012 Olympic Games in London and 27.7% of the participants know 

and following activities of the National Olympic Committee of Turkey. The ratio of participants who 

can describe the sport of curling was 39.4%.77.54% of the participants thinks that soccer and 

sports media dispose society other sports activities. 

 

Threads Acknowledgements 

Olympic rings could explain what it means to easily expressed. Significant men than women 

p<0.05 

Describe the sport of curling Significant men than women p<0.05 

Know to do 2012 Olympic Games in London Significant Participants with higher financial income 

than lower financial income p>0.05. 

Know to Olympic rings what it means  
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Know to do 2012 Olympic Games in London 

Know to duty of Turkish Olympics Committee Make sport as a licensed significant than people who 

doesn’t sport p>0.05. 

 

Conclusion 

According to the results of the study, the increase in the interest of society, the Olympic Games; 

directly related to evaluated increasing levels of education, economic conditions and licensed 

sports. 

 

 

Keywords: Olympic, society, people, demographic characteristics 

 
Demografik özelliklere göre bireylerin olimpiyat oyunları hakkında görüşleri 

  

Fatih Şenduran, Murat Erdoğan 

Kara Harp Okulu. Ankara 

  

Giriş-Amaç: Olimpiyat oyunlarının organizasyonu gerçekleştirmek ve uygulayabilmek toplumsal bir 

anlaşma, sistemli görev dağılımı ve küçük büyük her bireyin ortak çabasını gerektirmektedir. Bu 

çerçevede, toplumu oluşturan bireyler bu halkanın en değerli zincirlerinden birini oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, günümüz şartlarında, çeşitli demografik yapıya sahip bireylerin olimpiyat oyunları 

hakkındaki görüşlerini ve olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılabilmesi durumuna inanma 

seviyelerini ortaya koyarak, toplumun olimpiyat oyunları hakkındaki düşüncelerini ve tavrını 

değerlendirmek amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya 90’ı erkek, 47’si kadın olmak üzere 137 katılımcı iştirak etmiştir. Araştırma, 

ilişkisel tarama modeline uygun tarzda hazırlanmıştır. Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen 

“Kişisel Bilgi Formu” ve bireylerin olimpiyat oyunları hakkında görüşlerini değerlendirmek amacıyla 

14 soruluk anket kullanılmıştır. Bulgular basit istatistiksel yöntem olan frekans dağılımları ve Ki-

Kare Test’i ile değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular-Sonuç: Katılımcıların 57’si ilköğretim-ön lisans, 80’i üniversite ve sonrası eğitimi almıştır. 

86 katılımcının gelir düzeyi 2500 TL’den daha azdır. 51 katılımcının aylık geliri 2500 TL’den 

yüksektir. Çalışmaya iştirak edenlerin % 29’u hayatları boyunca en az bir spor branşında lisanslı 

olarak faaliyet göstermişlerdir. Geriye kalan % 70,8’i ise hiç lisanslı sporcu olmamıştır. 

Katılımcıların % 51,1’lik kısmı olimpiyat halkalarının ne anlama geldiğini rahatlıkla 

açıklayabileceklerini ifade etmişlerdir. 2012 olimpiyatlarının hangi şehirde yapılacağını bilen 

katılımcı oranı % 35’dir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin faaliyetleri bilen ve takip eden katılımcı 

oranı % 27,7 olarak, Curling sporunu tarif edebilen katılımcı oranı ise % 39,4 olarak 
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gerçekleşmiştir. Olimpiyat oyunları için federasyonların gerekli alt yapı çalışmalarını 

gerçekleştirdiğini düşünen katılımcıların oranı % 26,3 olarak oluşmuştur. Katılımcılardan % 

77,54’liük kısım futbol ve spor medyasının toplumu diğer spor faaliyetlerinden uzaklaştırmakta 

olduğunu düşünmektedir. 

 

Katılımcıların demografik niteliklerine göre vermiş oldukları cevaplar değerlendirildiğinde; Erkek 

katılımcılar olimpiyat halkalarının ne anlama geldiğini kadın katılımcılara göre daha kolay 

açıklayabilmektedirler, p<0.05. Erkek katılımcılar, kadın katılımcılara göre ve üniversite- sonrası 

eğitim alanlar, ilköğretim mezunu olanlara göre Curling sporunu daha kararlılıkla 

açıklayabilmektedirler, p<0.05. Üniversite ve sonrası eğitim alanlar, federasyonların gerekli alt yapı 

çalışmalarını yerine getirmediklerini daha sıklıkla ifade etmektedirler, p<0.05. Katılımcılardan, 

gelirleri 2500 TL ve üzeri olanlar, 2012 yaz olimpiyatlarının hangi şehirde yapılacağını, gelirleri 

2500 Tl’den daha az olanlara göre daha sıklıkla ifade etmişlerdir, p<0.05. Aylık gelirleri 2500 TL ve 

aşağı olan katılımcılar, ekonomik kriz ortamında olimpiyat oyunlarının öncelikleri arasında yer 

almadığını, 2500 TL üzeri kazan katılımcılardan daha fazla ifade etmişlerdir, p<0.05. Lisanslı spor 

yapmış olan katılımcılar, lisanslı spor yapmamış olanlara göre daha net ifade ile olimpiyat 

halkalarının ne anlama geldiğini, 2012 yaz olimpiyatlarının hangi şehirde yapılacağını ve Türkiye 

Milli Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerini açıklamışlardır, p<0.05. Ankete verilen diğer cevaplarda 

demografik niteliklerine göre istatistiksel olarak bir ilişki kurulamamıştır, p>0.05. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, toplumun olimpiyat oyunlarına olan ilgisinin artmasının; ekonomik 

şartların iyileşmesi, lisanslı spor yapılması ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi ile doğrudan ilişkili 

olduğu değerlendirilmektedir.  

 

  

Anahtar Kelimeler: Olimpiyat, toplum, birey, demografik özellikler 
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Abstract 0296 
  

The effect of 8 week walking and core workouts program on VO2 Max and 

flexibilty on ages between 40-50 

  

Murat Erdoğan1, İsa Sağıroğlu2, Fatih Şenduran1 
1Turkish Military Academy. Ankara 
2Gebze Hıgh Tecnology Üniversity PE Section/Gebze 

  

Purpose 

The aim of this study is to investigate the effect of 8 week and three days a week, walking and 

core workout program on VO2 Max and flexibilty on sedentary subjects between the ages of 40-50. 

 

Method 

A total of 64 sedentary (19 female 45 male) subjects attended this study - (mean age 42.25 ± 

5.14 years; height 172 ± 2.23 cm, weight 80.35 ± 3.19 kg and BMI 26.93 ± 2.17 kg/2xboy). 42 

participants (10 female, 32 male) were in the experimental group and 22 participants (9 female, 13 

male) were identified as the control group. 

The study was conducted 3 days a week, as 30-45 walking exercises each day and 20-minute core 

workouts were administered at the end of each workout. According to Cooper test results to 

determine the intensity of the study subjects were divided into three groups: (120 steps / min, and 

135 steps / min and 140> steps / min) is divided. 

Sit and Reach tests flexibility, aerobic capacity tests with Test Cooper test before and 8 weeks of 

training after the training program have been identified. 

STATA 11 statistical program was used for statistical analysis. 

 

Results  

40 -50 age group participating in the study of aerobic (T = 5.8123 P <0.05 sd = 40) capacity and 

flexibility (t = -5.8320 P <0.05 df = 39) and considered to be significant capacity increases 

occurring in (p <0.05).  

 

Conclusion 

Applied to 8-week period in sedentary subjects between the ages of 40-50, walking and caused the 

core work of the developments and their effects on aerobic capacity and flexibility parameter was 

found to be positive. 

  

Keywords: Walking, flexibility, vo2max, older person, core workouts 
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40-50 Yaş arası sedanter bireylerde 8 haftalık yürüyüş ve core antrenmanlarının 

aerobik kapasite ve esneklik üzerine etkisinin araştırılması 

  

Murat Erdoğan1, İsa Sağıroğlu2, Fatih Şenduran1 
1Kara Harp Okulu. Ankara 
2Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Beden Eğt.Spor Böl./Gebze 

  

Amaç 

8 haftalık ve haftada 3 gün yapılan yürüyüş ve core antrenmanlarının, 40-50 yaş arası sedanter 

bireylerde, aerobik kapasite ve esneklik, üzerine etkilerini incelemektir.  

 

Yöntem 

Araştırmaya (yaş ortalaması 42,25±5,14 yıl; boy 172±2,23 cm; ağırlık 80,35±3,19 kg ve BMI 

26,93±2,17kğ/2xboy) toplam 64 sedanter (19 bayan 45 erkek) katılmıştır. 42 katılımcı (10 

bayan,32 erkek) deney, 22 katılımcı (9 bayan,13 erkek) kontrol grubu olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmalar haftanın 3 günü (Pazartesi- Çarşamba-Cuma) ve günde 30-45 dakika olarak yürüyüş ve 

her egzersizin bitiminde 20 dakikalık core antrenmanları şeklinde uygulanmıştır. Çalışmanın 

şiddetini belirlemek için Cooper testi sonuçlarına göre denekler üç gruba (120 adım/dk; 135 

adım/dk ve 140> adım/dk) ayrılmıştır. Çalışma grubu antrenmanlar öncesinde çalışmaya 

katılabilmesi için EKG leri istenmiş, çalışmaya gönüllü katıldıkları yönünde onamları alınmıştır. 

Aerobik kapasite testleri Cooper testi ile esneklik testleri Otur Uzan Testi ile antrenmanlar 

öncesinde ve 8 haftalık antrenman sonrasında tespit edilmiştir. 

İstatistiksel analizler için STATA 11 istatistik programı kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Deney ve kontrol gruplarının aerobik kapasiteleri ve esnekliklerinin ölçülüp değerlendirildiğinde 

çalışmaya katılan 40 yaş üzeri grubun aerobik (T=5,8123 P<0,05 sd=40) kapasitelerinde ve 

esneklik (T= -5,8320 P<0,05 sd=39 ) kapasitelerinde meydana gelen artışlar ve anlamlı olarak 

kabul edilmiştir (p<0,05). Kontrol Grubunda meydana gelen ise gelişimler anlamlı bulunamamıştır. 

Cinsiyete göre ön test-son test arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak birbirinden ayrılamadığı 

gözlenmiştir. 
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Maks   Cooper Testi  Esneklik 

Bayan   Erkek   Bayan  Erkek 

Ortalama  163,33   177,03   1,44  1,56 

Minimum   0   0   0  -2 

Maksimum   500   800   3  6 

Standart Sapma  155,88   202,76   1,01  1,86 

 

Sonuç 

8 hafta süresince uygulanan yürüyüş ve core çalışmalarının 40-50 yaş arasındaki sedanter 

bireylerde meydana getirdiği gelişmeler; hem aerobik kapasite hem de esneklik parametresi 

üzerine olan etkileri olumlu olarak tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Yürüyüş, core antrenmanları, 40 yaş üzeri, esneklik, aerobik kapasite 
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Abstract 0300 
  

The relationship between success with some physical and technical variables in 

the final stage of European Women Volleyball Continental Qualifications of 2012 

London Olympic Games 

  

Çalık Veli Koçak, Erdoğan Yılmaz 

Gazi University, School of Physical Education and Sports, Ankara 

  

Purpose: The aim of this study, was to examine the effect of physical and technical variables in 

The Final Stage Of The Women Volleyball Continental Qualifiying Matches for The 2012 London 

Olympic Games.  

 

Method: The match analysis reports were evaluated by the Turkish Volleyball Federation (TVF). 

Data regarding of participants age, height, weight, spiking height and blocking height for the 

various teams were obtained from the official web site of The European Volleyball Confederation 

(CEV). All matches were analyzed using the “Data Volley 2007 Professional 3.4.0” program to 

evaluate the values for each team for each skill. For each variable an average value was obtained 

from the data for all matches for each team and was analyzed and graphics produced using the 

“Microsoft Excel” program. Using the ‘’Spearman’s rho’’ test in the “SPSS 16” program, the 

relationship between the physical and technical values as well as between the physical values and 

success were analyzed. Levels of significance were set at the p< 0.05 and p<0.01.  

 

Findings: Success in the matches was equated against the relationship between 25 variables; 

teams break-point averages (r =-,929 **) with a high level of meaningful relationship has been 

found between the negative direction of success. In addition, teams service point averages (r 

=,810 *), emphasising the balls transation rates (r =,810 *) and excellent service reception rates 

(r =,881 *) were seen to have a meaningful relationship. 

 

Result: As a result, the physical properties of teams were shown to have no significant relationship 

on their success. It was also observed that excellent service reception, break-point and service 

point sucess as well as ball transations had a direct effect on victories in the competition. The 

significant relationship of variables with each other directly influenced success in the competition in 

some cases or appeared to have an indirect effect in another cases. 

  

Keywords: competition analysis, olympic qualification, volleyball 
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2012 Londra Olimpiyat Oyunları Bayanlar Voleybol Avrupa Kıta Elemeleri final 

etabı müsabakalarında bazı Fiziksel ve teknik değişkenlerin başarı ile ilişkisi 

  

Çalık Veli Koçak, Erdoğan Yılmaz 

Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmada, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Bayanlar Voleybol Avrupa Kıta Elemeleri Final 

Etabı Müsabakaları’nda mücadele eden 8 takımın (Türkiye, Polonya, Almanya, Rusya, Bulgaristan, 

Hollanda, Sırbistan Hırvatistan) başarısına etki eden fiziksel ve teknik değişkenlerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Takımların Londra Olimpiyat Oyunları Bayanlar Voleybol Avrupa Kıta Elemeleri Final Etabı 

Müsabakaları’nda oynadıkları 15 karşılaşmanın müsabaka analizi raporları, Türkiye Voleybol 

Federasyonu’ndan (T.V.F.) alınmıştır. Takımların yaş, boy, vücut ağırlığı, hücum yüksekliği ve blok 

yüksekliği gibi değerleri Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (C.E.V.) resmi internet sitesinden 

elde edilmiştir. Yaş, boy, vücut ağırlığı, hücum ve blok yüksekliği değerleri ‘’Microsoft Excel’’ 

programında ortalamaları alınarak grafik haline getirilmiştir. ‘’Data Volley 2007 Professional 3.4.0’’ 

programında, müsabaka anında elde edilen değerlerle oluşturulan müsabaka analiz raporlarındaki 

veriler kullanılarak her değişken için takımlara ait ortalamalar bulunmuştur. Bulunan bu 

ortalamaların ‘’SPSS 16‘’ programında ‘’Spearman’s rho’’ testi uygulanarak başarı ve birbirleri ile 

olan ilişkilerine bakılmıştır. Araştırmada hata payı p<0,05 ve p<0,01 olarak kabul edilmiştir.  

 

Bulgular: Başarı ile ilişkisine bakılan 25 değişkenden; takımların break-point ortalamaları (r=-

,929**) ile başarı arasında negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bunun 

yanında, takımların servis sayı ortalamaları (r=,810*), savunmadan çıkan topları sayıya çevirme 

(transation) oranları (r=,810*) ve mükemmel servis karşılama oranları (r=,881*) ile başarı 

arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  

 

Sonuç: Çalışmada takımların fiziksel özellikleri ile başarı arasında anlamlı herhangi bir ilişki olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca mükemmel servis karşılamanın, break-pointin, servisten sayı kazanmanın ve 

savunmadan çıkan topları sayıya çevirmenin (transation) voleybolda müsabaka kazanmada 

doğrudan etkili olduğu saptanmıştır. Değişkenlerin birbirleriyle olan anlamlı ilişkilerinin de 

müsabaka kazanmada doğrudan olmasa bile dolaylı olarak etkili diğer bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Müsabaka analizi, olimpiyat elemeleri, voleybol 
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Abstract 0301 
  

Stating intramural and extramural game preference of primary and secondary 

school students 

  

İlyas Özen, Zekeriya Göktaş 

BALIKESİR UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

  

Purpose: The goal of this study is to state the approach of primary and secondary school students 

in Balıkesir city about playing online games as well as sports and the other games. 

 

Subjects: Stating intramural and extramural game preference of primary and secondary school 

students. Subjects as defining the addiction of the students to play intramural and extramural 

sports and computer games, factors affecting this addiction and choice of game types were 

considered within this study. 

 

Method: A questionnaire was administered to elementary and high school students in the province 

of Balikesir. 

 

Results: As a result, it was seen that “gender” is a criterion when considering addictions of the 

students to play sports, the other and online games; and male students play games more than 

female students. It was fastened that families affect the status of playing games, and age of the 

student affects sort of the game. It’s also seen that games of intelligent and strategy take the 

place of battle and fighting games with increasing age and switching from primary age to 

secondary one. Female students mostly prefer intelligent and strategy games while male students 

usually like better strategy, battle and fighting games. 

 

Conclusion: It was indicated that neither female nor male students were badly influenced to a large 

extent in terms of their school life. When the frequency of playing computer games were examined 

in gender, the result for male students was confirmed as 1-2 hours per day while female students 

play 1-2 per week. 

  

Keywords: Game preference, prımary and secondary school, stating ıntramural and extramural, 

students 
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İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin okul içi ve dışı oyun tercihlerinin 

belirlenmesi 

  

İlyas Özen, Zekeriya Göktaş 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu araştırmanın amacı, Balıkesir ilinde okuyan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin 

sportif ve diğer oyunların yanında internet oyunu oynamaya karşı olan tutumlarını tespit etmektir. 

Çalışmada öğrencilerin okul içi ve dışı sportif oyunlar ile bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının, 

bu alışkanlıkları etkileyen faktörlerin ve oyun tercihlerinin belirlenmesi gibi konular ele alınmıştır.  

Bu amaçla Balıkesir il merkezinden 23 Nisan İlköğretim Okulu(117), Mehmet Vehbi Bolak 

İlköğretim Okulu (59), Balıkesir Ticaret Odası Anadolu Lisesi (236), Balıkesir Anadolu Lisesi (248), 

öğrenci çalışmada katılımcı olarak yer almıştır. 

 

Araştırmanın sonucunda; Öğrencilerin sportif ve diğer oyunlar ile internet oyunu oynama 

alışkanlıkları ele alındığında cinsiyet farkının etkili olduğu ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere 

oranla daha fazla oyun oynadıkları görülmüştür. Ailelerinin öğrencilerin oyun oynama durumlarını 

etkilediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaşlarının oynanan oyun türlerini etkilediği görülmüştür. 

Yaşın ilerlemesi ve öğrencilerin ilköğretim çağından ortaöğretim çağına geçmesi ile beraber 

mücadele ve kavga oyunlarının yerini zekâ ve strateji oyunlarının aldığı görülmektedir. Kız 

öğrencileri zekâ ve strateji oyunlarını daha fazla tercih ederken erkeklerde ise, strateji ve 

mücadele-kavga oyunlarının tercih ettiği görülmektedir.  

 

Oyunların ders başarısını etkileme durumu ele alındığında kız ve erkek öğrencilerin büyük oranda 

etkilenmediğini belirtmişlerdir. Cinsiyetin bilgisayar oyunu oynama sıklığına bakıldığında erkekler 

günde 1-2 saat, kızlar da bu durum haftada 1-2 saat olarak tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İlköğretim okulu, oyun tercihlerinin belirlenmesi, okul içi ve okul dışı, 

öğrenciler 

  

 

 



 

1071 

Tablo 1. Cinsiyet İle Okul İçi Teneffüslerde Ya Da Boş Zamanında Oynanan Sportif Oyun 
Türlerinin Dağılımı 

Cinsiyet Futbol Voleybol Basketbol Masa tenisi Oyun oynamam Toplam 

Male F 117 25 87 13 68 310 

% 37,7 8,1 28,1 4,2 21,9 100,0 

Famale F 13 112 75 3 148 351 

% 3,7 31,9 21,4 0,9 42,2 100,0 

Total F 130 137 162 16 216 661 

% 19,7 20,7 24,5 2,4 32,7 100,0 

Tablo göz önüne alındığında, öğrencilerin okul içi teneffüslerde ya da boş zamanlarında oynadıkları 
oyun türleri cinsiyetleri ile karşılaştırıldıklarında, erkek öğrencilerin % 37,7 si futbol, %28,1 ise 
basketbol olarak belirtirken, kız öğrenciler de bu durum %31,9 voleybol, %21,4 basketbol olarak 
tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin %21,9 u okul içi teneffüslerde ya da boş zamanlarında oyun 
oynamadığını belirtirken, bu oran kızlarda %42,2 olarak görülmektedir. 
 
Cinsiyet İle İnternet Oyun Tercihlerinin Dağılımı 

Cinsiyet 
 

Zeka 
Oyunları 

Strateji 
Oyunları 

Mücadele ve 
Kavga Oyunları 

Sportif 
Oyunlar 

İnternet Oyunu 
Oynamam 

Toplam

Male F 39 111 88 71 1 310 

% 12,6 35,8 28,4 22,9 0,3 100,0 

Famale F 172 93 29 42 15 351 

% 49,0 26,5 8,3 12,0 4,3 100,0 

Total F 211 204 117 113 16 661 

% 31,9 30,9 17,7 17,1 2,4 100,0 

Yaşın ilerlemesi ve öğrencilerin ilköğretim çağından orta öğretim çağına geçmesi ile beraber 
mücadele ve kavga oyunlarının yerini zekâ ve strateji oyunlarının aldığı görülmektedir. Kız 
öğrencilerin zekâ ve strateji oyunlarını daha fazla tercih ederken erkeklerde ise, strateji ve 
mücadele-kavga oyunlarının tercih ettiği görülmektedir. Erkek öğrencilerin %35,8, strateji 
oyunlarını tercih ederken, %28,4 ü ise mücadele ve kavga oyunlarını tercih ettiği görülmektedir. Kız 
öğrencilerde ise bu durum %49,0 ile zeka oyunları, %26,5 ile de strateji oyunlarının oynandığını 
ortaya koymaktadır. 
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Öğrencilerin Yaşı ile İnternet Oyun Tercihleri Arasındaki İlişkilerinin Dağılımı 

Yaşınız 
 

Zeka 
Oyunları 

Strateji 
Oyunları 

Mücadele ve Kavga 
Oyunları 

Sportif 
Oyunlar 

İnternet Oyunu 
Oynamam 

Toplam

10-11 F 0 0 1 0 0 1 

% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

12-13 F 7 4 10 5 0 26 

% 26,9 15,4 38,5 19,2 0,0 100,0 

14-15 F 102 101 75 69 14 361 

% 28,3 28,0 20,8 19,1 3,9 100,0 

16-17 F 102 99 31 39 2 273 

% 37,4 36,3 11,4 14,3 0,7 100,0 

Total F 211 204 117 113 16 661 

% 31,9 30,9 17,7 17,1 2,4 100,0 

Toblo göz önüne alındığında 12-13 yaş kapsamındaki öğrencilerin %38,5, mücadele ve kavga 
oyunlarını tercih ederken, %26,9 u zeka oyunlarını tercih etmişlerdir. 14-15 yaş gurubuna 
bakıldığında zeka oyunları %28,3 iken, strateji oyunlarıda %28,0 olarak oynandığı görülmektedir. 
16-17 yaş gurubunda oynan oyunlara bakıldığında zeka oyunları %37,4 iken, strateji oyunlarının 
ise %36,3 gibi bir oranla oynandığı saptanmıştır. Bu durum göstermektedir ki öğrencilerin yaşı 
ilerledikçe mücadele ve kavga oyunları tercih dışına ittikleri, yerlerine ise zeka ve strateji oyunlarını 
tercih ettikleri saptanmıştır. 
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Abstract 0308 
  

 
Comparative analysis of risk management in public and private pools of 

mashhad city using the clement model 

  

Masood Aghaei, Mahdi Talebpour, Mohammad Reza Taheritorbati 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran 

  

Introduction 

Aqua sports is one of the most popular sports among people. Water-sports facilities having a high 

value among users and society and it can fulfill the security and healthy expectations of users if it 

planned and designed properly. Since it’s impossible to eliminate all accident in sports facilities, the 

main keys for coping with them are reducing risk exposure, reduce the number of predictable 

injuries and risk management operation. 

Risk management is a way to identify risks, implement and develop protection programs and 

prevention of loss or damages.Therefore the goal of this study is to compare the risk management 

in public and private pools in Mashhad using Clement model. 

 

Methods 

This project was a descriptive-survey and field study. The community includes all managers of 

private and public pools in Mashhad city and the statistical sample of this research project 

consisted of 60 managers. Investigation tool was a questionnaire of 34 questions which generally 

risk of operating was considered in three sections, identify, assess and hazards control in pools and 

also reliability coefficient was specified at 0.85. 

Required information collected in pools where managers works there and for describe the 

information the descriptive statistics (T method) were used. 

 

Results 

Results showed that there was no significant difference between the type of pool management and 

hazards identification (P=0.137) and there was a significant differences between management 

types (private or public) and risk assessment (P=0.019) and also there was no significant 

difference between management of pools (private or public) and controlling risks (P=0.061).  

 

Conclusion 

The research result indicated that private pools risk management operation in most aspects was 

better that public pools. Private pools due to nature of attracting customers and profitability, they 

increase the quality of their services, management and employ additional safety esteems in the 

aqueous centers. Deficiency of human resource in public pools was one of the problems of risk 
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management implementation. Regarding that customers who use the public pools is far more than 

private pools customers so to coordination the growth more human resources must be employed to 

carry out management emprises. 

  

Keywords: Risk management, public and private pools, clement model 
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Abstract 0309 
  

Different game rules free play and control pass influencing physiological 

responses to small-sided games in youth players 

  

Gürkan Diker1, Hüseyin Özkamçı2, Sevim Kül3 
1Ankara University Ankara 
2Aksaray University Aksaray 
3Nevsehir University Nevsehir 

  

The purpose of this study was to determine the difference between the frequently applied 

pyhsiological answer to small sided games like free play and controlled pass games by changing 

the field size,number of players and rules of the games during fotball practices.The participants of 

this study compsed of 16 volunteer sportmen belonging to a professional 2nd League ogf ages 

14.9+/-0.25,having a height of 170.2+/-7.13 cm and weight 58.56+/-5.35 kg with a heart beat 

rate of max.198.5+/-4.58 beats /min. The participants first underwent anthropometric 

measurments and then Yo-Yo intermittent recovery spaced collective tests.Afterwards 4x4 free play 

and 4x4 controlled pass games comprising of 4 sets each were played each 2 days apart. At the 

end of the small field games, the result of the 4x4 games of 4 sets in terms of heart beat 

rate(HBR) % age of maximum heart beat rate(%HBR max.)and the number of meeting with the 

ball was 183.1+/-1.85 beats /min,92.36+/-0.94 %,10.73+/-0.91 for free play and 179.5+/-

3.05,90.67%,10.04+/-0.91 for controlled pass games.The mean HBR or %HBR max. values for 

each dependant group were calculated by using t-tests and the number of meetings with the ball 

was evaluated using the Wilcoxon equivalent 2 example test.(p>0.05).The HBR and%HBR max 

values of players for 1,3 and 4th set were found to be insignificant (stasistically not 

different)(p<0.05). tThe HBR and %HBRmax values of the 2nd set were found to be statistically 

significant(p<0.05). The difference in the 2nd set might be related to the loss of concentration of 

the players.To conclude,based on the physiological response to 4x4 sports free play and control 

pass games are similar in terms of intensity and these types of practices can also be used during 

endurance training. 

  

Keywords: Football, free play, control pass, small sided games 

 



 

1076 

Genç futbolcularda sabit alanda, kontrol pas ve serbest oyun ile oynanan 4*4 

küçük saha alıştırmalarının kalp atım hızı ve topla buluşma sayısı üzerine etkisi 

  

Gürkan Diker1, Hüseyin Özkamçı2, Sevim Kül3 
1Ankara Üniversitesi Ankara 
2Aksaray Üniversitesi Aksaray 
3Nevşehir Üniversitesi Nevşehir 

  

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenmanlarında, saha boyutları oyuncu sayıları ve oyun kuralları 

değiştirilerek sıklıkla uygulanan küçük saha oyunlarından serbest oyun ve kontrol pas oyunlarına 

verilen fizyolojik cevaplar arasında fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırmaya bir profesyonel 

ikinci lig alt yapısında futbol oynayan 14,9±0,25 yaş,170,2±7,13cm boy, 58,56±5,35 kg vücut 

ağırlığı, 198,5±4,58 atım/dk Maksimum Kalp Atım Hızı (KAHmaks) ortalamaya sahip 16 sporcu 

gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere ilk olarak antropometrik ölçümleri, sonra ise Yo-Yo Aralıklı 

Toparlanma Testi yapılmıştır. Daha sonra 2’şer gün arayla 4*4 serbest oyun 4 set ve 4*4 kontrol 

pas oyun 4 set oynatılmıştır. Deneklerin küçük saha oyunları sonucunda 4*4 oyunlardaki 4 setin 

Kalp Atım Hızı (KAH), %KAHmaks ve topla buluşma sayıları, serbest oyun için 183.1±1,85 atım/dk, 

%92,36±0,94, 10,73±0,91, kontrol pas için 179,5±3,05, %90.67, 10,04±0,91 olarak 

bulunmuştur. Deneklerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplandıktan sonra her bir set ve setler 

ortalamasının KAH ve %KAHmaks değerleri bağımlı gruplarda t testi ile topla buluşma sayıları ise 

Wılcoxon eşleştirilmiş iki örnek test ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Oyunlar arasında KAH ve 

%KAHmax 1.3.4. setlerin değerleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamıştır.(p<0.05). Sonuç olarak 4*4 oyunlara verilen fizyolojik cevaplara dayanarak serbest 

oyun ve kontrol pas oyun şiddetlerinin birbirlerine benzer olduğu ve bu tür antrenmanların 

dayanıklılık antrenmanları olarak da kullanılabilecekleri söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, serbest oyun, kontrol pas, küçük alan oyunları 
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Abstract 0311 
  

Strategic effects on women's supporters soccer match 

  

Lale Orta 

Okan University, School of Applied Sciences, Department of Sport Management, Istanbul, Turkey 

  

"Women and children under 12 years of age to enter competitions for free" project, that is valid 

date 2011-2012 season, was created by Turkey Football Federation with this slogan “Beatiful Game 

will stay beautiful” by Contribute to the future of football, increase interest in, to prevent violence 

and disorder, to prevent the ugly and bad chants and families can follow easily the idea of 

competition will provide an important contribution to create an environment. Football Federation of 

Turkey 2011-2012 season by the Board of Criminal spectators of teams playing games in prison, 

women and children for the first time to be with Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium to play their 

own field is initialized with Manisaspor match. Fenerbahce-Manisa match played on September 20, 

2011, in no way to full Sukru Saracoglu Stadium, the future of up to 5-10 thousand spectators, 

was considered, said and written by the public. However, the first occurred in the history of the 

world audience, and 41 663 women and children filled the Sukru Saracoglu Stadium. Eight Super 

League match is encountered with women and children played in 2011-2012 football season. The 

aim of our study, finding out is whether women and children a positive impact. For this purpose do 

women, and children effect with fans match yellow card, red card, the number of goals and match 

results of other matches played between the teams by comparing it with the same, women and 

children played games with the fans, spectators yellow card, red card, and whether or not the 

effect of the number of goals investigated. As a result, we can say that woman and children less 

than fans' yellow card shown to the matches, the matches accordingly to the principles of Fair Play 

and passed in an environment. 

  

Keywords: Football, Women's supporters, Fair Play 

 
Kadın taraftarların futbol maçı üzerindeki stratejik etkileri 

  

Lale Orta 

Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Spor Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye 

  

Futbolun geleceğine katkıda bulunmak, ilgiyi artırmak, şiddet ve düzensizliği önlemek, çirkin ve 

kötü tezahürata engel olmak ve ailelerin rahatlıkla izleyebileceği müsabaka ortamı oluşturmak 

konusunda önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2011-



 

1078 

2012 sezonunda geçerli olmak üzere, "Güzel Oyun Güzel Kalacak" sloganıyla "Kadınların ve 12 yaş 

altı çocukların müsabakalara ücretsiz girme" projesi oluşturuldu. 2011-2012 Sezonunda Türkiye 

Futbol Federasyonu Ceza Kurulları tarafından seyircisiz oynama cezası verilen takımların maçlarına, 

kadın ve çocukların alınması ilk defa Fenerbahçe’nin kendi sahası olan Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 

oynadığı Manisaspor maçı ile başlatıldı. 20 Eylül 2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Manisa 

maçında, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın hiçbir şekilde dolamayacağı, en fazla 5-10 bin seyirci geleceği 

kamuoyu tarafından düşünüldü, söylendi ve yazıldı. Oysa, Dünya seyirci tarihinde bir ilk yaşandı ve 

41.663 kadın ve çocuk Şükrü Saraçoğlu Stadı’nı doldurdu. 2011-2012 Futbol sezonunda, Süper 

Lig’de kadın ve çocuklar eşliğinde sekiz karşılaşma oynandı. Çalışmamızın amacı; kadın ve çocuk 

seyircilerin maçlar üzerinde olumlu bir etkilerinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla; 

kadın ve çocuk taraftarlarla oynanan maçlardaki sarı kart, kırmızı kart, gol sayıları ve maç 

sonuçlarını, aynı takımlar arasında oynanan diğer maçlar ile karşılaştırarak, kadın ve çocuk 

taraftarlar eşliğinde oynanan maçlarda; seyircilerin sarı kart, kırmızı kart ve gol sayılarına etkisinin 

olup olmadığını araştırdık. Sonuç olarak; kadın ve çocuk taraftarlarla oynanan maçlarda daha az 

sarı kartın gösterildiğini, buna bağlı olarak da maçların daha sportmen bir ortamda ve Fair Play 

ilkelerine bağlı geçtiğini söyleyebiliriz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, kadın taraftar, fair play 
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Abstract 0312 
  

An Analysis of the study of women athletes in Turkey 

  

Lale Orta 

Okan University, School of Applied Sciences, Department of Sport Management, Istanbul, Turkey 

  

Sport is not perceived our society as an activity associated with women and women in sport is not 

cared. Only 2% of female athletes in sports media news report on the formation of one of the most 

concrete indicators. According to 2010 data from Turkey Statistics Institute (TUIK), women 

population is 36,679,806 in Turkey. According to General Directorate of Sports Ministry of Youth 

and Sports in 2011, the number of women involved in sports as a licensed 543 145 in Turkey. 

"Active female athletes" are only 63 736 people. The number of female athletes are proportion to 

active female population of our country, our country's female population is only 1.8 per thousand 

'active licensed athletes see that Scroll. These numbers show that approximately two of every 

thousand women who are active athletes are licensed. Unfortunately, the number of women, who 

is licensed, involved in sports vanishingly small in Turkey. Women have been operating total 57 

sports in our country. 5% Woman, who is licensed, prefer judo, karate, boxing, kick boxing and 

taekwondo. Licensed women athletes prefer as first sport that sport is volleyball with 15%. Our 

female athletes of 73% are active just ten sports. Female athletes preferred sports in Turkey, 

respectively, as follows: 1-Volleyball, 2-Taekwondo, 3-Athletics, 4-Chess, 5-Folk Dance, 6-

Basketball, 7-Swimming, 8-Karate, 9-Handball, 10-Table Tennis. The purpose of this study is that 

the number of women athletes in Turkey, and the success of the sport disciplines of their choice by 

comparing the assessment and make recommendations. 

  

Keywords: Women and sports, women athletes, the number of female athletes 

 
Türkiye’de kadın sporcular üzerine bir analiz çalışması 

  

Lale Orta 

Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Spor Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye 

  

Spor, toplumumuzda kadınlarla özdeşleştirilmiş bir faaliyet olarak algılanmamakta ve sporda kadına 

gereken önem verilmemektedir. Spor medyasında yer alan haberlerin yalnızca % 2’sinin kadın 

sporcu haberlerinden oluşması da bunun en somut göstergelerinden birisidir. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’nin kadın nüfusu 36.679.806’dir. Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı verilerine göre, Türkiye'de lisanslı olarak spor 
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yapan kadın sayısı 543.145’dir. “Faal kadın sporcu” sayısı ise yalnızca 63.736'dır. Faal kadın sporcu 

sayısını ülkemiz kadın nüfusuna oranladığımızda, ülkemiz kadın nüfusunun yalnızca binde 1,8’inin 

faal lisanslı sporcu olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar, her bin kadından yaklaşık ikisinin lisanslı faal 

sporcu olduğunu göstermektedir. Türkiye’de lisanslı olarak spor yapan kadınların sayısı ne yazık ki 

yok denecek kadar azdır. Ülkemizde kadınlar toplam 57 spor dalında faaliyet göstermektedir. 

Türkiye'de lisanslı kadın sporcuların 5'te biri judo, karate, boks, kick boks ve taekwondo gibi dövüş 

sporlarını tercih etmişlerdir. Lisanslı kadın sporcuların tercihlerinde birinci sırada % 15 ile voleybol 

sporu yer almaktadır. Kadın sporcularımızın % 73’ü sadece 10 spor dalında faaliyet göstermektedir. 

Türkiye’de kadın sporcuların tercih ettiği spor dalları sırasıyla şöyledir: 1-Voleybol, 2-Teakwondo, 3-

Atletizm, 4-Satranç, 5-Halk Oyunları, 6-Basketbol, 7-Yüzme, 8-Karate, 9-Hentbol, 10-Masa Tenisi. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadın sporcuların sayılarını, tercih ettikleri spor dallarını ve 

başarılarını karşılaştırarak değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kadın ve spor, kadın sporcu, kadın sporcu sayısı 
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Abstract 0318 
  

A study of the relationship between mental health and academic performance in 

athletic and non-athletic students 

  

Mehdi Bostani 

Department of physical Education,Ahvaz branch, Islamic Azad University,Ahvaz, Iran 

  

The relation between mental health and Academic performance has been reported variously in 

different studies. The present research aims to study the Relation between Mental health and 

Academic Performance in athletic and non-athletic Students of the Islamic Azad University Ahvaz 

branch, Iran. For this purpose, 200 students Includes 100 athletic and 100 non-athletic were 

selected via random cluster sampling method. In order to collect data, the Goldberg general health 

questionnaire (GHQ-28) was used. The students’ total average score was used as an index of their 

Academic performance. Finally the data were analyzed though using correlation coefficient and 

independent t-test at the level of confidence of 95%. The results showed that general health and 

some of its components, such as depression and anxiety, had a significant relation with educational 

performance, while no significant relation was observed between Academic performance and other 

components such as physical symptoms and social performance disorders. According to the 

findings of this research, it can be concluded that the higher the mental health of the students, the 

better their educational performance, although it seems that the students’ educational performance 

is also affected by other factors and their interactional effects as well.  

 

  

Keywords: Mental health, academic performance, depression, anxiety 
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Abstract 0319 
  

Effect of commercial “energy drink” on isokinetic concentric and eccentric 

muscle contraction properties 

  

Zekine Pündük1, Ahmet Haktan Sivrikaya1, Erdem Uzun1, Seda Öztürk1, Jani Lappalainen2 
1Physical Education and Sports, University of Balıkesir, Balıkesir, Turkey 
2Institute of Biomedicine, Physiology, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland 

  

Purpose: Commercial “energy drinks” (ED) are formulated to deliver caffeine and other 

psychostimulants, such as guarana or ginseng to provide the drinker a sense of energy rush. 

Despite the wide use of energy drinks in everyday life, current bodies of literature on the effects of 

ED in sports are limited. The aim of the present study was to investigate the effects of ED on knee 

concentric and eccentric muscle contractile properties.  

 

Subjects: Twenty two healthy, moderately active male participants with mean age of 20 ± 2 years, 

weight of 65.4 ± 4.9 kg, and height of 172 ± 4.5 cm participated in this study.  

 

Methods: The study design was counterbalanced, crossover, and double blinded. At baseline, the 

subjects performed 50 maximal concentric actions of the dominant knee flexors and extensors on 

isokinetic dynamometer at constant velocity (90°/sec). After baseline tests, the subjects performed 

two trials of pre-maximal concentric contractions after consuming either a placebo (P) or energy 

drink (ED) beverage with identical volume, flavor and energy value. The subjects repeated the 

exercise protocol after 3-5 days while consuming the alternate beverage (P or ED). Finally, the 

subjects repeated the eccentric exercise protocol after 7-14 days while consuming the alternate 

beverage (P or ED). 

 

Results: Isokinetic concentric contractile properties of knee flexors and extensors evaluated as a 

peak torque (PT), peak work (PW), peak power (Ppw), and concentric knee extensor total work 

(TW), average work (AW), average power (APw) values were significantly greater after ED 

beverage consumption when compared to control or P beverage. On the other hand, isokinetic 

eccentric muscle contractile properties were not significantly affected by any beverage 

consumption.  

 

Conclusion: Our results show that consumption of pre-exercise energy drink beverage may have a 

favorable effect on isokinetic concentric contractile properties, but seems not to have any effect on 

eccentric contractile properties. 
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Keywords: Concentric exercise, eccentric exercise, energy drink 

 
“Enerji içeceğinin” konsantrik ve eksantrik kas kuvvet özelliklerine etkisi 

  

Zekine Pündük1, Ahmet Haktan Sivrikaya1, Erdem Uzun1, Seda Öztürk1, Jani Lappalainen2 
1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Turkey 
2Institute of Biomedicine, Physiology, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland 

  

Tanım ve Amaç: Piyasada bulunan enerji içecekleri fiziksel olarak aktif kişilerde, sporcularda ve 

gençler arasında yaygın birşekilde tüketilmektedir. Enerji içecekleri kafein, guarana veya ginseng 

gibi uyarıcı maddelerle formülüze edilir ve içen kişiye hızlı bir şekilde enerji sağlar. Bu kadar yaygın 

tüketilmesine rağmen spor performansı, egzersiz test kapasitesi ve metabolik cevap ve kas kuvveti 

üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmadaki amacımız yaygın olarak tüketilen 

bu enerji içeceğinin diz eksantrik ve konsantrik farklı kas kuvvet özelliklerine etkisini araştırmak.  

 

Materyal-Metod: Çalışmaya orta düzey aktif, sağlıklı 22 erkek gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların 

ortalama yaş 20 ± 2 yıl, vücut ağırlığı 65.4 ± 4.9 kg, boy 172 ± 4.5 cm değerleri arasındaydı. 

Çalışma, çift-kör, placebo kontrollü, karşı dengeli ve çapraz uygulamalı olarak tasarlandı. 

Katılımcılara kontrol testinde (K), izokinetik dinomometrede dominat diz konsantrik ekstansör ve 

fleksörlere 90°/sn ‘lik açısal hızda 50 maksimal tekrar uygulandı. Kontrol testinden sonra 

katılımcılar egzersiz öncesi placebo (P) veya enerji içeceğini (Eİ) tükettikten sonra aynı test 

protokolünü iki kez daha tekrarladılar. Örneğin, katılımcılar 3-5 gün sonra alternatif içeceği (P veya 

Eİ) alarak egzersiz protokolünü uyguladılar ve 1. test denemesinde P verildiyse, ikinci testte Eİ 

içerek testi tamamladılar. Konsantrik testleri takiben 7-10 gün sonra benzer test protokolü 

eksantrik ekstansör ve fleksörlere (90°/sn ‘lik açısal hız, 50 maksimal tekrar) uygulandı. 

Katılımcılar egzersiz protokülünü 7-14 gün arayla takip ederek tamamladılar. Bütün testler 

katılımcılara aynı saatte sirkadyan değişiklikleri göz önüne alınarak tekrarlandı. Enerji içeceği, 

karbonhidrat (11.3 gr), taurin (80 mg), kafein (150 mg), glukuronolakton (2mg), inositol (50 mg), 

vitaminler (niasin, panthenol, B6, B12), aromalı, renkli, caramel ve riboflavin içermektedir. Tüm 

içceklerin volume 250 ml idi. Çalışma sonuçları aritmetik ortalama ± SE olarak sunuldu ve 

istatistiksel farklılık P ˂ 0.05 göre, gruplar arası farlılıklar ise “Student’s t-test”ile değerlendirildi. 

 

Bulgular: Diz konsantrik kas kasılma kuvvet özelliklerinden hem fleksör hem de ekstansör kas 

grubu için; peak tork (PT), peak iş (Pİ), peak güç (PG) ayrıca, konsantrik ekstensörlerde toplam iş 

(KETİ), ortalama iş (KEOİ), ortalam güç (KEOG) değerlerinin enerji içeceğinde, placebo ve kontrol 

testlerine gore istatistiksel olarak yüksek düzeyde olduğu saptandı. Buna karşın eksentrik kas 

kasılma kuvvet özelliklerinde enerji içeceğinin anlamlı bir etkisi bulunamadı. 
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Sonuç: Elde ettiğimiz çalışma sonuçları, egzersiz öncesi alınan enerji içeceğinin konsantrik 

ekstansör ve fleksör kas kasılma özelliklerini olumlu etkileyebileceği buna karşın eksantrik kas 

kuvvet özelliklerini etkilemediğini göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Konsantrik egzersiz, eksantrik egzersiz, enerji içeceği 
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Abstract 0320 
  

Examination of the level of state-anxiety of long distance runners and rowers 

  

Aysegul Aksoy1, Serkan Işık2, Gülşah Şahin2 
1Gedik University, Istanbul 
2Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale 

  

Purpose: The aim of this study was to evaluate anxiety levels of the athletes who competed in the 

10 K and half marathon, and Dragon rowing races. 

 

 

Method: 137(M:104, F:33) athletes from Bozcaada 10 K and half marathon, and 86(M:60, F:26) 

athletes from Dragon rowing race, participated in this study. 

In this study, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory(STAI) has been used to determine their 

anxiety levels. STAI form, was translated to Turkish by Öner and Le Compe(1976) and the 

reliability was tested by Öner (1977). In the examination, SPSS 15,0 statistics package program 

has been used and Independent Samples T-test has been used in independent groups for surveying 

the original data and finding out the calculated values(p>0.05).  

 

Results: Furthermore, it has been found out that there were not any significant differences 

between the state anxiety points and the genders, age of training and sport branches(p>0.05).  

 

Conclusion: As a result of this study, it has found out that there is not significant differences 

between the state anxiety points. 

  

Keywords: State anxiety, half marathon, rowing 
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Uzun mesafe koşucuları ve kürek sporcularında durumluk kaygı düzeylerinin 

incelenmesi 

  

Aysegul Aksoy1, Serkan Işık2, Gülşah Şahin2 
1Gedik Üniversitesi, Istanbul 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı 10 km ve yarı maraton koşusu ile kürek sporcularının anlık kaygı 

düzeylerinin tespit edilmesidir. 

 

Yöntem: Araştırma, Bozcaada’da düzenlenen 10 km ve yarı maraton koşusuna katılan 137(E:104, 

K:33) sporcu ile Ankara’da düzenlenen Dragon kürek yarışlarına katılan 86(E:60, K:26) sporcuya 

uygulanmıştır.  

 

Araştırmada sporcuların müsabakaya başlamadan önce anlık kaygı düzeylerini tespit etmek için 

STAI FORM TX – I, DURUMLUK KAYGI ölçeği kullanılmıştır. Durumluk Kaygı ölçeği Öner ve Le 

Compe(1976) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Öner(1977) tarafından güvenirlik çalışmaları 

yapılmıştır  

Elde edilen veriler SPSS 15,0 istatistik programında çözümlenmiş; veriler aritmetik ortalama ve 

standart sapma olarak verilmiştir. İki bağımsız grup arasındaki farkları belirlemek için Independent 

Samples T-test kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p>0.05 olarak alınmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan tüm kadın ve erkek sporcuların cinsiyetlerine göre, spor yaşlarına 

göre ve spor branşlarına göre karşılaştırmalarında durumluk kaygı puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(p>0.05).  

 

Sonuç: Araştırmaya katılan sporcuların durumluk kaygı puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Durumluk kaygı, yarı maraton, kürek 

  

 
Comparison for rowers' state anxiety points according to the age of training 

Age of Training N Mean ss p 

Aniexty Points 1-10 years 51 43,98 4,91 ,127

11 + 35 45,54 4,14
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Kürek sporcularının durumluk kaygı puanlarının spor yaşına göre karşılaştırması 

Spor yasi N Mean ss p 

Kaygi puani 1 - 10 yil arasi 51 43,98 4,91 ,127

11 yil ve ustu 35 45,54 4,14

 

Comparison for long distance runners' state aniexty points according to the age of 

training 

Age of training N Mean ss p 

Aniexty Points 1 - 10 years 75 44,72 5,88 ,613

11 + 62 45,24 6,14

 

 

Uzun mesafe koşucuların durumluk kaygı puanlarının spor yaşına göre karşılaştırması 

Spor yaşı N Mean ss p 

Kaygı puanı 1 - 10 yil arasi 75 44,72 5,88 ,613

11 yil ve ustu 62 45,24 6,14
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Abstract 0321 
  

 

The effect of laterality on handgrip strength in right-handed male armwrestlers 
  

Selçuk Akpınar1, Raif Zileli2, Emre Şenyüzlü2, Alpaslan İnce1, Seydi Ali Tunca3 
1Nevşehir University, Faculty Of Education, Physical Education And Sport Department, Nevşehir, 

Turkey 
2Bilecik Şeyh Edabali University, Physical Education And Sport Department, Bilecik, Turkey 
3Gazi University, School Of Physical Education And Sport, Ankara, Turkey 

  

The purpose of this study was to investigate the effect of laterality on handgrip strength in right-

handed male armwrestlers computed with both arms. All participants computed in Turkish National 

Championship. 68 right-handed male armwrestlers (Mage = 27.35 ± 3.25) from 8 different weight 

class voluntarily participated in this study. In order to measure maximal handgrip strength, a 

digital handgrip dynamometer (Takei TKK#5101, Tokyo, Japan) was used. Three trials were 

conducted with each hand (one min brake was provided between each trials) and the maximum 

score for each was used for analysis. Paired-sample t test was used for the statistical analysis with 

p significance level.05. The statistical analysis displayed a significant difference between right and 

left hand maximal handgrip strength in right-handed armwrestlers. Right hand maximal handgrip 

strength (M = 67.55 ± 12.21) was found be significantly greater than that of left hand (M = 66.03 

± 12.36). Even though armwrestlers all stated that they had been trained with both arms during 

their practice regime before the competition, their right dominant arm maximal handgrip strength 

was found to be greater than left non-dominant arm. Therefore, training with both arms does not 

affect too much the handgrip laterality in right-handed armwrestlers. This may be related to the 

nervous and motor system coordination to produce maximal strength. 

  

Keywords: Laterality, handgrip strength, armwrestlers 

 
The effect of laterality on handgrip strength in right-handed male armwrestlers 

  

Purpose 

While on gross inspection, the human body appears anatomically symmetric, asymmetry is a basic 

organizing principle of the human nervous system (Gazzaniga, 1989). Anatomical asymmetries in 

the hands (Hardyck & Petrinovich, 1977), feet (Brown & Taylor, 1988), eyes (Hebbal & Mysorekar, 

2003) and ears (Hebbal & Mysorekar, 2003) are generally small. However, functional asymmetries 

in the nervous system can result in substantial behavioral asymmetries. This left and right side 

asymmetry is called “laterality” and as it is stated above can be found in each body part with 
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bilateral symmetry in humans (Kubota & Demura, 2011). This laterality can be also seen maximal 

arm isometric strength between left and right arms in sedentary subjects (Aoki & Demura, 2008; 

Kubota & Demura, 2011), tennis and baseball players (Miura, Tomosue, & Ikegawa, 1994), and 

volleyball players (Önder & Eler, 2008). Even though this maximal strength laterality was found in 

tennis, baseball, and volleyball players, these sports predominantly require using dominant arm. 

Thus, the aim of this study was to investigate the effect of laterality on handgrip strength in right-

handed male armwrestlers computed with both arms. 

 

Subjects  

The total number of 68 right-handed male armwrestlers (Mage = 27.35 ± 3.25) computed in 

Turkish National Championship with both arms voluntarily participated in this study. The 

participants were from 8 different weight classes (0-60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 

kg, and 100 kg).  

 

Method 

A handgrip isometric strength test was employed to measure the muscular strength of 

armwrestlers. Instructions were given to stand erect, with feet shoulder wide apart and hands 

hanging down naturally at both sides of the body. Armwrestlers were then asked to squeeze the 

digital handgrip dynamometer (Takei TKK#5101, Tokyo, Japan) as hard as possible with one hand, 

without producing any other body movement. Three trials were conducted with each hand (one min 

brake was provided between each trials) and the maximum score for each was used for analysis. 

Half of the participants were measured with the dominant hand first and then non-dominant hand 

measurements were taken. Paired-sample t test was used for the statistical analysis with p 

significance level.05. 

 

Results 

The statistical analysis displayed a significant difference between right and left hand maximal 

handgrip strength in right-handed armwrestlers, t = 2.09, p <.05. According to the result, right 

hand maximal handgrip strength (M = 67.55 ± 12.21) was found be significantly greater than that 

of left hand (M = 66.03 ± 12.36).  

 

Conclusion 

In this study, we aimed to investigate the effect of laterality on hand grip strength in right-handed 

male armwrestlers computed with both arms in Turkish National Championship. The result showed 

a significant superiority in favor of right arm. The armwrestlers participated in this study computed 

with their both arms in Turkish National Championship. They all stated that they had been trained 

with both arms during their practice regime before the competition. Normally, one would expect to 

see similar rate of maximal handgrip strength for both arms. However, the result did not show this 

pattern. Therefore, training predominantly with the dominant arm (Miura, Tomosue, & Ikegawa, 
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1994; Önder & Eler, 2008) or training with both arms (armwrestlers) does not affect too much the 

handgrip laterality in right-handed subjects. This may be related to the nervous and motor system 

coordination to produce maximal strength. As the left hemisphere of the brain controls the right 

side of the body, this control mechanism produces greater strength in the arm even though both 

arms have the same amount of trainings.  
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Abstract 0322 
  

Investigation of relationship between physical exercise habits and dietary 

supplement use of college students 

  

Funda Seferoğlu, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Erdinç İnce 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport Antalya 

  

The aim of this study was to investigate the relationship between physical exercise habits and 

dietary supplement use of college students. 169 college students attend to the study as a 

volunteer. The questionnaire which was consisted with 4 open-ended questions related with their 

physical exercise habits and dietary supplement use, applied to the individuals. According to the 

questionnaire results, there were no relationship between physical exercise habits and dietary 

supplement use of individuals (p>0,05). 

  

Keywords: Dietary supplement, sport, college students 

 
Üniversite öğrencilerinin besin desteği kullanımı ve düzenli spor yapma 

alışkanlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  

Funda Seferoğlu, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Erdinç İnce 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antalya 

  

Bu araştırmanın amacı; üniversitede okuyan öğrencilerin düzenli spor yapma alışkanlıkları ve besin 

desteği kullanımları arasındaki ilişkiyi incelenmektir. Araştırmaya 169 üniversite öğrencisi gönüllü 

olarak katılmıştır. Bireylere düzenli olarak spor yapma durumları ve besin desteği kullanımlarını ile 

ilgili 4 açık uçlu sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonucuna göre bireylerin; besin 

desteği kullanımı ile düzenli spor yapma durumları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır 

(p>0,05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Besin desteği, spor, üniversite öğrencileri 
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Abstract 0324 
  

Investigation of the relationship between perceived leadership styles and self-

perception in youth athletes 

  

Selen Kelecek, Atahan Altıntaş, Fevziye Hülya Aşçı 

Başkent University, Faculty of Health Sciences, Departmant of Sport Science, Ankara 

  

The purpose of this study was to examine the relationship between perceived leadership styles and 

and self perception of youth athletes. 249 athletes (Mage= 12.49 ± 1.04) participated in this 

study. Leadership Scale for Sport and The Chilren and Youth Physical Self-Perception Profile were 

administered to all participants. Analysis indicated significant positive relationship between 

instructive-supportive leadership behaviour and global self-worth (r=0.16; p < 0.01). Analysis also 

indicated positive relationship between training-positive feedback leadership behaviour and 

physical self-worth (r= 0.35; p < 0.01). On the other hand no significant relationship was found 

between sport competence and perceived leadership styles. 

  

Keywords: Perceived leadership styles, self-perceptions, youth athletes 

 
Genç sporcularda algılanan liderlik stilleri ve benlik algısı arasındaki ilişkinin 

incelenmesi 

  

Selen Kelecek, Atahan Altıntaş, Fevziye Hülya Aşçı 

Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara 

  

Sporcuların antrenörlerinin liderliklerini nasıl algıladıkları hem sportif başarılarında hem de kişisel 

gelişimlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan araştırmalar sporda antrenörün liderlik 

davranışlarının antrenör-sporcu uyumu (Kenow ve Williams, 1999), içsel güdülenme (Amorose ve 

Horn, 2000) gibi farklı olgularla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalar (Herbst 

ve Conradie, 2011; Paul, Costley, Howell, Dorfman ve Trafimow, 2001; Shamir, House, ve Arthur, 

1993) liderliğin benlik algısı üzerine etkisi olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmanın amacı; genç sporcularda algılanan liderlik stilleri ve algılanan sportif yeterlik, genel 

fiziksel yeterlik ve genel benlik algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.  

 

 

YÖNTEM 

Katılımcılar 
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Çalışmaya Ankara ilinde farklı spor branşları (futbol ve basketbol) ile uğraşan 41 kız (Xyaş; 12.61 ± 

0.83), 208 erkek (Xyaş; 12.47 ± 1.08), toplam 249 genç sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların spor deneyimi ortalaması 17.55 ± 11.53 aydır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Spor İçin Liderlik Ölçeği: 

Chelladurai ve Salch tarafından 1980 yılında geliştirilen ölçek sporcuların antrenörünün 

davranışlarını nasıl algıladığını ölçen ve 1-5 arası puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin eğitim ve 

öğretim, demokratik davranış, otokratik davranış, sosyal destek ve olumlu geri bildirim gibi 5 alt 

boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Güngörmüş, Gürbüz ve 

Yenel (2008) tarafından yapılmıştır. 

 

Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri: 

Whitehead tarafından geliştirilen CY-PSPP sportif yeterlik, vücut çekiciliği, kuvvet yeterliği, 

kondisyon yeterliği, genel fiziksel benlik değeri ve genel benlik değeri olmak üzere 6 alt boyuttan 

ve 36 maddeden oluşmaktadır. Her alt boyutta 6 madde bulunmaktadır. Envanter, dört puanlı 

yapılandırılmış seçenek formatı kullanılarak puanlanmaktadır. Bu formatta önce çocuk, birbirine zıt 

tanımların olduğu iki taraftan hangisinin kendisini tanımlayıp tanımlamadığına karar vermekte ve 

karar verdiği tanımın da “Tam Bana Uygun” veya “Kısmen Bana Uygun” seçeneklerinden birini 

işaretlemektedir. Puanlama aralığının 1 ile 4 arasında olduğu envanterin alt boyut puanları, altı 

maddenin ortalaması alınarak rapor edilmektedir. Bu ölçeğin Türk çocukları için güvenirlik ve 

geçerlik çalışması Aşçı, Eklund, Whitehead, Kirazcı ve Koca (2005) tarafından yapılmıştır. Bu 

çalışmada envanterin algılan sportif yeterlik, genel fiziksel yeterlik ve genel benlik algısı alt 

boyutları kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Genç sporcuların algıladıkları liderlik stilleri ile benlik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

yapılan analiz sonucu; eğitici/destekleyici liderlik stili ile genel benlik algısı arasında pozitif (r= 

0.16; p < 0.01) bir ilişki bulunmuştur. Bunun yansıra, açıklayıcı-ödüllendirici liderlik stili ile de 

genel fiziksel yeterlik alt boyutu arasında anlamlı, pozitif bir ilişki bulunmuştur (r= 0.35; p < 0.01). 

Öte yandan, algılanan sportif yeterlik ile algılanan liderlik stilleri arasında ilişki bulunamamıştır.  

 

SONUÇ 

Analiz sonucu elde edilen bulgular; algılanan liderlik stilleri ile genel benlik algısı ve genel fiziksel 

yeterlik alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Bu bulgular, Black ve Weiss (1992)’in yüzücüler; Allen ve Howe (1998)’nin çim hokeyi oyuncuları 

ile yaptıkları ve Shamir, House ve Arthur (1993)’un literatür çalışma sonuçlarını desteklemektedir.  

Sonuç olarak sporcuların algıladıkları antrenör davranışlarının, sporcuların fiziksel benlik algıları 

üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Antrenörlerin sporcularına destek olması, sporcularına karşı 
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açıklayıcı, eğitici ve ilgili olması sporcuların kendilerine ilişkin fiziksel tutumlarının olumlu yönde 

olmasına yol açmaktadır.  
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Abstract 0328 
  

The effect 8week aerobic Alternative training program on serum IgG, IgA and 

IgM in obese men 

  

Mehdi Safaei, Hossein Mojtahedi, Fateme Ghorbani 

Isfahan University, Faculty of Sport Sciences, Iran 

  

" The effect 8week aerobic Alternative traning program on serum IgG,IgA and IgM in obese men" 

 

Introduction: The aim of this study was to assess effect 8week aerobic Alternative traning on 

serum IgG in fat men. 

 

Methods: Fifteen untrained volunteer men were selected as subjects.The mean of age, height and 

weight for fat group were 24 years, 173/6 cm and 98/2 kg. They were participated in an exercise 

program for 8 weeks. Each week included of 3 session for 90 minutes. The protocol of one session 

training included 10 minutes warm up, Step 5 running with 60-70% MHR to nine-minute break 

between them was four minutes, 5-10 minutes active recovery, 24 hours before and after exercise 

program the samples of blood was taken and serum selected immunoglobulin measured.  

 

Results: 8week aerobic Alternative traning program decrease rate IgA, IgG and IgM. 

 

Conclusion: Data showed that rate immunoglobulin’s serom decrase with Intensity 60-70% MHR. 

Keyword: IgA, IgG, IgM, aerobic Alternative traning, aerobic exercise, immune system, obese men 

  

Keywords: IgA, IgG, IgM, aerobic training 

 
The effect 8week aerobic Alternative training program on serum IgG, IgA and 

IgM in obese men 

  

" The effect 8week aerobic Alternative training program on serum IgG, IgA and IgM in obese men" 

Mehdi safaei1, Dr Hossein mojtahedi1, fateme ghorbani1 

1) Isfahan university, faculty of sport sciences, Iran  

 

Introduction: Immune system is one important factor that plays a special role in human life. 

Immunology in recent years, especially in the realm of sport sciences and sports medicine has 

been considered by many sport scientists and medical researchers and Significantly evolved and 
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developed. Studies have shown a significant relationship between the nervous system, hormonal 

and immune systems. Exercise directly and indirectly effects on the nervous system, hormonal and 

immune systems. Due to contradictory reports regarding the effect of physical activity on the 

immune system (including immunoglobulins) in different countries to strengthen and weaken the 

immune system and because of differences in the intensity and type of training and previous 

studies performed in different times and different people get different results. Therefore aim of this 

study is effect of 8 weeks of aerobic alternative training on the three types of immunoglobulin A, G, 

M in the obese men. 

 

Methods: Fifteen untrained volunteer obese men( mean age 24 year, height 173.6 cm, weight 

98.2kg) were selected as subjects.They were participated in an exercise program 3 days of the 

week, each session 90 minutes for 8 weeks.. The protocol of one session training included: 10 

minutes warm up, 5 stage 9 minutes running with 60-70% MHR (maximum heart rate) with 4 

minutes rest intervals, 5-10 minutes active recovery. 24 hours before and after exercise program 

the samples of blood was taken and serum selected immunoglobulin measured. statistical methods 

used in this study was t with P<=0.05  

 

Results: According to the findings in Table( 1) the Levels of IgA, IgG, IgG of serum after 8 weeks 

of aerobic Alternative traning program has decreased 

 

Conclusion: According to this study, data show that the Levels of IgA, IgG, IgG of serum after 8 

weeks of running with 60-70% MHR(maximum heart rate)has decreased. Reduction of IgA serum 

with Nazem et al(2011) and Engels et al (2004) findings is consistent and with findings of walsh et 

al(2000) and Sharon et al(2004) inconsistent. 

 

Keywords: IgA, IgG, IgM, aerobic Alternative traning, aerobic exercise, immune system, obese 

men 

 
 

1 

Characteristics 
Number of 

subjects 

Age 

(year

Phase 

test 

%Body 

fat 

IgA 

(mg/dl) 

IgG 

(mg/dl) 

IgM 

(mg/dl) 

Obese men 15 24 
Pre test 

Post test 

18.6 

17.2 

282.6±24

191±53.3

1234±471.2 

1121±412.6 

130.3±48.1

124.11±54 
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Abstract 0329 
  

 
Investigation of the causes of violence and cheer with slang expressions ın 

sports sociologically: the case of manisaspor fans 

  

Mustafa Türkmen, Kadir Yıldız, Aylin Zekioğlu 

Celal Bayar University, School of Physical Education and Sport-Manisa 

  

Aim: In our research, investigating the Manisaspor fans’ perspectives on violence and cheer with 

slang expressions in sports sociologically was aimed. 

 

Method: Population of the study was composed of the fans who came to Manisa 19 Mayıs Stadium 

in order to watch Manisaspor matches in 2011-2012 football seasons. The Sample groups were 

consist of 1247 voluntary fans who watched the matches of Manisaspor with Istanbul BB, 

Ankaragücü, Besiktaş, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor and Mersin İdmanyurdu at 

tribunes. The questionnaire, named as ‘Reasons and results of violence and cheer with slang 

expressions in sports’, which was developed and whose validity and reliability were evaluated by 

Özdemir and Mercan in 2006 was used as a data collection tool. The questionnaire was applied at 

tribunes. SPSS 16.0 package program was used for the statistical analysis of data. Arithmetic 

mean, percentage distribution and cumulative percentage values were given as statistical 

representation.  

 

Results: As a result of findings that there were several individuals, of whom 88.2% were male, 

61.2% were married, 39.5% were between the ages of 31-40, 71.8% were university graduates, 

38.7% dealed with independent business, 79.8% played sports, 30.2% were Galatasaray fans, 

30.0% were Beşiktaş fans, 56.4% continually went to the stadium to watch the match, 42.3% 

went to the stadium to support the team, 58.2% did not assume themselves as fanatic, 63.2% 

never used vulgarities during the match and 78.2% never fought while watching match was 

determined. 

 

Conclusion: In consequence, that Manisaspor fans avoid cheering with slang expressions was 

found. However, provocation of cheerleader, misjudgement of refree, provoking news on TV and 

newspapers, provocative announcements, bad physical conditions, lack of security measures, 

adverse interferences of security forces, mutual allegations of rigged game of sport clubs and bet 

games are the important factors causing violence and cheer with slang expressions. 

It is concluded that violence erupts on the streets and cafe before the match, violence and cheer 

with slang expressions occur less frequently when there are female audiences and athletes, current 
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law about violence in sports is proper and cheer with slang expressions cause negative effects on 

personalities of children. 

  

Keywords: Violence in sports, ugly cheering, manisaspor, sport sociology 

 
Sosyolojik açıdan sporda şiddet ve çirkin tezahüratın nedenlerinin araştırılması: 

manisaspor taraftarları örneği 
  

Mustafa Türkmen, Kadir Yıldız, Aylin Zekioğlu 

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Manisa 

  

Araştırmanın Amacı: Araştırmada, Manisaspor tribün taraftarlarının sosyolojik açıdan sporda şiddete 

ve çirkin tezahürata bakışlarının incelemesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Manisaspor maçlarını 

tribünde izleyen bireylerin şiddete yönelimleri, şiddetle ilgili düşünceleri, şiddete yönelmelerinde 

sosyal çevrenin etkileri ve sosyolojik olarak Manisaspor tribün taraftarlarının sporda şiddete dair 

çeşitli konularda görüşleri incelenmektedir. 

 

Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2011-2012 futbol sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadyumunda, 

Manisaspor maçlarını izlemeye gelen taraftarlar oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise, maçlarını 

tribünden izleyen 1247 gönüllü Manisaspor taraftarı oluşturmaktadır. Araştırmada, Özdemir ve 

Mercan (2006) tarafından geliştirilen ve geçerlilik-güvenirliliği yapılan, “Sporda Şiddet ve Çirkin 

Tezahüratın Nedenleri ve Yarattığı Sonuçlar” isimli anket formu kullanılmıştır. Anket formu, 2011-

2012 sezonunda Manisasporun evinde oynadığı, İstanbul B.B., Karabükspor, Ankaragücü, Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Eskişehir, Gaziantepspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarını tribünden izleyen 

taraftarlara uygulanmıştır. Verilerin istatistiki analizlerinde, SPSS 16.0 programı kullanıldı. 

İstatistiksel gösterim olarak aritmetik ortalama, yüzde dağılımı ve kümülatif yüzde verildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin; %88.2’si erkek, %61.2’si evli, %39.5’i 31-40 yaş 

arasında, %71.8’i üniversite mezunu, %38.7’si serbest meslekle uğraştığı, %79.8’inin spor yaptığı, 

%30.2’si Galatasaray ve %30.0’u ise Beşiktaş taraftarı olduğu, %56.4’ü sürekli maç izlemeye 

geldikleri, %42.3’ü tuttuğu takımı desteklemek için maç izlemeye gittiği, %58.2’sinin kendilerini 

fanatik görmedikleri, %63.2’sinin müsabaka esnasında hiç küfür etmedikleri, %78.2’sinin 

müsabakalarda hiç kavga etmedikleri ve müsabakalarda katılımcıların %27.7’si kendini geliştirmek 

ve %26.2’sinin ise psikolojik olarak rahatlamak için tartışmalara katıldıkları görülmektedir. Anket 

sorularına bakıldığında; Örneklem grubunda yer alan Manisaspor tribün taraftarlarının önemli bir 

kısmı (%50.5), müsabaka atmosferinde seyircilerin çirkin tezahüratta bulunmasını hoş 

karşılamamaktadır. Araştırmaya katılan taraftarların önemli bir kısmının üniversite mezunu olması, 

kendilerini fanatik görmemeleri, küfür ve kavga etmekten yana olmamaları bu sonucun çıkmasında 

önemli etkenler olabilir. Seyircilerin eğitim seviyelerinin ve ekonomik düzeylerinin yükseltilmesi, 

şiddete yönelik eylemlerin engellenmesinde olumlu sonuçlar sağlayabilir (Kurtiç,2006). Özellikle 
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araştırmada amigoların kışkırtmaları (%60.2), kışkırtıcı anonslar (%56.9), hakemlerin hatalı 

kararları(%67.5), güvenlik güçlerinin yanlış müdahaleleri(%71.3), şiddet ve çirkin tezahüratın en 

önemli nedenlerinden gösterilmektedir. Bahadır’a (2006) göre de, hakemlerin yanlış tutum, 

davranış ve kararları seyircileri saldırganlığa iten en önemli etkendir. Arıkan (2007), stadyumlarda 

özel güvenliklere yer verilmesi gerektiğini ve polisin spor güvenliği ile ilgili gelişim ve değişimlerden 

uzak ve eğitimsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pulur ve diğ(2004) araştırmalarında, polislerin 

%87.3’ünün, maçlarda görev almak istemedikleri; Kurtiç (2006) ise, müsabakalar esnasında 

polislerin tutumlarında daha hoşgörülü olmaları gerektiğini (%33.1) ve müdahalelerde haksız 

oldukları (%28.1) sonucuna ulaşmıştır. Araştırmaya katılan taraftarların %34.4’ü, şiddet olaylarının 

müsabaka öncesinde, sokak, cafe ve kahvehane gibi yerlerde kışkırtmalarla başladığı ve şiddeti 

engellemeye yönelik güvenlik önlemlerindeki ciddi eksikliklerin olması(%35.7) şiddet ve çirkin 

tezahüratı körüklediğini belirtmiştir. Taraftarların %40.8’i ise, şiddeti engellemeye yönelik hukuki 

düzenlemelerin yeterli olduğunu düşünmektedir. Bu sonucun çıkmasında 2011 yılında yürürlüğe 

giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önlemeye Yönelik Kanun sonrasında, getirilen yeni 

cezalar ve düzenlemelerin etkili olduğu söylenebilir. Taraftarların %53.2’si, gazetelerde şiddeti 

davet eden ifadelerin ve TV’lerdeki gerilimi yükseltici tartışmaların (%31.7) şiddete eğilimi 

arttırdığını belirtmektedirler. Yıllardır yazılı ve görsel medyada şiddete yönelik çıkan haberler ve 

programlar şiddete davetiye çıkarmaktadır. 2011-2012 sezonu Fenerbahçe-Galatasaray Süper Final 

maçı öncesinde yaşanan medya savaşları en yeni örnek olarak gösterilebilir. Bununla beraber 

yapılan bir çok araştırmada, spordaki şiddet oluşumunda medyanın önemli rolü olduğunu 

belirtilmektedir (Özsoy, 2011; Var, 2008; Bahadır, 2006; Girginer ve diğ., 2006). Taraftarlara göre, 

bayan sporcuların/seyircilerin olduğu yerlerde, küfür ve şiddet olaylarının daha az yaşanmaktadır 

(%41.9). Halis ve diğ.(2004), Gaziantepspor taraftarları üzerine yaptığı araştırmada katılımcılar, 

bayanların maça gelmesini olumlu karşıladıklarını (%88.2) ve bayanların maçta olmasının küfür 

olayını azalttığını (%66.0) belirtmişlerdir. Taraftarların büyük bir kısmı ise (%62.7), çocukların 

çirkin tezahürat ortamında bulunmalarının, kişiliklerini olumsuz etkilediğini belirmektedir. Çirkin 

tezahürat ortamında bulunmak her ortamda çocuklar için olumsuz kişilik gelişimine neden olabilir. 

Araştırmaya katılan taraftarlar, kulüplerin birbirlerine şike suçlamalarında bulunmalarını (%64.2) ve 

bahis oyunlarını (%50.6), şiddet ve çirkin tezahüratın önemli sebeplerinden görmektedir. Son 

dönemlerde yaşlanan Trabzonspor-Fenerbahçe şike gerginliği ve bahis oynayan taraftarların 

müsabaka esnasında ya da maç sonucunda uyguladığı şiddet bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

Sonuç: Araştırma sonucunda, Manisaspor tribün taraftarlarının müsabaka esnasında çirkin 

tezahürattan kaçındıkları görülmektedir. Bununla birlikte, amigoların kışkırtmaları, hakemlerin 

hatalı kararları, TV ve gazetelerdeki gerilimi yükseltici haberler, kışkırtıcı anonslar, fiziki şartların 

kötülüğü, güvenlik önlemlerindeki eksiklikler, güvenlik güçlerinin yanlış müdahaleleri, kulüplerin 

birbirlerine karşılıklı şike iddialarında bulunmaları ve bahis oyunları tribün taraftarlarını şiddet ve 

çirkin tezahürata yönlendiren önemli etkenlerdir. Müsabaka öncesinde şiddetin sokak ve cafe gibi 
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yerlerde başladığı, bayan seyircilerin ve sporcuların olduğu yerde şiddet ve çirkin tezahüratın daha 

az yaşandığı, yürürlükte olan sporda şiddet yasasının yeterli olduğu ve çocukların çirkin tezahürat 

ortamında bulunmasının kişilikleri üzerinde olumsuz etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Sporda şiddet, çirkin tezahürat, manisaspor, spor sosyolojisi 

  



 

1101 

Abstract 0332 
  

The relationship between physical activity and aerobic-anaerobic power and 

body composition in healthy men 

  

Dicle Aras, Barış Karakoç, Özcan Bizati, Mitat Koz, Cengiz Akalan 

Ankara University, School of Physical Education and Sports, Ankara-Turkey. 

  

Purpose 

There are many benefits of regular physical activity (PA) to health. The aim of this study was to 

determine the relationship between PA and some health related physical fitness components such 

as aerobic-anaerobic power (AP-ANP) and body composition (BC) in young men. 

 

Material and Methods 

Nineteen male students (mean age 23.11 ±1.59 years, height 174.67 ±7.16 cm, weight 71.63 

±9.85 kg) were participated to the study. BC variables; percent body fat (PBF), mass of body fat 

(MBF), soft lean mass (SLM), PA variables; total energy expenditure (TEE), metabolic equivalent 

average (METa), active energy expenditure (AEE), number of steps (NOS), physical activity 

duration (PAD), moderate, vigorous metabolic equivalent (METm, METv) were measured. ANP was 

determined with Wingate Test (WanT) and Bruce test protocol was used for AP. 

 

Results 

WanT absolute peak power value was significantly correlated with TEE (p<0.01), NOS, METa and 

AEE (p<0.05). The absolute average and minimum power values were correlated with TEE 

(p<0.01). 

There was a significant correlation between PA and absolute VO2max (p<0.05). 

When the BC was examined, there was a correlation found between PBF-MBF and relative VO2max 

(p<-0.01) and between PBF-MBF and TEE (p<0.05). 

 

Conclusion 

In the study, higher TEE was correlated with absolute VO2max and PA values with absolute 

anaerobic parameters. And when the PBF or MBF increased, the relative VO2max decreased, as 

expected.  

To conclusion, more studies are necessary to refer to the relationship between PA, A-ANP and BC. 

  

Keywords: Physical activity, aerobic power, anaerobic power, body composition 

 



 

1102 

Sağlıklı erkeklerde fiziksel aktivite, aerobic-anaerobik güç ve vücut 

kompozisyonu parametreleri arasındaki ilişki 

  

Dicle Aras, Barış Karakoç, Özcan Bizati, Mitat Koz, Cengiz Akalan 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye. 

  

Amaç 

Bilindiği üzere fiziksel aktivitenin insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır ve düzenli fiziksel 

aktivitenin gelişen sağlık düzeyi ve azalan mortalite ile oldukça yüksek ilişkisi vardır. Birçok çalışma 

göstermiştir ki; fiziksel aktivite çoğu kronik hastalığın, kardiyovasküler hastalıkların, diyabetin, 

osteoporozun olumsuz etkilerinin azalmasını sağlamakta, mental sağlıkta, fiziksel kapasitede, 

zindelikte ve genel sağlıkta artışa neden olmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı fiziksel 

aktivite düzeyi ile sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkinin sağlıklı erkekler 

üzerinde incelenmesidir. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışmaya 19 sağlıklı erkek, gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara ait ortalama yaş 23.11 ±1.59 

yıl, boy uzunluğu 174.67 ±7.16 cm ve vücut ağırlığı 71.63 ±9.85 kg’dır. Vücut kompozisyonu 

parametreleri; yüzde yağ oranı, vücut yağ ağırlığı ve yumuşak doku ağırlığı Avis 333 plus (Avis, 

Korea) vücut kompozisyonu analizörü ile ölçülmüştür. Fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi 

için; toplam enerji harcaması, ortalama metabolik eşitlik, aktif enerji harcaması, toplam adım 

sayısı, fiziksel aktivite süresi, orta düzey, şiddetli ve çok şiddetli metabolik eşitlik parametreleri 

ölçülmüştür. Bu ölçümler için Sensewear Armband metabolic holter (Pittsburgh, USA) kullanılmıştır. 

Anaerobik güç ve kapasite, Wingate Test (WanT) ile Monark Peak Bike bisiklet ergometresi 

(Varberg, Sweden) kullanılarak belirlenmiştir. Jaeger Masterscreen CPX (Hoechberg, Germany) 

koşu bandı ve gaz analizörü ile Bruce koşu bandı test protokolü kullanılarak aerobik güç 

ölçülmüştür. Tüm istatistiksel analizler SPSS sürüm 16 programı ile yapılmıştır. Tüm analizlerde 

alfa değeri 0.05 kabul edilmiştir. Verilerin dağılımını belirlemede, katılımcı sayısı 50’den az olduğu 

için Shapiro Wilks testinden faydalanılmıştır. Dağılım normal olmadığı için değerlendirmede 

parametrik olmayan korelasyon testi Spearman kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Yapılan analiz sonrasında fiziksel aktiviteye ait parametreler ile WanT’dan elde edilen rölatif 

sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki bulunamamıştır. Ancak WanT mutlak 

zirve güç değeri ile toplam enerji harcaması arasında p<0.01; aktif enerji harcaması, toplam adım 

sayısı ve ortalama MET değerleri arasında p<0.05 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişki gözlenmiştir. 

Yine WanT mutlak ortalama ve minimum güç değerleri ile toplam enerji harcaması arasında p<0.01 

düzeyinde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.  
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Fiziksel aktivite parametreleri ile rölatif aerobik güç değerleri arasında anlamlı ilişkiye 

rastlanmazken, VO2maks mutlak değerleri arasında p<0.05 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişki 

gözlenmiştir. 

Vücut kompozisyonu sonuçları incelendiğinde yüzde yağ oranları ve yağ ağırlıkları ile rölatif 

VO2maks değerleri arasında p<0.01 düzeyinde negatif yönlü; yüzde yağ oranları ve yağ ağırlıkları 

ile toplam enerji harcaması arasında ise p<0.05 düzeyinde pozitif yönlü ilişki görülmektedir. 

 

Sonuç 

Çalışma sonucunda yüksek toplam enerji harcamasına sahip kişilerin mutlak VO2maks’ta da yüksek 

değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte fiziksel aktivitede parametrelerindeki artışın 

mutlak anaerobik güç değerlerinde de artışa neden olduğu anlaşılmaktadır. Yüzde yağ oranı ve yağ 

ağırlığında azalmanın ise rölatif VO2maks değerlerinde artışa neden olduğu gözlenmiştir. 

Literatürde; fiziksel aktivite parametreleri, aerobik-anaerobik güç ve vücut kompozisyonu değerleri 

arasında ilişkinin incelendiği çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmış olması, bu çalışmanın yalnızca 

sağlıklı erkekler üzerinde yapılmış olması, konuyla ilgili kesin değerlendirmelere ulaşmak için farklı 

gruplar üzerinde ve çok sayıda araştırmanın yapılması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, aerobik güç, anaerobik güç, vücut kompozisyonu 
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Abstract 0337 
  

The relative contribution of the social and economic factors on the perceptions 

of the organization justice among coaches in the Sepahan club of Isfahan 

  

Mahmoud ahmadi1, Masoud Naderian2, Mohamad Soltanhoseini3 
1Mahmoud ahmadi 
2Masoud naderian 
3Mohamad soltanhoseini 

  

The main purpose of this research is the study of the relative contribution of the social and 

economic factors on the perceptions of the organization justice among coaches in the Sepahan club 

of Isfahan. The research method is descriptive survey and statistical population which includes all 

coaches working in this club in 2011-2012. Among those 100 coaches, 63 coaches selected as the 

statistical sample. The sampling method random sampling stratified. The data was collected by two 

questionnaires including social and economic factors and perceptions justice. Following the Nihof & 

mormen questionnaires(1991). Content experts of sport management ideas were used to 

determine the validity content of the two questionnaires social and economic factors, organization 

justice, for the final assessment of the questionnaires using internal equivalence assessment of the 

questions, calculated by Cronbach's Alpha and the coefficients were 0/71 and 0/93 respectively. 

Result showed that social and economic factors have a significant impact on the perceptions of the 

organization justice among coaches in the Sepahan club of Isfahan (β=0/987, P=0/001). except 

the personal characteristic factor, the perception of justice also has a significant impact on the 

perception of the justice among the coaches, which is equal(β=-0/758, β=0/723) to the other 

factor.(Job security, social status, relative deprivation). (β=1/885, β=2/095, β=2/337). In other 

words, Social factors(Job security, social status) have the most important role in the perceptions of 

organization justice among the Sepahan club coaches. 

  

Keywords: Social factors, economic factors, organization justice, sepahan club of Isfahan 
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Abstract 0338 
  

The relative contribution of the social factors on the perceptions of the 

organization justice among coaches in the Sepahan club of Isfahan 

  

Mahmoud ahmadi1, Masoud Naderian2, Mohamad Soltanhoseini3, Hasan Osivandchamali4 
1Mahmoud ahmadi 
2Masoud naderian 
3Mohamad soltanhoseini 
4Hasan osivandchamali 

  

The main purpose of this research is the study of the relative contribution of the social factors on 

the perceptions of the organization justice among coaches in the Sepahan club of Isfahan. The 

research method is descriptive survey and statistical population which includes all coaches working 

in this club in 2011-2012.Among those 100 coaches, 63 coaches selected as the statistical sample. 

The sampling method random sampling stratified. The data was collected by two questionnaires 

including social and perceptions justice. Following the Nihof & mormen questionnaires(1991). 

Content experts of sport management ideas were used to determine the validity content of the two 

questionnaires social factors, organization justice, for the final assessment of the questionnaires 

using internal equivalence assessment of the questions, calculated by Cronbach's Alpha and the 

coefficients were 0/71 and 0/93 respectively. Result showed that social factors have a significant 

impact on the perceptions of the organization justice among coaches in the Sepahan club of 

Isfahan (β=1/436, P=0/001). also Social factors(Job security, social status) has a significant 

impact on the perception of the justice among the coaches on the perceptions of the organization 

justice among coaches in the Sepahan club of Isfahan (β=1/885, β=2/095). 

  

Keywords: Social factors, organization justice, Job security, social status, sepahan club of Isfahan 
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Abstract 0339 
  

Elıte basketball players prior to competition and performance of the relationship 

between the levels of anxiety 

  

Emrah Cerit, Hayrettin Gümüşdağ, Fatih Evli 

Hitit University Department of Physical Education and Sport 

  

The main aim of the study, Elite Basketball Players before the contest is designed to examine the 

relationship between anxiety levels and performances. 3-5 May 2011 survey between Turkey 

Women's Basketball 1 Turkey League will struggle to determine the two teams in League Women's 

Basketball 2 final-four played at Optimum TED Ankara College, AGİAD, the Municipality of Antakya, 

Municipality of Edremit and selected a total of 45 teams participated as a volunteer basketball 

player. Research, data collection instruments, the competition environment for athletes to measure 

anxiety levels performed by Rainer Martens(9), 15-item SCAT test. Again, the competition consists 

of 27 items performed by Martens and colleagues anxiety CSAI-2 inventory 1 hour before start of 

competition test is applied to players. Sonstroem and Bernardo 's(14) formula for determining the 

performance of the players during competition developed in the basketball federation was 

evaluated using observation forms prepared by the match. The analysis of the data analysis using 

SPSS (16) for Windows software package was used. Average values + standard deviation is shown 

as. All statistical calculations were made with 95% confidence the percentage of. According to the 

results of the survey data obtained from the cognitive anxiety, (F (3, 41) = 13.76, p <.05), 

physical anxiety (F (3, 41) = 10:37, p <.05), Self-confidence (F (3, 41 ) = 3.84, p <.05) CSAI 

Total (F (3, 41) = 11.96, p <.05) and the SCAT test (F (3, 41) = 10.96, p <.05) than teams in the 

results show no significant differences. 

  

Keywords: Anxiety, state anxiety, trait anxiety, athletes 

 
elit basketbol oyuncularının yarışma öncesi kaygı düzeyleri ile performansları 

arasındaki ilişki 

  

Emrah Cerit, Hayrettin Gümüşdağ, Fatih Evli 

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu çalışma Elit Basketbol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri ile Performansları 

Arasındaki İlişkiyi incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmaya 3-5 Mayıs 2011 tarihleri 

arasında Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde Mücadele edecek olan iki takımın belirleneceği 
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Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi final-four maçlarında oynayan Optimum TED Ankara Kolejliler, 

AGİAD, Antakya Belediyesi ve Edremit Belediyesi takımlarından seçilen toplam 45 basketbol 

oyuncusu gönüllü olarak katıldı. Araştırmada veri toplama araçları olarak,yarışma ortamında 

sporcuların kaygı düzeylerini ölçmek için Rainer Martens(9) tarafından gerçekleştirilen,15 maddelik 

SCAT testi kullanılmıştır. Yine Martens ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen 27 maddeden 

oluşan yarışma durumluluk kaygı envanteri CSAI-2 testi müsabaka başlamadan 1 saat önce 

oyunculara uygulanmıştır. Sonstroem ve Bernardo’ nun(14) geliştirdikleri müsabaka esnasında 

oyuncuların performanslarını belirleyici formülü ise basketbol federasyonu tarafından hazırlanan 

maç gözlem formları kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinin çözümlenmesinde SPSS(16) 

for Windows paket programı kullanılmıştır. Ortalama değerler + standart sapma olarak 

gösterilmiştir. Tüm istatistik hesapları %95 güvenirlik yüzdesi ile yapılmıştır. Anket sonuçlarından 

elde edilen verilere göre Bilişsel kaygı,( F (3;41) =13.76; p<.05) Bedensel kaygı (F (3;41) =10.37; 

p<.05), Kendine Güven(F (3;41) =3.84; p<.05) CSAI Toplam( F (3;41) =11.96; p<.05) ve SCAT 

Testi (F (3;41) =10.96; p<.05) sonuçları takımlara göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, durumluluk kaygı, sürekli kaygı, sporcu 
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Abstract 0340 
  

Thinking creatively in action and movement: scale adaptation study 

  

Nuri Karabulut1, Hüseyin Çamlıyer2 
1Uşak University, Faculty of Education, Uşak 
2Celal Bayar University, Physical Education and Sports Department, Manisa 

  

The aim of this study is to adapt Thinking Creatively in Action and Movement test into the Turkish. 

After the translation period(English to Turkish and then from Turkish to English by foreign language 

experts), pilot application process of the study was carried out on 560 children (280 female, 280 

male) that continue their education in nurseries, kindergartens and elementary school in the city 

center of Uşak. The TCAM test containing four activities was carried out for the second time after 3 

weeks of interval and then the test-retest reliability was checked. The resulting data were 

statistically analyzed in terms of validity and reliability. Finally, the class teachers of the relevant 

students were contacted in order to take their opinions and the teachers’ opinions and the data 

acquired from the test were statistically compared.  

In the comparison of the test scores and the scores given by the teachers, both the results of the 

Wilcoxon Signed Rank Test (p =.986) and the results of Pearson Moment Correlation (r =.681) 

were statistically significant. For reliability, Pearson Correlation coefficients of the test-retest scores 

were found to be (.959) for fluency, (.964) for originality and (.932) for imagination and Cronbach 

Alfa internal consistency coefficient was calculated to be (.862). 

It is concluded that the TCAM test adapted to Turkish can be used in the researches to be carried 

out in our country in terms of evaluating creativity of pre-school children, relying on the high 

validity and reliability. 

  

Keywords: Creative thinking, preschool, movement education 

 
Eylem ve harekette yaratıcı düşünme: ölçek uyarlama çalışması 
  

Nuri Karabulut1, Hüseyin Çamlıyer2 
1Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uşak 
2Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa 

  

Çalışmanın amacı: 3-8 yaş arası çocukların yaratıcılıklarını tespit etmek için E. Paul TORRANCE 

tarafından geliştirilmiş ve orijinal adı Thinking Creatively in Action and Movement olan 

(EHYD=Eylem ve Harekette Yaratıcı Düşünme) testin Türkçe’ye uyarlanmasıdır.  
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Yöntem: Test metni Türkçe'ye uyarlama çalışması için, iki dile de hâkim yabancı dil uzmanları 

tarafından "çeviri tekrar çeviri" metodu uygulanarak yapılmıştır. 

Test 4 farklı aktiviteden oluşmakta ve akıcılık, orijinallik ve hayal gücü açısından 

değerlendirilmektedir. Aktivite 1(Kaç şekilde?) Çocuğun belirlenen bir çizgiden diğer çizgiye 

koşarak, yürüyerek ya da başka hareketler yaparak kaç farklı şekilde geçtiği kaydedilerek 

tamamlanır. Aktivite 2'de(...Gibi hareket edebilir misin?) çocuğun (bir kuşun uçuşu, bir filin 

yürüyüşü, tavşanın zıplayışı vb.) hayal gücü, empati kurma, alışılmamış rolleri var kabul etme 

becerileri puanlandırılmaktadır. Aktivite 3(Başka hangi yollarla?) ise kâğıt bardakların çöp kutusuna 

kaç farklı yolla atılabileceği sorusuna verilen cevaplarla sonuçlandırılır. Aktivite 4'te( Bu ne olabilir?) 

yine kâğıt bardaklar kullanılmaktadır. Ancak bu kez çocukların çevredeki nesnelere uyum 

sağlayabilmesi ve nesneleri beklenen amaçlarının dışında farklı amaçlarla kullanmaları istenir. Kâğıt 

bardakların başka ne olabileceği sorusuna verilen yanıtlar kaydedilir. 

Çalışmanın pilot uygulama çalışması Uşak il merkezinde kreş, anaokulu ve ilköğretime devam 

etmekte olan 560 (280 kız, 280 erkek) çocuk üzerinde yapılmıştır. EHYD testi 3 hafta arayla iki kez 

uygulanmış ve test tekrar test güvenilirliğine bakılmıştır. 

Testin yapısı gereği madde ve faktör analizi yapılamadığından, geçerlik çalışmaları için testin 

uygulandığı öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuş, öğretmen görüşleri ile 

testten elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: Test puanlarıyla öğretmenlerin verdiği puanların karşılaştırılmasında, hem Wilcoxon 

İşaretlenmiş Sıralar testi sonuçları (p =.986), hem de Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

sonuçları (r =.681) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Güvenilirlik açısından da test tekrar 

test puanlarının Pearson Korelasyon katsayısı akıcılık boyutu için (.959), orijinallik boyutu için 

(.964), hayal gücü boyutu için ise (.932) olduğu görülmüş ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı da 

(.862) olarak hesaplanmıştır.  

 

Sonuç: Türkçe’ ye uyarlaması yapılan EHYD testinin okul öncesi dönem çocuklarında yaratıcığı 

değerlendirme açısından, elde edilen yüksek geçerlik ve güvenilirlik puanlarına dayanarak 

ülkemizde yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı düşünme, okul öncesi, hareket eğitimi 
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Abstract 0341 
  

The effects of 12 weekly basketball training on sports summer schools girls 

children of some properties physical and echocardiographic 

  

Canan Gülbin Eskiyecek1, Serdar Orhan2, Yüksel Savucu2, İsmail Yıldız3, Vedat Çınar2 
1Directorate of National Education, Gaffar Okkan High School, Diyarbakir 
2Firat University School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport Sports, Elazig 
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, 

Diyarbakir 

  

ABSTRACT  

Purpose: The purpose of study is to compare in summer sports school students of the some 

physical and echocardiographic parameters. 

 

Subjects: 30 girls were participated the ages of between 12-16. 

 

Method: In the study, some physical parameters of the experimental group and control group (age, 

height, weight) and echocardiographic parameters (SVDSÇ, SVDSÇ, LA, AO and IVS, S-Wave, E-

Wave and A-Wave) were recorded according to pre and post-test model and by this way a 

statistical significance was sought after. To demonstrate the difference in control and experimental 

groups according to the results obtained before and after the exercise t-test was employed, and to 

compare the results of the control group with the ones of the experimental group, Mann-Whitney U 

test was used. 

 

Results: When the results obtained before and after the exercise were compared, there was a 

significant difference in the height and SVSSÇ values (p<0.01) along with IVS (p<0.001) and A 

wave (p<0.05) values of experimental group and in the LA values (p<0.05) of control group. Yet, 

in other values there was no significant difference (p>0.05). When the groups were compared, in 

the values of height, weight, LA and SVSSÇ (p<0.001) along with SVDSÇ and IVS (p<0.05), 

significant differences were determined, but in other values no difference can be mentioned 

(p>0.05).  

 

Conclusion: To conclude; it can be said basketball specific interval training program applied to girls 

basketball, has a positive effect on some physiological and echocardiographic parameters and it 

can contribute to cardiac wall thickness development of individuals. 
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Keywords: Basketball, echocardiography, interval training, summer sports school 

 
12 haftalık basketbol antrenmanlarının yaz spor okullarındaki kız çocukların 

bazı fiziksel ve ekokardiyografik özellikleri üzerine etkileri 
  

Canan Gülbin Eskiyecek1, Serdar Orhan2, Yüksel Savucu2, İsmail Yıldız3, Vedat Çınar2 
1Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi, Diyarbakır 
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Diyarbakır 

  

AMAÇ 

Spor, fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek sosyal ve 

moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (Açıkada, 

1990). 

Bu anlayışın bir sonucu olarak; temel amacı daha çok bireyin spora katılımını sağlamak, elit 

yetenekleri keşfetmek ve spor kulüplerine kaynak yaratacak sporcular yetiştirmek olan yaz spor 

okulları, son yıllarda maddi kazançlar sağlamak üzere özel sektörün de bu alanda yer almasıyla 

sayıca artış göstermeye başlamıştır. 

Her spor dalının yapılış süresi ve şiddetine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu enerji mekanizmasının farklı 

oluşu sadece antrenman çeşidine değil, yaptırılan antrenman programının etkinliğine de bağlıdır. 

Antrenman programının etkinliği ise uğraşılan spor dalının öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu vücut 

sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin sürekli ölçülerek değerlendirilmesini gerektirir 

(Orhan ve ark., 2008). 

Ekokardiyografi; kalbin anatomik ve fizyolojik özelliklerinin ultrason adı verilen yüksek frekanslı ses 

dalgaları kullanarak incelenmesini sağlayan, girişimsel olmayan, uygulaması kolay ve nispeten ucuz 

bir tanı yöntemidir (Feigenbaum, 1994).  

Bu çalışmada basketbola özgü 12 haftalık interval antrenman programının; yaz spor okulu 

basketbol antrenmanlarına katılan 12–16 yaş kız öğrencilerin bazı fiziksel ve ekokardiyografik 

özellikler üzerine etkilerini araştırmak, sedanter yaşam süren aynı yaş grubundaki öğrenciler ile 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Böylece yaz spor okulunda uygulanan interval antrenmanların hangi 

düzeyde etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Diyarbakır ili Bağlar Belediyesi Spor Kulübüne ait yaz spor okulundaki, 12–16 

yaş grubundaki kız basketbolcular oluşturmaktadır. Örneklem grubunu; rastgele (random 

yöntemiyle) seçilen Bağlar Belediyesi Spor Kulübü yaz spor okulu basketbol antrenmanlarına 

katılan otuz kız öğrenci (Deney Grubu) ile aynı yaş grubunda yaz spor okuluna katılmayan aynı yaş 

ve sayıdaki kız öğrenciler (Kontrol Grubu) oluşturmaktadır. Deney Grubu sporcularına uygulanan 
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basketbol antrenman programı, 12 hafta boyunca ve haftada 5 gün olmak üzere gerçekleştirildi. 

Kontrol grubuna ise herhangi bir antrenman programı uygulanmadı. 

Çalışmada, deney grubu ile kontrol grubunun bazı fiziksel parametreleri (yaş, boy, ağırlık) ile 

ekokardiyografi parametreleri (Sol Ventrikül Sistolsonu Çapı-SVSSÇ, Sol Ventrikül Diyastolsonu 

Çapı-SVDSÇ, Sağ Atriyum Çapı-LA, Aorta Kökü Diyastolik Çapı-AO ve İnterventriküler Septum 

Diyastolik Çapı-İVS, Pulmoner Venöz Akım Pik Sistolik Velosite-S Dalgası, Pik Erken Diyastolik Akım 

Velositesi-E Dalgası ve Pik Geç Diyastolik Akım Velositesi-A Dalgası) ön test ve son test modeline 

göre kaydedilerek istatistiksel anlamlılık arandı. Deney ve kontrol gruplarında antrenman öncesi ve 

sonrası farklılığı ortaya koymak için t-testi, gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi 

kullanıldı. 

Ölçüm Yöntemleri: Deney ve kontrol grubuna ait öğrencilerin, boy ölçümleri çıplak ayakla ecza tipi 

boy ölçüm aleti kullanılarak cm. cinsinden, vücut ağırlıkları ise ecza tipi baskül ile üzerlerinde 

sadece şort ve tişört kalacak şekilde soyunduktan sonra kg. cinsinden ölçüldü (Tamer, 2000). 

Öğrencilerin Ekokardiyografik Test ölçümleri Diyarbakır Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniğindeki 

Ekokardiyografi odasında, ekokardiyografi konusunda tecrübeli bir kardiyolog tarafından 1.7 MHz 

kardiyak prob kullanılarak ekokardiyografi cihazı (GE Vivid–3 Pro/Expert) ile öğrenciler sol yana 

yatar pozisyonda yatırılarak ölçüldü (Sahn, 1978). 

 

Uygulanan Antrenman Programı: 

Basketbola özgü topla interval antrenmanı gerçekleştirilmiştir. Uygulanan alıştırmaların 

organizasyonu istasyon çalışması şeklindedir. Yüklenme orta-yüksek (amaca göre), akıcı bir tempo 

ile 30–45 saniye süreli 2 seri olarak uygulanmıştır.  

Alıştırmalar;  

1. İstasyon: 3–4 metre mesafeden duvarla paslaşma. Göğüsten, yerden pas kombinasyonu. 

2. İstasyon: Top sürerek devamlı sol ve sağ elle turnike atışı. Engellerin potadan uzaklığı yaklaşık 5 

metredir. 

3. İstasyon: Topun çarpma tahtasına veya çembere tip yapılması (çift elle). 

4. İstasyon: Slalom top sürme, birbirinden 3’ er metrelik mesafede 3 engel arka arkaya  

sıralanmıştır. Top sürerken her engel geçişte el değiştirmesi yapılır. 

5. İstasyon: Sıçrama atışı. Uzaklık yaklaşık olarak 3–6 metredir. Hareket, şut, ribaunt, eski 

pozisyona geliş ve tekrar şut şeklinde uygulanır. Geçmeyen şut havada bir kerelik tip yapılır. 

6. İstasyon: Ayak çalışması. Aralarında 4 metrelik mesafe bulunan engellerle bir üçgen teşkil edilir. 

Sağdan başlanarak basketbolun temel duruşundaki ayak çalışması ile engellere dokunulur (sağ, sol, 

sol veya daha sonra ters yönde başlanır) (Sevim, 1997).  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan deney grubu (13.033 ± 0.964) ve kontrol grubu (13.030 ± 0.961) 

öğrencilerinin yaş ortalaması birbirine paralellik göstermektedir. Antrenman öncesi ve sonrası 

deney grubunun boy ve SVSSÇ değerleri (p<0.001) ile İVS (p<0.01) ve A dalgası (p<0.05) 
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değerlerinde, kontrol grubunun ise LA değerinde (p<0.05) anlamlı farklılık bulunurken, diğer 

değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (p>0.05). Grupların karşılaştırılmasında; boy, ağırlık, LA 

ve SVSSÇ değerleri (p<0.001) ile SVDSÇ ve İVS (p<0.05) değerlerinde anlamlı farklılıklar 

bulunurken, diğer değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (p>0.05). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak; kız basketbolculara uygulanan 12 haftalık basketbola özgü interval antrenman 

programının, bazı fizyolojik ve ekokardiyografik parametreler üzerinde olumlu etkileri olduğu ve 

bireylerin kalp duvar kalınlığı gelişimlerine katkı sağlayabileceği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, ekokardiyografi, interval antrenman, yaz spor okulu 
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Table 1: The Comparison of Some Physical and Echocardiographic Values of Test and 

Control Group Before and After Training 

Tablo 1: Deney ve Kontrol Grubunun Bazı Fiziksel ve Ekokardiyografi Değerlerinin 

Antrenman Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması 

Değişkenler Ölçümler 
Deney Grubu 

(DG) N=30 
‘‘p ’’ Değeri

Kontrol Grubu 

(KG) N=30 
‘‘p ’’ Değeri 

Yaş (yıl) 
Ön Test 

Son Test 
13.033 ± 0.964

 
13.030 ± 0.961

 

Boy (cm) 
Ön Test 

Son Test 

1.568 ± 0.077 

1.583 ± 0.074 
.000*** 

1.463 ± 0.066

1.465 ± 0.067 
.012* 

Ağırlık (kg) 
Ön Test 

Son Test 

48.350 ± 8.374

48.867 ± 7.977
.240 

39.433 ± 7.669

39.800 ± 7.680
.118 

AO 
Ön Test 

Son Test 

2.297 ± 0.208 

2.375 ± 0.193 
.076 

2.307 ± 0.166

2.287 ± 0.210 
.455 

LA 
Ön Test 

Son Test 

2.647 ± 0.246 

2.763 ± 0.246 
.137 

2.607 ± 0.370

2.517 ± 0.228 
.013* 

SVDSÇ (cm) 
Ön Test 

Son Test 

4.183 ± 0.321 

4.286 ± 0.331 
.098 

4.14 ± 0.229 

4.107 ± 0.257 
.266 

SVSSÇ (cm) 
Ön Test 

Son Test 

2.473 ± 0.294 

2.902 ± 0.346 
.000*** 

2.427 ± 0.260

2.447 ± 0.280 
.445 

İVS 
Ön Test 

Son Test 

0.658 ± 0.065 

0.748 ± 0.146 
.001** 

0.647 ± 0.065

0.654 ± 0.052 
.364 

S (m/sn) 
Ön Test 

Son Test 

7.967 ± 1.471 

7.940 ± 1.708 
.941 

7.467 ± 1.545

7.377 ± 1.422 
.243 

E (m/sn) 
Ön Test 

Son Test 

17.03 ± 3.615 

17.597 ±3.949 
.474 

16.353 ± 2.490

16.200 ± 2.592
.611 

A (m/sn) 
Ön Test 

Son Test 

6.253 ± 1.527 

8.075 ± 4.086 
.025* 

6.800 ± 1.902

6.713 ± 1.699 
.609 

***P<0.001 **P<0.01 *P<0.05 Antrenman öncesi ve sonrası deney grubunun boy ve SVSSÇ 

değerleri (P<0.001) ile İVS değeri (P<0.01) ve A dalgası değerinde (P<0.05), kontrol grubunun ise 

boy ve LA değerinde (P<0.05) anlamlı farklılık bulunurken, diğer değerlerde anlamlı bir faklılık 

bulunmadı (P>0.05). 
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Table 2: The Comparison of Some Physical and Echocardiography Values of Pre-Test and 

Final Test of Experimental and Control Group 

Tablo 2: Deney ve Kontrol Grubunun Bazı Fiziksel ve Ekokardiyografi Değerlerinin Ön 

Test ve Son Testlerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler Ölçümler 
Deney Grubu 

(DG) N30 
Kontrol Grubu (DG) N30 t ‘‘p ’’ Değeri 

Yaş (yıl) 
Ön Test 

Son Test 
13.033 ± 0.964 13.030 ± 0.961 -0.987 .759 

Boy (cm) 
Ön Test 

Son Test 

1.568 ± 0.077 

1.583 ± 0.074 

1.463 ± 0.066 

1.465 ± 0.067 

5.653

6.489 

.000*** 

.000*** 

Ağırlık (kg) 
Ön Test 

Son Test 

48.350 ± 8.374

48.867 ± 7.977

39.433 ± 7.669 

39.800 ± 7.680 

4.301

4.484 

.000*** 

.000*** 

AO 
Ön Test 

Son Test 

2.297 ± 0.208 

2.375 ± 0.193 

2.307 ± 0.166 

2.287 ± 0.210 

-0.206

1.705 

.837 

.094 

LA 
Ön Test 

Son Test 

2.647 ± 0.246 

2.763 ± 0.246 

2.607 ± 0.370 

2.517 ± 0.228 

-1.222

4.098 

.222 

.000*** 

SVDSÇ (cm) 
Ön Test 

Son Test 

4.183 ± 0.321 

4.286 ± 0.331 

4.14 ± 0.229 

4.107 ± 0.257 

0.555

2.341 

.581 

.023* 

SVSSÇ (cm) 
Ön Test 

Son Test 

2.473 ± 0.294 

2.902 ± 0.346 

2.427 ± 0.260 

2.447 ± 0.280 

-0.715

-4.722

.474 

.000*** 

İVS 
Ön Test 

Son Test 

0.658 ± 0.065 

0.748 ± 0.146 

0.647 ± 0.065 

0.654 ± 0.052 

-0.461

-3.142

.645 

.002* 

S (m/sn) 
Ön Test 

Son Test 

7.967 ± 1.471 

7.940 ± 1.708 

7.467 ± 1.545 

7.377 ± 1.422 

-1.097

-1.172

.273 

.241 

E (m/sn) 
Ön Test 

Son Test 

17.03 ± 3.615 

17.597 ±3.949 

16.353 ± 2.490 

16.200 ± 2.592 

-0.596

-1.346

.551 

.178 

A (m/sn) 
Ön Test 

Son Test 

6.253 ± 1.527 

8.075 ± 4.086 

6.800 ± 1.902 

6.713 ± 1.699 

-0.511

-1.489

.610 

.136 

***P<0.001 *P<0.05 Grupların karşılaştırılmasında; boy, ağırlık, LA ve SVSSÇ değerleri (P<0.001) 

ile SVDSÇ ve İVS değerlerinde (P<0.05) anlamlı farklılıklar bulunurken, diğer değerlerde anlamlı bir 

faklılık bulunmadı (P>0.05). 

 

 

 



 

1116 

Abstract 0342 
  

 

The effects of 12 weekly basketball training on sports summer schools girls 

children of some properties physical and anthropometric 

  

Serdar Orhan1, Canan Gülbin Eskiyecek2, Yüksel Savucu1, İsmail Yıldız3, Vedat Çınar2 
1Firat University School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport Sports, Elazig 
2Directorate of National Education, Gaffar Okkan High School, Diyarbakir 
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, 

Diyarbakir 

  

Purpose: The purpose of study is to compare in summer sports school students of the some 

physical and anthropometric parameters. 

 

Subjects: 30 girls were participated the ages of between 12-16. 

 

Method: In the study, some physical parameters of the experimental group and control group (age, 

height, weight) and anthropometric parameters (Sub-scapula, Triceps, Midaxillary, Chest, Supra-

iliac, Abdominal, Front Thigh subcutaneous fat thickness and Body Fat Percentage, Body Density 

and Body Mass Index) were recorded according to pre and post-test model and by this way a 

statistical significance was sought after. To demonstrate the difference in control and experimental 

groups according to the results obtained before and after the exercise t-test was employed, and to 

compare the results of the control group with the ones of the experimental group, Mann-Whitney U 

test was used. 

 

Results: When the results obtained before and after the exercise were compared, there was a 

significant difference in the height value(p<0.001) and abdominal, body fat and suprailiac 

values(p<0.05) of experimental group and in the height and midaxilla values(p<0.05) of control 

group. Yet, in other values there was no significant difference(p>0.05). When the groups were 

compared, in the values of weight and height(p<0.001) along with triceps and chest(p<0.05), 

significant differences were determined, but in other values no difference can be 

mentioned(p>0.05).  

 

Conclusion: To conclude; it can be said basketball specific interval training program applied to girls 

basketball, has a positive effect on some physiological and anthropometric parameters and it can 

contribute to both physical and physiological development of individuals.  

Keywords: Anthropometry, basketball, interval training, summer sports school 
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12 haftalık basketbol antrenmanlarının yaz spor okullarındaki kız çocukların 

bazı fiziksel ve antropometrik özellikleri üzerine etkileri 

  

Serdar Orhan1, Canan Gülbin Eskiyecek2, Yüksel Savucu1, İsmail Yıldız3, Vedat Çınar2 
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ 
2Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi, Diyarbakır 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Diyarbakır 

  

AMAÇ 

Spor, fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek sosyal ve 

moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (Açıkada, 

1990). 

Çocukluk ve ergenlik dönemi içinde kişinin spor faaliyetlerine katılma isteğinde sağlık durumu, 

kilosu, yakın çevresi, kent ya da kırsal kesimde oturuyor olması, kalıtımsal özellikler vb. gibi 

etkenlerin yanı sıra, aileden gelen olumlu veya olumsuz telkinler de önemli rol oynamaktadır 

(Yazarer ve ark.). Çevre ve iklim koşullarının yanı sıra, semt sahalarının ve oyun alanlarının kent 

yaşamındaki yetersizliği spor faaliyetlerine yönelmede engel teşkil etmektedir (Taşmektepligil, 

1995). 

Bu anlayışın bir sonucu olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1985 yılından itibaren her ilde İl 

Spor Merkezleri bünyesinde yaz spor okulları açılmasına karar vermiştir. Öte yandan elit yetenekleri 

keşfetmek ve spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratacak, uluslar arası alanda üstün başarılar elde 

edecek sporcular yetiştirmeye katkıda bulunmak üzere bazı yerel yönetimler ile spor kulüplerinin ve 

maddi kazançlar sağlamak üzere özel sektörün de bu alanda faaliyet göstermeye başlamasıyla 

birçok yaz spor okulu bu alanda boy göstermeye başlamıştır. 

Bu çalışmada basketbola özgü 12 haftalık interval antrenman programının; yaz spor okulu 

basketbol antrenmanlarına katılan 12–16 yaş kız öğrencilerin bazı fiziksel ve antropometrik 

özellikler üzerine etkilerini araştırmak, sedanter yaşam süren aynı yaş grubundaki öğrenciler ile 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Böylece yaz spor okulunda uygulanan interval antrenmanların hangi 

düzeyde etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Diyarbakır ili Bağlar Belediyesi Spor Kulübüne ait yaz spor okulundaki, 12–16 

yaş grubundaki kız basketbolcular oluşturmaktadır. Örneklem grubunu; rastgele (random 

yöntemiyle) seçilen Bağlar Belediyesi Spor Kulübü yaz spor okulu basketbol antrenmanlarına 

katılan otuz kız öğrenci (Deney Grubu) ile aynı yaş grubunda yaz spor okuluna katılmayan aynı yaş 

ve sayıdaki kız öğrenciler (Kontrol Grubu) oluşturmaktadır. Deney Grubu sporcularına uygulanan 

basketbol antrenman programı, 12 hafta boyunca ve haftada 5 gün olmak üzere gerçekleştirildi. 

Kontrol grubuna ise herhangi bir antrenman programı uygulanmadı. 
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Çalışmada, deney grubu ile kontrol grubunun bazı fiziksel parametreleri (yaş, boy, ağırlık) ile 

antropometrik parametreleri (Sub-scapula, Triseps, Midaxillary, Chest, Supra-iliac, Abdominal, 

Front Thigh deri altı yağ kalınlıkları, vücut yağ yüzdesi, vücut yoğunluğu ve beden kitle indeksi) ön 

test ve son test modeline göre kaydedilerek istatistiksel anlamlılık arandı. Deney ve kontrol 

gruplarında antrenman öncesi ve sonrası farklılığı ortaya koymak için t-testi, gruplar arası 

karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

 

Ölçüm Yöntemleri: Deney ve kontrol grubuna ait öğrencilerin, boy ölçümleri çıplak ayakla ecza tipi 

boy ölçüm aleti kullanılarak cm. cinsinden, vücut ağırlıkları ise ecza tipi baskül ile üzerlerinde 

sadece şort ve tişört kalacak şekilde soyunduktan sonra kg. cinsinden ölçüldü. Derialtı yağ ölçümü 

0-60 mm kalınlık ölçer Skinfold Kaliper ile ölçüldü (Tamer, 2000). Hesaplamalarda aşağıdaki 

formüller kullanıldı: 

Vücut yağı % = 2,662566 + 0,5819738 x Abdominal skinfold ölçüsü (mm) + 0,2770687 x Thigh 

skinfold ölçüsü (mm.) (Doğu, 1981). 

Vücut Yoğunluğu (g/ml) = 1,1043 – 0.00133 (bacak) – 0,00131 (subscapula) (BD= Body Density/ 

Vücut yoğunluğu) (Sloan ve Weir ) (Fox, 1999).  

VKİ = ağırlık(kg) / [boy(m)]2 formülü ile hesaplandı (Zorba, 2001).  

 

Uygulanan Antrenman Programı: 

Basketbola özgü topla interval antrenmanı gerçekleştirilmiştir. Uygulanan alıştırmaların 

organizasyonu istasyon çalışması şeklindedir. Yüklenme orta-yüksek (amaca göre), akıcı bir tempo 

ile 30–45 saniye süreli 2 seri olarak uygulanmıştır.  

Alıştırmalar;  

1. İstasyon: 3–4 metre mesafeden duvarla paslaşma. Göğüsten, yerden pas kombinasyonu. 

2. İstasyon: Top sürerek devamlı sol ve sağ elle turnike atışı. Engellerin potadan uzaklığı yaklaşık 5 

metredir. 

3. İstasyon: Topun çarpma tahtasına veya çembere tip yapılması (çift elle). 

4. İstasyon: Slalom top sürme, birbirinden 3’ er metrelik mesafede 3 engel arka arkaya 

sıralanmıştır. Top sürerken her engel geçişte el değiştirmesi yapılır. 

5. İstasyon: Sıçrama atışı. Uzaklık yaklaşık olarak 3–6 metredir. Hareket, şut, ribaunt, eski 

pozisyona geliş ve tekrar şut şeklinde uygulanır. Geçmeyen şut havada bir kerelik tip yapılır. 

6. İstasyon: Ayak çalışması. Aralarında 4 metrelik mesafe bulunan engellerle bir üçgen teşkil edilir. 

Sağdan başlanarak basketbolun temel duruşundaki ayak çalışması ile engellere dokunulur (sağ, sol, 

sol veya daha sonra ters yönde başlanır) (Sevim, 1997).  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan deney grubu (13.033 ± 0.964) ve kontrol grubu (13.030 ± 0.961) 

öğrencilerinin yaş ortalaması ile birbirine paralellik göstermektedir. Antrenman öncesi ve sonrası 

deney grubunun boy değeri (p<0.001) ile abdominal, vücut yağ yüzdesi ve suprailiac değerinde 
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(p<0.05), kontrol grubunun ise boy ve midaxilla değerlerinde (p<0.05) anlamlı farklılık bulunurken, 

diğer değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (p>0.05). Grupların karşılaştırılmasında; boy ve 

ağırlık (p<0.001) ile triceps ve chest(p<0.05) değerlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken, diğer 

değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (p>0.05). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak; kız basketbolculara uygulanan 12 haftalık basketbola özgü interval antrenman 

programının, bazı fizyolojik ve antropometrik parametreler üzerinde olumlu etkileri olduğu ve 

bireylerin hem fiziksel hem de fizyolojik gelişimlerine katkı sağlayabileceği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Antropometri, basketbol, interval antrenman, yaz spor okulu 

  

 

 



 

1120 

Table 1: The Comparison of the Values of Body Mass Index, Percent Body Fat, Body 

Density and Some Physical and Anthropometric of Experimental and Control Group 

Before and After Training 

Tablo 1: Deney ve Kontrol Grubunun Vücut Kitle İndeksi, Vücut Yağ Yüzdesi, Vücut 

Yoğunluğu ve Bazı Fiziksel ve Antropometrik Değerlerinin Antrenman Öncesi ve Sonrası 

Karşılaştırılması 

Değişkenler Ölçümler Deney Grubu 
(KG) N=30 ‘‘p ’’ Değeri Kontrol Grubu 

(KG) N=30 ‘‘p ’’ Değeri 

Yaş (yıl) Ön Test 
Son Test 13.033 ± 0.964  13.030 ± 0.961  

Boy (cm) Ön Test 
Son Test 

1.568 ± 0.077
1.583 ± 0.074 .000*** 1.463 ± 0.066

1.465 ± 0.067 .012* 

Ağırlık (kg) Ön Test 
Son Test 

48.350 ± 8.374
48.867 ± 7.977 .240 39.433 ± 7.669

39.800 ± 7.680 .118 

Triceps (mm) Ön Test 
Son Test 

12.410 ± 4.057
11.927 ± 4.056 .078 20.240 ± 7.772

20.193 ± 7.800 .711 

Abdominal (mm) Ön Test 
Son Test 

19.613 ± 7.773
18.453 ± 7.297 .007* 9.880 ± 4.324

10.073 ± 4.474 .082 

Chest (mm) Ön Test 
Son Test 

12.953 ± 4.496
12.980 ± 4.229 .943 15.973 ± 7.678

16.033 ± 7.464 .463 

Front Thigh (mm) Ön Test 
Son Test 

22.507 ± 6.552
21.987 ± 5.576 .126 10.680 ± 5.946

10.860 ± 5.886 .126 

Subscapula (mm) Ön Test 
Son Test 

12.077 ± 4.967
11.867 ± 3.821 .562 11.227 ± 5.512

11.307 ± 5.663 .376 

Midaxilla (mm) Ön Test 
Son Test 

11.997 ± 4.892
11.953 ± 4.527 .681 10.967 ± 5.198

11.120 ± 5.139 .045* 

Suprailiac (mm) Ön Test 
Son Test 

11.153 ± 5.309
10.427 ± 4.607 .010* 10.173 ± 6.283

10.293 ± 6.123 .207 

Vücut Kitle İndeksi Ön Test 
Son Test 

19.585 ± 2.396
19.415 ± 2.127 .405 18.295 ± 2.588

18.414 ± 2.582 .258 

Vücut Yağ Yüzdesi Ön Test 
Son Test 

20.313 ± 5.915
19.493 ± 5.412 .003* 17.567 ± 6.412

17.589 ± 6.275 .709 

Vücut Yoğunluğu Ön Test 
Son Test 

1.059 ± 0.014
1.060 ± 0.011 .247 1.063 ± 0.017

1.063 ± 0.017 .961 

***P<0.001 *P<0.05 Antrenman öncesi ve sonrası deney grubunun boy değeri (P<0.001) ile abdominal, vücut 

yaz yüzdesi ve suprailiac değerinde (P<0.05), kontrol grubunun ise boy ve midaxilla değerlerinde (P<0.05) 

anlamlı farklılık bulunurken, diğer değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (P>0.05). 
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Table 2: The Comparison of Body Mass Index, Percent Body Fat, Body Density and Some 

Physical and Anthropometric Values of Pre-Test and post- Test of Experimental and 

Control Group 

Tablo 2: Deney ve Kontrol Grubunun Vücut Kitle İndeksi, Vücut Yağ Yüzdesi, Vücut 

Yoğunluğu ve Bazı Fiziksel ve Antropometrik Değerlerinin Ön Test ve Son Testlerinin 

Karşılaştırılması 

Değişkenler Ölçümler Deney Grubu 
(DG) N=30 

Kontrol Grubu 
(KG) N=30 t ‘‘p ’’ Değeri 

Yaş (yıl) Ön Test 
Son Test 13.033 ± 0.964 13.030 ± 0.961 -0.987 .759 

Boy (cm) Ön Test 
Son Test 

1.568 ± 0.077
1.583 ± 0.074 

1.463 ± 0.066
1.465 ± 0.067 

5.653
6.489 

.000*** 

.000*** 

Ağırlık (kg) Ön Test 
Son Test 

48.350 ± 8.374
48.867 ± 7.977

39.433 ± 7.669
39.800 ± 7.680

4.301
4.484 

.000*** 

.000*** 

Triceps (mm) Ön Test 
Son Test 

12.410 ± 4.057
11.927 ± 4.056

20.240 ± 7.772
20.193 ± 7.800

1.024
-1.140

.012* 

.039* 

Abdominal (mm) Ön Test 
Son Test 

19.613 ± 7.773
18.453 ± 7.297

9.880 ± 4.324
10.073 ± 4.474

-2.516
-2.065

.059 

.129 

Chest (mm) Ön Test 
Son Test 

12.953 ± 4.496
12.980 ± 4.229

15.973 ± 7.678
16.033 ± 7.464

-1.886
-1.517

.005* 

.007* 

Front Thigh (mm) Ön Test 
Son Test 

22.507 ± 6.552
21.987 ± 5.576

10.680 ± 5.946
10.860 ± 5.886

-2.796
-2.701

.254 

.310 

Subscapula (mm) Ön Test 
Son Test 

12.077 ± 4.967
11.867 ± 3.821

11.227 ± 5.512
11.307 ± 5.663

-1.369
-1.643

.171 

.100 

Midaxilla (mm) Ön Test 
Son Test 

11.997 ± 4.892
11.953 ± 4.527

10.967 ± 5.198
11.120 ± 5.139

-0.977
-0.971

.329 

.332 

Suprailiac (mm) Ön Test 
Son Test 

11.153 ± 5.309
10.427 ± 4.607

10.173 ± 6.283
10.293 ± 6.123

-1.058
-0.511

.290 

.609 

Vücut Kitle İndeksi Ön Test 
Son Test 

19.585 ± 2.396
19.415 ± 2.127

18.295 ± 2.588
18.414 ± 2.582

2.004
1.638 

.050 

.107 

Vücut Yağ Yüzdesi Ön Test 
Son Test 

20.313 ± 5.915
19.493 ± 5.412

17.567 ± 6.412
17.589 ± 6.275

-1.752
-1.345

.080 

.178 

Vücut Yoğunluğu Ön Test 
Son Test 

1.059 ± 0.014
1.060 ± 0.011 

1.063 ± 0.017
1.063 ± 0.017 

-1.382
-1.419

.167 

.156 
***P<0.001 *P<0.05 Antrenman öncesi ve sonrası deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında; boy ve 

ağırlık(P<0.001) ile triceps ve chest (P<0.05) değerlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken, diğer değerlerde 

anlamlı bir faklılık bulunmadı (P>0.05). Antrenman öncesi ve sonrası deney ve kontrol gruplarının 

karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (P>0.05). 
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Abstract 0343 
  

 
The reasons of under represantation of women in senior level sports 

management 

  

Filiz Boran 

Ankara University The School Of Physical Education And Sports, Ankara 

  

Purpose:  

The purpose of this study is to determine the reasons of under represation of women in senior level 

sports management positions through examining the publications and classifying these reasons.  

 

Method:  

This study is a compilation. 

Since 1960’s, despite the number of women in management positions have increased in double, 

only one third of them are able to reach management level and 6 % of those are on the top of their 

career. There is only 1% of women takes place in senior manager positions (Palmer ve Hyman, 

1993). 

Studies in sports show that there is a significant progress in participation of women and girls to the 

sports activities, conversely it is reverse when it comes to trainer and managerial positions 

(Burton, Grappendorf ve Henderson, 2011; Jevtic ve Juhas, 2011).  

The reasons of under representation of women in sports management can be listed in literature as 

gender roles, personality traits, dead end job positions, quantitative majority, glass ceiling and 

educational level.  

 

Conclusion:  

Representation and success of Turkish women in participating to sports have been encouraged by 

Government Programs, Periodical Development Plans, resolutions achieved in National Education 

and Sports Councils. Having masculine traits is considered as an advantage in management and 

managerial positions are dominated by traditional gender prejudice. In order to increase the 

number of women in administrative levels, equal representation of men and women should be 

ensured in decision making platforms by legal regulations and assignments. So as to terminate the 

prejudice in gender roles, equal opportunities should be provided in education. 

  

Keywords: Woman, sports management, under representation 
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Kadınların spor üst yönetiminde yeterince temsil edilememe nedenleri 

  

Filiz Boran 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı günümüzde kadınların spor sektöründe yönetimin üst pozisyonlarında 

yeterince yer alamama nedenleri hakkında yapılan araştırmaların incelenip, sınıflandırılarak bu 

nedenlerin ortaya konmasıdır. 

 

Metod:  

Bu bir derleme çalışmadır. 

Toplumları oluşturan kadın ve erkekler, aralarındaki biyolojik farklılıklar ve toplumsal rolleri 

nedeniyle sosyal yaşam içerisinde farklı görevleri yüklenmişler, zaman içerisinde çeşitli sebeplerle 

bu görevler tartışmalara neden olmuştur.  

Gerçekten cinsiyet, yaşamın bütün alanları ve kurumlarıyla ilişkili bir süreç ve sosyal bir yapı olarak 

işten, dile, cinsellikten, spora kadar gizlenmiştir (Pfister ve Radtke, 2009). Yıllardır var olan 

geleneksel sistemin kadına ve erkeğe yüklediği toplumsal rollerin sonucu olarak kız çocuğa 

kabullenici, erkek çocuğa ise hakimiyetçi roller öğretilmiştir. Kadın toplumun her kesiminde bağımlı 

ve her şeye boyun eğen bir yapıda yetiştirilmektedir (Gerni, 2001). Artık günümüzde kadınların her 

sektörde çalışabilme imkanı olmasına rağmen toplum tarafından benimsetilen bu roller nedeniyle 

annelik ve eşlik rolünün bir uzantısı olarak görülen öğretmenlik, hemşirelik ve sekreterlik gibi 

mesleklerde çalışmayı tercih etmektedirler (TİSK, 2002). 1960’lardan bu yana yönetimdeki 

kadınların sayısının iki kat artmış olmasına karşın, günümüzde kadınların ancak üçte biri yönetim 

kademesine ulaşabilmekte, bunların da % 6’sı mesleklerinin zirvesinde bulunmaktadır. Üst düzey 

yönetici konumunda olan kadınlar ise ancak % 1 düzeyindedir (Palmer ve Hyman, 1993).  

Spor sektöründe de benzer durum görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de spor sektöründe görev 

yapan kadınların konumlarına bakıldığında yönetim alanında orta ve üst kademelerde ilerlediklerini 

söylemek ne yazık ki güçtür. Farklı kültür ve ülkelerde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler 

kadın ve kız çocuklarının spora katılım fırsatlarında önemli artışlar olduğunu gösterirken, antrenör 

ve yönetici alanlarında kadınların temsilinde düşüş olduğunu göstermektedir (Burton, Grappendorf 

ve Henderson, 2011; Jevtic ve Juhas, 2011).  

Alanyazın incelendiğinde kadınların spor üst yönetiminde yeterince temsil edilememe nedenleri 

olarak cinsiyet rolleri, kişilik özellikleri, yapısal yerleştirme, sayısal çoğunluk, cam tavan ve 

kadınların eğitim durumu sayılabilir. Aşağıda bu nedenler sırasıyla incelenmiştir.  

Cinsiyet rolleri insanlarda ömür boyu devam eden izler bırakırken, sporun kadın cinsiyetine uygun 

bir rol olarak görülmemesiyle birlikte, kadınlarla ilgili kültürel beklentiler üreme ve çocuk büyütme 

rolleri olmuştur (Dike, 2003).  
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Kadınların kişilik özellikleri, duygusal, hassas ve liderlik becerilerinden yoksun olarak 

düşünüldüğünden yöneticilik pozisyonlarına erkek adaylar atanmakta ya da terfi ettirilmekte 

(Coleman, 1997), geleneksel düşünce sisteminin kadınlar üzerindeki etkileri sonucu, onların da 

kendilerini yöneticilik pozisyonlarına uygun görmeyerek, bu alanda kendilerine yeterince 

güvenmememelerine neden olmaktadır (Coleman, 1997; Sartore ve Cunningham, 2007).  

Yapısal yerleştirmeden kaynaklanan engel, kadınlara daha az görünür görevlerde yer verilip, 

kariyerlerini geliştirmelerini sağlayacak fırsatların verilmemesi (Jackson, 2001) ve örgütsel 

hiyerarşinin en altındaki ‘’çıkmaz sokak’’ olarak adlandırılan geleceği olmayan işlere atanmış 

olmalarındandır (Moss Kanter, 1977; akt. Burton,Grappendorf ve Henderson, 2011).  

Sayısal çoğunluk, Coleman (1997) tarafından bir pozisyona biri getirilecekse, yöneticiler genelde 

erkek olduğu için erkek adayların seçilme olasılığının daha fazla olmasıyla açıklanmaktadır. Eğer bir 

kuruluşun yönetim kadrosunda kadınlardan daha fazla sayıda erkek (ya da bunun tam tersi) 

bulunuyorsa örgüt kültürünün baskın olan cinsiyete destek vereceği muhtemeldir (Jackson. 2001). 

Cam tavan terimi ilk kez 1986’da Wall Street Journal’da iş dünyasında kadınların kurumsal gelenek 

ve önyargılar nedeniyle engellenmeleri üzerine kullanılmış ve daha sonraları kadınları kuruluşlarda 

üst düzey görevlere yükselmekten alıkoyan ‘’görünmez engel’’ olarak tanımlanmaya başlanmıştır 

(Jackson, 2001). 

Kadınların çalışma hayatı ve yönetimde daha az temsil edilmesinin nedenlerinden bir diğeri de 

eğitimdir. Ülkemizde bugün bile kadınların erkeklerle aynı eğitim seviyesine ulaştıkları söylenemez. 

2011 Yılı Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda belirtildiği üzere özellikle orta öğretime kayıtta 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre sayıca fazla olmaları, onların yüksek öğretime devam etme 

oranlarının kız öğrencilerden yüksek olacağı, yönetimde üst pozisyonlara ulaşmada eğitim ve sayı 

olarak da kadınların daha yetersiz olma olasılığını ortaya çıkarabilecektir.  

 

Sonuç 

Hükümet programları, Beş Yıllık Kalkınma Planları, Milli Eğitim ve Spor Şuraları’nda alınan kararlar, 

uygulamalar ve projelerle Türk kadınlarının spora katılımı ve başarılarının arttığı 

gözlemlenmektedir. Ancak, toplumumuzun geleneksel düşünme biçiminden yola çıkarak, yönetim 

alanında erkek vasıflarına sahip olmanın avantaj sayılması ve iş pozisyonlarının geleneksel cinsiyet 

önyargılarının egemenliğinde olmasından dolayı özellikle spor organizasyonlarında kadınların 

yetersiz temsil edildiği görülmektedir. Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere büyük spor 

karşılaşmalarına çok sayıda kadın sporcu göndermemize rağmen yönetim alanında kadınların 

azınlıkta oluşu konusunda daha fazla çözüm yolları aranmalıdır. Bu konuda Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi sporda cinsiyet eşitliğini sağlamakta değişiklikler yapmak konusunda başı çekmekte ve 

üye ülkelere bu konuda öncü olmaktadır. Spor yönetiminde üst düzey görevlere kadınların 

katılımında artış olabilmesi için; öncelikle beden ve ruh sağlığının korunması için kadınların spora 

katılımı ve erişimini kolaylaştıracak önlemler alınmalı, kadın ve erkeğin sağlıklı bir toplumun 

devamını sağlamak için karar alma mekanizmasında da eşit paya sahip olmaları yasalarla ve 
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atamalarla desteklenmeli, takibi yapılmalıdır. Toplumsal zihniyette cinsiyet rolleri nedeniyle oluşan 

önyargıları değiştirebilmek için kadın erkek eğitiminde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Temel hedef, 

spora aktif katılımı kadın ve erkekler adına artırmakla birlikte bunu spor yönetimi içerisine de aynı 

oranda yansıtabilmek olmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kadın, spor yönetimi, yetersiz temsil 
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Abstract 0344 
  

To compare academic achievement of primary school students ın mathematic 

course before and after physical education course 

  

Büşra Kuyumcu, Olcay Salici 

Suleyman Demirel University, The Faculty Of Health Sciences, Spor Sciences Department, Isparta 

  

The aim of this study was to determine effect of physical education course which before and after 

mathematic course on mathematic course performance on students. 123 students who in 

elemantary education and their age means are 13,91±0,49 were joined in research. Mark 

knowledges relative to mathematic and physical education lessons were provided from school 

managements. Both first semester and second semester courses mark of students were evaluated. 

In research, frequency analyze and independent t test in SPSS 15.0 for Windows program were 

used to analyze of relationships between courses marks of participants. It was found as 1.semester 

mathemetic mark mean of students in mathematic course after physical education course is 53,24 

(Ss±17,55) points, mark mean of students in mathematic course before physical education course 

is 62,72 (Ss±23,06) points. As to this, it was determined that there was statistically significant 

difference between mark means of groups (p<0,05). It was found as 2.semester mathemetic mark 

mean of students in mathematic course after physical education course is 48,49 (Ss±19,48) points, 

mark mean of students in mathematic course before physical education course is 57,10 (Ss±24,58) 

points. As to this, it was determined that there was statistically significant difference between mark 

means of groups (p<0,05). As a result, it was came to conclusion that to go in mathematic course 

after physical education course effects on mathematic academic achievement of students as 

negative. 

  

Keywords: Academic achievement, physical education, mathematic, physical education course 

 
Beden eğitimi dersinden önce ve sonra matematik dersi gören ilköğretim 

öğrencilerin matematik dersi akademik başarılarının karşılaştırılması 

  

Büşra Kuyumcu, Olcay Salici 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Isparta 

  

Bu araştırmanın amacı, matematik dersinden önce ve sonra yapılan beden eğitimi derslerinin 

öğrencilerde matematik ders performanslarına etkisini belirlemektir. Araştırmaya yaş ortalamaları 

13,91 (Ss±0,49) olan ve ilköğretim son sınıfta okuyan 123 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 
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matematik ve beden eğitimi derslerine ait not bilgileri okul idarelerinden temin edilmiştir. 

Öğrencilerin hem birinci hem de ikinci dönem ders notları değerlendirilmiştir. Araştırmada 

katılımcılara ait ders notlarının aralarındaki ilişkilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows 

programında frekans analizi ve independent t test kullanılmıştır. Beden eğitimi dersinden sonra 

matematik dersi alan sınıfların 1.dönem matematik not ortalaması 53,24 (Ss±17,55) puan, beden 

eğitimi dersinden önce matematik dersi alanların not ortalaması da 62,72 (Ss±23,06) puan olarak 

bulunmuştur. Buna göre grupların not ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). Beden eğitimi dersinden sonra matematik dersi alan sınıfların 2.dönem 

matematik not ortalaması 48,49 (Ss±19,48) puan, beden eğitimi dersinden önce matematik dersi 

alanların not ortalaması da 57,10 (Ss±24,58) puan olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre de iki 

grubun matematik ders notları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir 

(p<0,05). Sonuç olarak, beden eğitimi dersinden sonra matematik dersine girmek, öğrencilerin 

matematik ders performanslarını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, beden eğitimi, matematik, beden eğitimi dersi 
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Abstract 0345 
  

Effect of jogging and core exercise after supramaximal exercise on recovery 

  

Tülin Atan, Menderes Kabadayı, Murat Eliöz, Burak Talip Çilhoroz, Pelin Akyol 

Ondokuz Mayıs Universty,Yasar Dogu School of Physical Education and Sport,Samsun 

  

Effect of Jogging and Core Exercise After Supramaximal Exercise on Recovery 

 

Purpose: The aim of this study is to compare the effect of jogging and core exercise after 

supramaximal exercise on recovery.  

 

Subjects: 30 male basketball players (age; 23,57±1,32 years) playing in the regional basketball 

league participated the study. 

  

Method: Subjects were required to visit the laboratory on 2 occasions, each separated by 3 days 

for recovery by 2 different methods. Subjects performed jogging or core exercise after Wingate 

Supramaximal Exercise (WSE) for recovery. The order of the 2 different recovery methods (jogging 

and core training) was selected randomly to prevent an order effect.  

Resting Heart Rate (HR) and blood lactic acid (LA) values of subjects were measured and then they 

performed WSE. Following the test, LA measurements were repeated in the 1st min, 5th min and 

10th min of recovery. HR was measured right after the test and at the every 1 minute of 10 

minutes recovery. 

  

Results: LA values were not found significantly different between two recovery methods (p>0.05). 

It was determined that all HR values except resting, right after, 4th, 7th and 9th min of recovery 

with core training was significantly lower than the same minutes of recovery with jogging (p<0.05 

and p<0.01).  

 

Conclusion: It was determined that the effect of jogging and core training on recovery LA level, 

carried out after supramaximal exercise were not different but they were different on recovery HR. 

It was determined that core training lowered HR faster. 

  

Keywords: Core training, jogging, recovery 
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Supramaksimal egzersiz sonrası yapılan jogging ve core egxersizin 

toparlanmaya etkisi 

  

Tülin Atan, Menderes Kabadayı, Murat Eliöz, Burak Talip Çilhoroz, Pelin Akyol 

Ondokuz Mayıs Üniversites, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun 

  

Amaç: Supramaksimal egzersiz sonrası yapılan jogging ve core egzersizin toparlanma süresine 

etkilerinin karşılaştırılmasıdır.  

 

Yöntem: Çalışmaya bölgesel basketbol liginde oynayan 30 erkek sporcu (yaş; 23,57 ± 1,32 yıl) 

katılmıştır. Çalışma protokolü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi etik kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Katılımcılar üç gün arayla iki kez Wingate testine (WT) alındılar. İlk testler sonrası gurubun yarısı 

jogging, diğer yarısı core egzersiz uygulamalarıyla ve ikinci ölçümde çaprazlanarak toparlandılar. 

Toparlanma periyodunun 1. 5. ve 10. dakikalarında total kan laktatı bakılarak dinlenim değerlerinin 

farkı delta (∆) La olarak kaydedildi. Kalp atım sayıları (KAS) dinlenimde, testlerden hemen sonra ve 

10 dk’lık toparlanma periyodu süresince birer dakikalık intervallerle kaydedildi. Jogging ve Core 

egzersizlerin toparlanma hızına etkileri Paired Samples t-test kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Jogging ve core egzersizle yapılan toparlanmalarda ∆La değerleri karşılaştırıldığında, fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Core egzersizle yapılan toparlanmanın 1., 2., 3., 5.,6., 

8. ve 10. dakika KAS değerleri, jogging'e oranla daha düşük bulundu. (p<0.05 ve p<0.01). 

Sonuç: Supramaksimal egzersiz sonrası yapılan jogging ve core egzersiz aktivitelerinin toparlanma 

La düzeyi üzerine anlamlı bir etkide bulunmadığı, ancak KAS’ı anlamlı düzeyde düşürdüğü tespit 

edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Core egzersiz, jogging, toparlanma 
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Abstract 0350 
  

Examination of the test values of anaerobic threshold running under the 

conditions of the field and laboratory in pre-post of the preparatory period on 

soccer players 

  

Halil Taşkın1, Sadettin Türk2 
1Department of Coaching Training, School of Physical Education and Sport, Selcuk University, 

Konya, Turkey 
2Konya Sport Club, Konya, Turkey 

  

ABTRACT 

Purpose 

Today, pursing and evaluating the performance of player has a great importance. Tests that are 

applied to players are used in measuring the physiological parameters, and training is arranged 

according to results of these tests, and development of performnace is provided. For this reason, a 

professional football team’s background soccer player’ anaerobic threshold values that are before 

and after the preparation season is aimed to be examined together with the field and laboratory 

tests. 

 

Method  

Total of 17 professional soccer players that regulary do training attended the study. These soccer 

players’ anaerobic threshold values that are before and after the preparation season were 

determined together with the field and laboratory tests. The tests were made as pretest and 

posttest. Field test was made on 100 meters of section classified as parts of 20 meters on turf field 

according to the conconi test protocol. Treadmill test was made according to the work load that 

gradually increase at zero inclination with a treadmill in a laboratory enviroment. 

 

Results 

When running speeds and heart rates of the soccer players that attended the research pursuant to 

the conconi test were examined, it was detected that there was a statically meaningful difference 

by means of values that were obtained before and after the preparation period (P<0,05). When 

running speeds of the soccer players pursuant to the lactate test were examied, it was detected 

that there was a statically meaningfull difference by means of values that were obtained before and 

after the preparation period (P<0,05). However, when heart rates of the soccer players were 

examined, it was detected that there was not a statically meaningfull difference by means of values 

that were obtained before and after preparation period (P>0,05). When running speeds and heart 



 

1131 

rates pursuant to the conconi and lactate tests were examined before and after preparation period, 

difference between tem was found statically meaningfull (P<0,05).  

 

Conclusion  

In conclusion, we can say that there is a development at the anaerobic threshold in both of these 

that were made on two different protocols and fields. Besides, we see that the results of the field 

and laboratory tests in this study are different from each other. 

  

Keywords: Anaerobic threshold, lactic acid, field and laboratory test 

 
Futbolcularda hazırlık sezonu öncesi-sonrası anaerobik eşik değerlerinin saha 

ve laboratuar testleri ile incelenmesi 

  

Halil Taşkın1, Sadettin Türk2 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, 

Türkiye 
2Konya Spor kulübü, Konya, Türkiye 

  

Özet  

Amaç 

Günümüzde sporcu performansının takibi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Sporculara uygulanan testler, fizyolojik parametrelerin ölçülmesinde kullanılmakta ve yapılan bu 

testlerin sonuçlarına göre antrenman düzenlenmekte ve performansın gelişmesi sağlanmaktadır. Bu 

nedenle bu çalışmada profesyonel bir futbol takımının alt yapısında oynayan futbolcuların hazırlık 

sezonu öncesi-sonrası anaerobik eşik değerlerinin saha ve laboratuar testleri ile incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Metot 

Çalışmaya düzenli antrenman yapan toplam 17 profesyonel oyuncu katılmıştır. Bu oyuncuların 

hazırlık sezonu öncesi-sonrası anaerobik eşik değerleri saha ve laboratuar testleri ile belirlenmiştir. 

Testler ön test ve son test olarak yapılmıştır. Saha testi çim zeminde 20 m’lik bölümlere ayrılmış 

100 m’lik bir parkurda conconi testi protokolüne göre yapılmıştır. Koşu bandı testi, laboratuar 

ortamında bir koşu bandı ile sıfır eğimde, giderek artan iş yükü protokolüne göre yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan futbolcuların conconi testine ilişkin koşu hızları ve kalp atım hızları 

incelendiğinde, hazırlık dönemi öncesi ve hazırlık dönemi sonrası elde edilen değerler bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Futbolcuların laktat testine 

ilişkin koşu hızları incelendiğinde, hazırlık dönemi öncesi ve hazırlık dönemi sonrası elde edilen 
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değerler bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Buna 

karşın, futbolcuların kalp atım hızları incelendiğinde, hazırlık dönemi öncesi ve hazırlık dönemi 

sonrası elde edilen değerler bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir (P>0,05). Hazırlık dönemi öncesinde-sonrasında, conconi ve laktat testlerine ilişkin koşu 

hızları ve kalp atım hızları incelendiğinde, aralarındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (P<0,05).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak, İki farklı protokol ve zeminde yapılan bu testlerin her ikisinde de anaerobik eşik 

seviyesinde gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yapılan bu çalışmada saha ve laboratuar 

testlerin sonuçlarının birbirinden farklı olduğunu da görmekteyiz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Anaerobik eşik, laktik asit, saha ve laboratuar testi 
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Abstract 0351 
  

Athletes, who rowing national team, examination of anxiety before and after 

competition 

  

Özgür Dinçer1, Hüseyin Kandemir1, Ebru Dinçer2 
1Kocaeli University Phisical and Sport Education, Kocaeli 
2Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Kocaeli 

  

Purpose: Before and after the national team athletes in rowing competitions aim of this study by 

measuring the differences determine the status of anxiety, anxiety states such studies should be 

done at least to find out how to minimize. 

 

Metod: This study, 14 to 15 April 2012 date, when was applied in the match in Croatia. 24 athletes, 

who were applied research rowing with the national team athletes. Athletes whose mean age was 

24,1 ± 2,02. Athletes have been made with the data, collect survey technique to measure the level 

of anxiety developed by Spielberger et al, "State-Trait Anxiety Inventory". The measurements 

made using the Wilcoxon test was transferred to the computer program SPSS 19:00 average and 

standard deviation values were calculated and tabulated. 

 

Result: In this study, measurement of anxiety levels before and after the competition underwent 

significant differences in direction (P <0.05). 

 

Conclusion: As a result, psychological support, to minimize anxiety levels, thought to be very 

useful applications of mental preparation. The results were shared with the national team coaches. 

Athletes to take precautions to ensure that they can control anxiety levels displayed a positive 

effect on their performance and will inform you. 

  

Keywords: Rowing, state anxiety, trait anxiety 
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Kürek milli takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası kaygı durumlarının 

incelenmesi 

  

Özgür Dinçer1, Hüseyin Kandemir1, Ebru Dinçer2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
2Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli 

  

Amaç: Çalışmanın amacı kürek milli takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası kaygı 

durumlarını ölçerek farklılıkları belirleyebilmek, kaygı durumlarını en az seviyeye indirmek için ne 

gibi çalışmalar yapılması gerektiğini bulmaktır. 

 

Yöntem: Çalışma 14-15 Nisan 2012 tarihinde Hırvatistan’da yapılan müsabakada uygulanmıştır. 

Araştırma kürek milli takım sporcuları olan, 24 sporcuya uygulanmıştır. Sporcuların yaş ortalaması, 

24,1 ± 2,02’dır. Araştırmada verilerin toplaması anket tekniği ile yapılmış olup sporcuların kaygı 

düzeyini ölçmek için Spielberger ve arkadaşlarının geliştirdiği “Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri” 

kullanılmıştır. Yapılan ölçüm bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 19.00 programında Wilcoxon testi 

kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır. 

 

Bulgular: Bu çalışmada uyguladığımız müsabaka öncesi ve sonrası ölçümlerde kaygı düzeylerinde 

anlamlı yönde farklılıklar bulunmuştur (P<0,05). 

 

Sonuç: Sonuç olarak kaygı seviyelerini en aza indirebilmek için psikolojik destek, mental hazırlık 

uygulamalarının yapılması çok faydalı olacağı düşünülmüştür. Sonuçlar, milli takım antrenörleri ile 

paylaşılmıştır. Sporcuların kaygı düzeylerini kontrol edebilmeleri için tedbir almalarını sağlamak ve 

bilgilendirmek performanslarını sergilerken olumlu yönde etki sağlayacaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kürek, durumluluk kaygı, süreklilik kaygı 
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Abstract 0352 
  

Investigate and comparison of Legal authorities and managers viewpoint about 

factors affecting violent and aggression among soccer spectators in Iran 

  

Hamed Safari1, Majid Soleymani2 
1Azad University- Iran -Tehran 
2Azad University- Ian -Tehran 

  

 

The aim of this study was to investigate and comparison of Legal authorities and managers 

viewpoint about factors affecting violent and aggression among soccer spectators in Tehran. for 

this reason Legal authorities and soccer managers selected from 250 Managers of Iran's adult 

soccer clubs. The research was a descriptive survey. The information collected through 

questionnaires that included two questionnaires, personality characteristics of the samples and 

questionnaires were factors in violence and aggression.  

The statistical procedures used in this study comparised kolmogrov – smirnove, freedman and v-

man vitney tests. the results showed that favorite players and coaches behaviors is the first factor 

affecting violent and aggression and lack of welfare facilities refereeng in satisfaction and Lack of 

legal awareness of the consequences of violence are other factors respectively. there was not 

significant difference between Legal authorities and managers viewpoint about factors affecting 

spectators violent and aggression.  

 

  

Keywords: Sports aggression, sports managers, legal authorities, soccer spectators 
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Abstract 0356 
  

The effects of 12 weekly basketball training on sports summer schools girls 

children of some properties physical and respiratory 

  

Canan Gülbin Eskiyecek1, Serdar Orhan2, Yüksel Savucu2, İsmail Yıldız3, Vedat Çınar2 
1Directorate of National Education, Gaffar Okkan High School, Diyarbakir 
2Firat University School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport, Elazig 
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, 

Diyarbakir 

  

Purpose: The purpose of study is to compare in summer sports school students of the some 

physical and respiratory functions values. 

 

Subject: 30 girls were participated the ages of between 12-16. 

 

Method: In the study, some physical parameters of the experimental group and control group (age, 

height, weight) and respiratory functions (FVC, FVC%, FEV1, FEV1%, FEV1/FVC%, PEF, PEF%, FEF 

25/75 and FEF 25/75%) were recorded according to pre and post-test model and by this way a 

statistical significance was sought after. To demonstrate the difference in control and experimental 

groups according to the results obtained before and after the exercise t-test was employed, and to 

compare the results of the control group with the ones of the experimental group, Mann-Whitney U 

test was used. 

 

Results: When the results obtained before and after the exercise were compared, there was 

significant difference in the FVC, FVC% and FEV1/FVC% values (p<0.001) along with FEV1% 

(p<0.01) and FEV1 (p<0.05) values of experimental group. Yet, at control group and in other 

values there was no significant difference (p>0.05). When the groups were compared, in the 

values of FVC, FEV1 and FEV1/FVC% (p<0.001) along with FVC%, PEF and FEF 25/75 (p<0.05), 

significant differences were determined, but in other values no difference can be mentioned 

(p>0.05).  

 

Conclusion: To conclude; it can be said 12 week basketball specific interval training program 

applied to girls basketball, has a positive effect on some physiological and respiratory functions and 

it can contribute to both physical and pulmonary development of individuals. 

Keywords: Basketball, interval training, respiratory, summer sports school 
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12 haftalık basketbol antrenmanlarının yaz spor okullarındaki kız çocukların 

bazı fiziksel ve solunum fonksiyonları üzerine etkileri 

  

Canan Gülbin Eskiyecek1, Serdar Orhan2, Yüksel Savucu2, İsmail Yıldız3, Vedat Çınar2 
1Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi, Diyarbakır 
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Diyarbakır 

  

AMAÇ 

Düzenli sportif aktiviteler sonucunda kişide, fiziksel ve fizyolojik gelişmelerin yanında, solunum 

fonksiyonlarında da önemli artışlar kaydedilmektedir. Sportif etkinlik sırasında dokuların oksijen 

gereksinimi arttıkça, solunum sisteminden vücuda gelen O2 miktarının da artması gerekir (Günay, 

1999).  

Antrenmanın önemli etkilerinden birisi de dolaşım ve solunum sistemi üzerindedir. Antrenmanın 

solunum sistemi üzerinde kronik etkilerinden bahsedilirken vital kapasitenin arttığı söylenmektedir 

(Durusoy 1987). Daha önceki bazı çalışmalarda spor yapanlarda oksijen kullanma kapasitesinin 

yüksek bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda oksijen kullanımında etkili olabilecek akciğer 

ventilasyonu yanında, kanda oksijen taşınmasında etkili olabilecek faktörlerin de spor yapanlarda 

farklı olması gerektiği düşünülebilir (Dinçer ve ark 1993). 

Yapılan düzenli antrenmalar ile sporcularda solunum volümü, istirahat ve submaksimal 

egzersizlerde pek değişmez ise de maksimal bir egzersizde belirgin artış görülür. Bu belirgin artış 

solunum frekansı ve solunum dakika volümünde de görülür. Antrenman solunum verimliliğini de 

arttırır. Solunum verimliliğinin artması, aynı miktarda oksijen tüketimi için solunan hava miktarının 

antrenmanlı kişilerde daha az olduğu anlamına gelir (Akgün, 1989; Fox, 1990 ).  

Bu çalışmada basketbola özgü 12 haftalık interval antrenman programının; yaz spor okulu 

basketbol antrenmanlarına katılan 12–16 yaş kız öğrencilerin bazı fiziksel ve solunum fonksiyonları 

üzerine etkilerini araştırmak, sedanter yaşam süren aynı yaş grubundaki öğrenciler ile 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Böylece yaz spor okulunda uygulanan interval antrenmanların hangi 

düzeyde etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Diyarbakır ili Bağlar Belediyesi Spor Kulübüne ait yaz spor okulundaki, 12–16 

yaş grubundaki kız basketbolcular oluşturmaktadır. Örneklem grubunu; rastgele (random 

yöntemiyle) seçilen Bağlar Belediyesi Spor Kulübü yaz spor okulu basketbol antrenmanlarına 

katılan otuz kız öğrenci (Deney Grubu) ile aynı yaş grubunda yaz spor okuluna katılmayan aynı yaş 

ve sayıdaki kız öğrenciler (Kontrol Grubu) oluşturmaktadır. Deney Grubu sporcularına uygulanan 

basketbol antrenman programı, 12 hafta boyunca ve haftada 5 gün olmak üzere gerçekleştirildi. 

Kontrol grubuna ise herhangi bir antrenman programı uygulanmadı. 
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Çalışmada, deney grubu ile kontrol grubunun bazı fiziksel parametreleri (yaş, boy, ağırlık) ile 

solunum fonksiyonları (FVC, FVC %, FEV1, FEV1 %, FEV1/FVC %, PEF, PEF %, FEF 25/75, FEF 

25/75 %) ön test ve son test modeline göre kaydedilerek istatistiksel anlamlılık arandı. Deney ve 

kontrol gruplarında antrenman öncesi ve sonrası farklılığı ortaya koymak için t-testi, gruplar arası 

karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

 

Ölçüm Yöntemleri: Deney ve kontrol grubuna ait öğrencilerin, boy ölçümleri çıplak ayakla ecza tipi 

boy ölçüm aleti kullanılarak cm. cinsinden, vücut ağırlıkları ise ecza tipi baskül ile üzerlerinde 

sadece şort ve tişört kalacak şekilde soyunduktan sonra kg. cinsinden ölçüldü (Tamer, 2000). 

Öğrencilerin solunum fonksiyon ölçümleri Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi SFT 

laboratuarında bilgisayara bağlı spirometre cihazı (Chest PC–10) ile oturur pozisyonda ve burun 

yumuşak bir mandalla kapatılarak lt. ve lt/sn. cinsinden ölçüldü. 

 

Uygulanan Antrenman Programı: 

Basketbola özgü topla interval antrenmanı gerçekleştirilmiştir. Uygulanan alıştırmaların 

organizasyonu istasyon çalışması şeklindedir. Yüklenme orta-yüksek (amaca göre), akıcı bir tempo 

ile 30–45 saniye süreli 2 seri olarak uygulanmıştır.  

Alıştırmalar;  

1. İstasyon: 3–4 metre mesafeden duvarla paslaşma. Göğüsten, yerden pas kombinasyonu. 

2. İstasyon: Top sürerek devamlı sol ve sağ elle turnike atışı. Engellerin potadan uzaklığı yaklaşık 5  

metredir. 

3. İstasyon: Topun çarpma tahtasına veya çembere tip yapılması (çift elle). 

4. İstasyon: Slalom top sürme, birbirinden 3’ er metrelik mesafede 3 engel arka arkaya 

 sıralanmıştır. Top sürerken her engel geçişte el değiştirmesi yapılır. 

5. İstasyon: Sıçrama atışı. Uzaklık yaklaşık olarak 3–6 metredir. Hareket, şut, ribaunt, eski 

pozisyona geliş ve tekrar şut şeklinde uygulanır. Geçmeyen şut havada bir kerelik tip yapılır. 

6. İstasyon: Ayak çalışması. Aralarında 4 metrelik mesafe bulunan engellerle bir üçgen teşkil edilir. 

Sağdan başlanarak basketbolun temel duruşundaki ayak çalışması ile engellere dokunulur (sağ, sol, 

sol veya daha sonra ters yönde başlanır) (Sevim, 1997).  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan deney grubu (13.033 ± 0.964) ve kontrol grubu (13.030 ± 0.961) 

öğrencilerinin yaş ortalaması birbirine paralellik göstermektedir. Antrenman öncesi ve sonrası 

deney grubunun FVC, FVC % ve FEV1/FVC % değerleri (p<0.001) ile FEV1 % (p<0.01) ve FEV1 

(p<0.05) değerlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken, kontrol grubunda ve diğer değerlerde anlamlı 

bir faklılık bulunmadı (p>0.05). Grupların karşılaştırılmasında; FVC, FEV1 ve FEV1/FVC % değerleri 

(p<0.001) ile FVC %, PEF ve FEF 25/75 (p<0.05) değerlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken, diğer 

değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (p>0.05). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak; kız basketbolculara uygulanan 12 haftalık basketbola özgü interval antrenman 

programının, bazı fiziksel ve solunum fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olduğu ve bireylerin 

hem fiziksel hem de akciğer gelişimlerine katkı sağlayabileceği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, interval antrenman, solunum, yaz spor okulu 

  

 
Table 1: The Comparison of Some Physical and Respiratory Values of Test and Control 

Group Before and After Training 

Tablo 1: Deney ve Kontrol Grubunun Bazı Fiziksel ve Solunum Değerlerinin Antrenman 

Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması 

Değişkenler Ölçümler Deney Grubu 
(DG) N=30 ‘‘p ’’ Değeri Kontrol Grubu 

(KG) N=30 ‘‘p ’’ Değeri 

FVC Ön Test 
Son Test

2.736 ± 0.411 
3.029 ± 0.449 .000*** 2.359 ± 0.420 

2.412 ± 0.444 .070 

FVC % Ön Test 
Son Test

88.367 ± 8.584
98.933 ± 11.724 .000*** 90.067 ± 11.444

91.400 ± 11.349 .097 

FEV1 Ön Test 
Son Test

2.623 ± 0.388 
2.767 ± 0.363 .005* 2.265 ± 0.419 

2.281 ± 0.423 .100 

FEV1 % Ön Test 
Son Test

95.733 ± 9.759
102.668±10.456 .001** 99.600 ± 13.056

100.267±12.733 .238 

FEV1/FVC % Ön Test 
Son Test

96.097 ± 5.257
91.150 ± 6.725 .000*** 97.510 ± 2.732 

97.260 ± 2.999 .592 

PEF Ön Test 
Son Test

5.279 ± 0.842 
5.253 ± 0.980 .870 4.736 ± 0.964 

4.742 ± 0.949 .414 

PEF % Ön Test 
Son Test

88.467 ± 12.719
89.867 ± 17.916 .620 90.833 ± 16.828

91.200 ± 16.312 .183 

FEF 25/75 Ön Test 
Son Test

3.680 ± 0.762 
3.532 ± 0.699 .206 3.297 ± 0.705 

3.312 ± 0.704 .346 

FEF 25/75 % Ön Test 
Son Test

110.333±21.379
109.100±21.655 .730 115.767 ±23.535

114.533 ±24.790 .324 

***P<0.001 **P<0.01 * P<0.05 Araştırmaya katılan deney grubu (13.033 ± 0.964) ve kontrol grubu (13.030 

± 0.961) öğrencilerinin yaş ortalaması birbirine paralellik göstermektedir. Antrenman öncesi ve sonrası deney 

grubunun FVC, FVC % ve FEV1/FVC % değerleri (P<0.001) ile FEV1 % (P<0.01) ve FEV1 (P<0.05) değerlerinde 

anlamlı farklılıklar bulunurken kontrol grubunda ve diğer değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (P>0.05). 
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Table 2: The Comparison Pre-Test and Post Test of Some Physical and Respiratory Values 

of Test and Control Group 

Tablo 2: Deney ve Kontrol Grubunun Bazı Fiziksel ve Solunum Değerlerinin Ön Test ve 

Son Testlerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler Ölçümler Deney Grubu 
(DG) N=30 

Kontrol Grubu 
(KG) N=30 t ‘‘p ’’ Değeri 

FVC Ön Test 
Son Test

2.736 ± 0.411 
3.029 ± 0.449 

2.359 ± 0.420 
2.412 ± 0.444 

3.512
5.350 

.001** 

.000*** 

FVC % Ön Test 
Son Test

88.367 ± 8.584
98.933 ± 11.724

90.067 ± 11.444
91.400 ± 11.349

-0.651
2.529 

.518 

.014* 

FEV1 Ön Test 
Son Test

2.623 ± 0.388 
2.767 ± 0.363 

2.265 ± 0.419 
2.281 ± 0.423 

3.439
4.769 

.001** 

.000*** 

FEV1 % Ön Test 
Son Test

95.733 ± 9.759
102.668±10.456

99.600 ± 13.056
100.267±12.733 

-1.299
0.798 

.199 

.428 

FEV1/FVC % Ön Test 
Son Test

96.097 ± 5.257
91.150 ± 6.725 

97.510 ± 2.732 
97.260 ± 2.999 

-0.673
-3.740

.501 

.000*** 

PEF Ön Test 
Son Test

5.279 ± 0.842 
5.253 ± 0.980 

4.736 ± 0.964 
4.742 ± 0.949 

2.325
2.053 

.024* 

.045* 

PEF % Ön Test 
Son Test

88.467 ± 12.719
89.867 ± 17.916

90.833 ± 16.828
91.200 ± 16.312

-0.615
-0.301

.541 

.764 

FEF 25/75 Ön Test 
Son Test

3.680 ± 0.762 
3.532 ± 0.699 

3.297 ± 0.705 
3.312 ± 0.704 

2.022
1.214 

.048* 

.230 

FEF 25/75 % Ön Test 
Son Test

110.333±21.379
109.100±21.655

115.767 ±23.535
114.533 ±24.790

-0.936
-0.904

.353 

.370 
***P<0.01 **P<0.01 *P<0.05 Grupların karşılaştırılmasında; FVC, FEV1 ve FEV1/FVC % değerleri 

(P<0.001) ile FVC %, PEF ve FEF 25/75 (P<0.05) değerlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken, diğer 

değerlerde anlamlı bir faklılık bulunmadı (P>0.05). 
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Abstract 0358 
  

Investigation of different variables volleyball empathic skill levels 

  

Murat Şakar1, Hasan Şahan2 
1Adıyaman Üniversity 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity 

  

Regional volleyball league this research study, and 3 athletes playing volleyball league was 

attempted by means of literature descriptive skill level of empathy.Based on data obtained from 

the descriptive volleyball players have a higher skill level of empathy. 

 

Outstanding research Dökmen 's (1988) developed the skill of empathy is going to die (ESS) was 

used. Implemented on a pilot scale, played 55 athletes. Reliability of the scale was 0.82 as a result 

of the pilot implementation. In the main application. 

 

As a result of empathy skill levels were higher in volleyball, IN addition, demographic data were 

analyzed, taken within the scope of testing athletes' grade section that reads, according to,section 

reads, significant differences were detected, 

  

Keywords: Volleyball, empathy, skill 

 
Farklı değişkenler açısından voleybolcuların empatik beceri düzeylerinin 

incelenmesi 

  

Murat Şakar1, Hasan Şahan2 
1Adıyaman Üniversitesi 
2Karamanoğlu mehmetbey Üniversitesi 

  

Amaç: Popüler sporlardan birisi olan ve milyonlarca kişinin severek oynadığı voleybol, takım 

sporlarından birisidir. Voleybol her ne kadar bir takım sporu olsa da içinde bireysel hareketleri de 

barındırır. Bireysel hareketlerin birleşmesi ve uyumuyla da takım oyunu ortaya çıkar. Voleybol 

sporunda başarı için oyuncuların birbirlerine karşı anlayışlı ve uyumlu olmaları aynı zamanda 

yardımlaşma duygusuna sahip olmaları gerekir. Takım oyuncularının hem saha içinde hem sosyal 

yaşamlarında uyumlu olabilmeleri ve birliktelik duygusu içinde olmaları takım başarısı için 

önemlidir. Bu nedenle takımı oluşturan bireylerin aralarındaki iletişim ve empati düzeyi de 

önemlidir. Bu araştırmanın amacıda farklı değişkenler açısından voleybolcuların empatik beceri 

düzeylerinin incelenmesidir.  
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Yöntem: Bölgesel voleybol ligi ve Voleybol 3 ligin de oynayan sporcuların empati beceri seviyesi 

tarama yöntemi kullanılarak betimlemeye çalışılmıştır. Elde edilen betimsel verilere dayanarak 

voleybolcuların empati beceri düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ve bu tespitin bazı 

demografik değişkenler açısından (yaş, bölüm, sınıf değişkeni )incelenmiştir. Araştırmada Üstün 

DÖKMEN’ nin (1988)’ de geliştirmiş olduğu empati Beceri öleceği (EBÖ) kullanılmıştır.  

Bulgular: bölüm değişkenine göre voleybolcuların empatik beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı 

olduğu saptanmıştır [ F değeri = 3,059 P=0,030<0.05].  

yaş değişkenine göre voleybolcuların empatik beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı olduğu 

saptanmıştır [ F değeri = 3,884 P=0,010<0.05].  

sınıf değişkenine göre voleybolcuların empatik beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı olduğu 

saptanmıştır [ F değeri = 2,777 P=0,043<0.05].  

 

Sonuç: Bölüm değişkenine göre voleybolcuların empatik beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı 

olduğu saptanmıştır [P<0.05]. Bu farklılık sonucunda; diğer bölümlerde öğrenim gören 

voleybolcuların öğretmenlik bölümünde öğrenim gören voleybolculara göre empatik beceri düzeyleri 

yüksek çıkmıştır. 

 

Sınıf değişkenine göre voleybolcuların empatik beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı olduğu 

saptanmıştır [P<0.05]. Bu farklılık soncunda; 4. sınıfta öğrenim gören voleybolcuların 1. ve 2. 

sınıfta öğrenim gören voleybolculara göre empatik beceri düzeyleri yüksek çıkmıştır. Yıl değişkenine 

göre voleybolcuların empatik beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır 

[P>0.05].  

 

Bu çalışma “Voleybolcuların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Konulu” Yüksek Lisans tezinin 

bir bölümüdür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Voleybol, empati, beceri 
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Abstract 0359 
  

A study of attitudes toward women honor among undergraduate physical 

education college students 

  

İlker Özdemir, Cem Y. Yılmaz, Ercan Yeldan, Zeynep Dinç 

Cukurova University, The School of Physical Education and Sports, Adana 

  

Purpose:  

The purpose of the present study was to investigate the attitudes toward women honor among 

physical education college students. 

 

Subjects: 

Forty female and 71 male undergraduate students from Physical Education and Sports College of 

Çukurova University participated in the study. Forty-one (36.9%) of the students studying the 

Sports Trainer, 36 (32.4%) of the students studying Physical Education Teacher Education, and 34 

(30.6) of the students studying Sports Management. 

 

Method:  

In order to measure attitudes toward women honor 14 item “Attitudes toward Honor Scale” was 

used. Items were scored on a 6-point Likert-type scale (1= strongly agree, 6= strongly disagree). 

Higher scores indicated positive attitudes toward honor related violence against women. The scale 

was developed by Işık and Sakallı-Uğurlu (2008) and had acceptable validity and reliability levels to 

measure understanding of attitudes toward honor.  

 

Results:  

Results demonstrated that there was statistically significant difference between male and female 

university students in their attitudes toward women honor, t(109)= 1.31, p=.000. Female 

students’ attitudes (M= 35.48) toward women honor were significantly lower than attitudes of 

males (M= 52.13). The results of the study also demonstrated that the attitudes of students 

toward women honr did not vary significantly according to undergraduate program type; teacher 

education (M= 42.58), trainer education (M= 50.24) and sports management (M= 44.91). 

 

Conclusion:  

In conclusion, gender was a significant predictor on attitudes toward women honor, type of 

undergraduate program was not. It is suggested that future research must identify other variables 

that affect attitudes of individuals toward women honor. 
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References: 

Işık, R., Sakallı-Uğurlu N. (2008). The development of attitudes toward honor scale and attitudes 

toward violence against women for protecting honor scale with a student sample. Turkish 
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Keywords: Cinsiyet rolleri, namus, toplumsal cinsiyet 

 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin namus 

kavramına ilişkin tutumlarının incelenmesi 

  

İlker Özdemir, Cem Y. Yılmaz, Ercan Yeldan, Zeynep Dinç 

Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana 

  

Özet  

Amaç:  

Sözlük anlamı olarak “bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet; 

dürüstlük, doğruluk” olarak tanımlansa da, zamanla namus sözcüğü kadınla özdeşleştirilmiştir (Milli 

Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı-MEB-EARGED, 2008). Kardam 

(2005) yapmış olduğu Türkiye’deki namus cinayetlerinin dinamiklerine yönelik çalışmada 

katılımcıların namus kav¬ramını kadın, kadın cinselliği ve kadının kontrol edilmesi şeklinde 

yorumladıklarını ve kadının bekâreti, evlilik dışı cinsel ilişkisi olmaması, düzgün giyinmesi, bir 

kadından beklenen şekilde davranması, gelenekle¬re uygun görevlerini yerine getirmesi gibi 

davranışları da yine namus kavramı altında vurguladıklarını ortaya koymuştur. Vurgulanan bu 

davranışlar da kadınlara yönelik bir ayrımcılığın olduğunu ve bunun toplum tarafından 

sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Gerek öğretmen, gerekse antrenör ve spor yöneticisi adayları 

mezun olduklarında toplumda, iş yaşamında, aile yaşamında çeşitli roller üstleneceklerdir. Bu 

nedenle kadınlara yönelik namus adı altında yansıtılan olumsuz tutumların belirlenerek ortaya 

konması ve gerekli görüldüğü takdirde önlemlerin (eğitim programları, seminerler, bilgilendirme 

toplantıları vb.) alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı Çukurova Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin namus kavramına ilişkin 

tutumlarını incelemektir.  

 

Yöntem:  

Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 40 kadın 71 erkek olmak üzere 

toplam 111 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %36.9’u antrenörlük, % 32.4’ü öğretmenlik ve % 

30.6’sı da spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim görmektedir. Veri toplama amacı ile Işık ve 

Sakallı-Uğurlu (2009) tarafından geliştirilen “Namusa İlişkin Tutumlar Ölçeği” kullanılmıştır. 14 
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maddeden meydana gelen 6’lı Likert tipi ölçekte (1= hiç katılmıyorum, 6= çok katılıyorum) 

katılımcılardan her bir madde ile ne derecede hemfikir olduklarını belirtmeleri istenmektedir. 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 14, en yüksek puan ise 84’tür. Ölçekten elde edilen yüksek 

puanlar namus kavramına yönelik olumlu tutumları, düşük puanlar ise olumsuz tutumları 

yansıtmaktadır. Namusa İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ile 

belirlenmiş ve.94 olarak ortaya konmuştur. 

 

Bulgular:  

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre namus kavramına ilişkin tutumlarında bir fark olup olmadığı 

bağımsız t-testi kullanılarak incelenmiş ve kadın ve erkek öğrencilerin namus kavramına ilişkin 

tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur, t(109)= 1.31, p=.000. Bu 

sonuçlara göre kadın öğrencilerin tutumları (M= 35.48), erkek öğrencilerin tutumlarından (M= 

52.13) anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin bölümlerine (Beden 

Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği) göre namus kavramına ilişkin tutumları 

açısından fark olup olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi-ANOVA incelenmiş ve analiz sonuçları 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Öğretmenlik (M= 42.58), 

antrenörlük (M= 50.24) ve spor yöneticiliği (M= 44.91) bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 

namusa ilişkin tutumları benzerlik göstermiştir. 

 

Sonuç:  

Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin namus kavramına ilişkin tutumlarının kadın öğrencilerden 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Namusa yönelik değerler toplumsallaşma sürecinde kız ve erkek 

çocuklar tarafından küçük yaşlarda öğrenilir ve içselleştirilir (Kardam, 2012). Özellikle erkek 

egemen toplumlarda görülen ve empoze edilen bu değerlerden sapma sonucunda ortaya 

çıkabilecek olumsuz durumlardan korkmaları nedeni ile de kadınlar bu değerleri yaşamları boyunca 

uygulama yolunu seçerler. İçselleştirilen değerler kadınları namus konusunda daha tutucu bir hale 

getirir. 
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(HÜKSAM) Namus gerekçesiyle öldürülme ya da kendi canına kıyma: Kadın cinselliği üzerinde 
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Medyada töre ve namus cinayetlerinin yansımaları, veliler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. MEB, 

Kaynak Kitaplar Dizisi. http://egitek.meb.gov.tr/tamamlanan/tore_namus_etkileri.pdf 

  

  

Anahtar Kelimeler: Honor, gender roles, societal gender roles 
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Abstract 0360 
  

The role of family, school, friends and media on the sports socialization of the 

young 

  

Abdolhamid Shamsi, Mohammad Soltan Hoseini, Masoud Naderian Jahromi, Mahin Bahrpeima 

Faculty Of Physical Education And Sport Sciences University Of Isfahan,Isfahan Irann 

  

Many factors influence people's Sport socialization and their changing into athletes, including the 

family, school, mass media and friends. The purpose of this study was examining each of these 

factors on the Sport socialization of the young people of Isfahan city. 

Methods based on objective research and data survey is of applications. The population of all young 

people aged 15-29 living in the Isfahan city form its statistical society. For sample size of 384 

students have been selected using the Cronbach's formula. Multistage sampling, and data were 

collected using made questionnaire The validity of this through using the views of professors and 

physical education experts and Sociology Department was reviewed and approved. Also The 

average of alpha coefficients obtained from these questionnaires equaled 0/88, which shows good 

reliability of the questionnaires. For analyzing the data, the correlation coefficient and multiple 

regression were used. 

The results show that the correlation between family, friends, of sports, media and schools are 

important to the sport with young sports participation, there is significant (Sig =.000). The 

multivariate regression analysis showed that a positive attitude towards sports and school families 

with beta coefficients (0/74 and -0/13 ) were the strongest and weakest effects on young sports 

participation have been explained. 

As a final Conclusion, it can be said that sports socialization does is not possible through a single 

special channel and there involve different factors. 

  

Keywords: Sport Socialization, family, school, friends, mass media 

 
The role of family, school, friends and media on the sports socialization of the 

young 

  

Introduction: spectators, commentators, fans of sports teams are those people who are dealing 

with sports. But among these extensive ranges of sport audiences, just a specific groups of them 

participate in sport actively and accept its related requirements. In this regard, sport social 

scientists have discussed the point that athletes are not genetic. When it is told that some athletes 

are born inherently athlete, it can bring about misunderstanding, since the mere physical power is 
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not enough for becoming athlete (1). Many factors influence people's Sport socialization and their 

changing into athletes, including the family, school, mass media and friends. The purpose of this 

study was examining each of these factors on the Sport socialization of the young people of 

Isfahan city. 

 

Methodology: Methods based on objective research and data collection and survey is of 

applications. The population of all young people aged 15-29 living in the Isfahan city form its 

statistical society. For sample size of 384 students have been selected using the Cronbach's 

formula. Multistage sampling, and data were collected using made questionnaire The validity of this 

through using the views of professors and physical education experts and Sociology Department 

was reviewed and approved. Also The average of alpha coefficients obtained from these 

questionnaires equaled 0/88, which shows good reliability of the questionnaires. For analyzing the 

data, the correlation coefficient and multiple regression were used. 

 

Results: The results show that the correlation between family, friends and peers, of sports, media 

and schools are important to the sport with young sports participation, there is significant (Sig 

=.000). The multivariate regression analysis showed that a positive attitude towards sports and 

school families with beta coefficients (0/74 and -0/13 ) were the strongest and weakest effects on 

young sports participation have been explained. 

 

Conclusion: In sum, if we want to make a conclusion on the effect of variables on the sports 

socialization of the young,it should be mentioned that among the variables, family has had the 

most effective effect on the the sports socialization of the young. If we consider other variables in 

the study,the variables of friends and athlete peers after the variable of families have had the most 

effect on the sports socialization of individuals (2,3). The results of this study show that school 

plays the weakest role in making athlete out of individuals which is in contrast with the Ercart’s 

findings which considered this variable as an important element(4). As a final Conclusion, it can be 

said that sports socialization does is not possible through a single special channel and there involve 

different factors. 

 

Keywords: Sport socialization, family, school, friends, mass media, youth 
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3- Harrell JS, Pearce PF, Markland ET, et al. (2003). Assessing physical activity in adolescents: 

common activities of children in 6th-8th grades. J Am Acad Nurse Pract, 15:170-78. Journal 

American. 



 

1149 

4- Erkut, S., & Tracy, A. J. (2002). Predicting adolescent self-esteem from participation in school 

sports among Latino subgroups. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 24(4), 409-429. 



 

1150 

Abstract 0363 
  

Hüviyet Bekir Primary School students studying in sports that and to the effect 

of social effects 

  

İbrahim Yontan1, Selim Yıldız1, Gülçin Gözaydın2 
1Kocaeli University Physical Education and Sport, Kocaeli 
2Çanakkale Onsekiz Mart University Physical Education and Sport, Çanakkale 

  

District of Beyoğlu, İstanbul province to research this for ages ranging from 10 to 14 years of age, 

for a total of 128 men 133 students participated in girls Elementary students can make a 

determination of the effect of sports and social skill levels. Work, gender, age, income level, the 

number of the order, sister, sister, lived for a long time, the attitude of parents in the family, 

educational status, considering factors such as sports. To measure social skills and Social Skills 

Survey (SBA) with the aim of obtaining personal information data collection form is used. The 

statistical data collected by the frequency and percentage SPPS 17 package program bakılmış, 

sports and the categorization of social skill levels of students to the significance level p<0.05. 

Keywords: Social Skills, Sports, Elementary Students 

 
Hüviyet Bekir İlköğretim Okulunda okuyan spor yapan ve yapmayan ilköğretim 

öğrencilerinin sosyal becerilerine etkisi 

  

İbrahim Yontan1, Selim Yıldız1, Gülçin Gözaydın2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale 

  

Bu araştırmaya, İstanbul ilinde Beyoğlu ilçesinde yaşları 10 ile 14 yaş arasında değişen 128 erkek 

133 kız olmak üzere toplam 261 öğrenci katılmıştır. İlköğretim öğrencilerinin spor yapma ve sosyal 

beceri düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, kardeş 

sayısı, kardeş sırası, uzun süre yaşadığı yer, anne baba öğrenim durumu, aile tutumu, spor 

yapması gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Sosyal becerileri ölçmek için Sosyal 

Beceri Anketi (SBA) ve verilerin toplanması amacı ile kişisel bilgi alma formu kullanılmıştır. 

Toplanan veriler SPPS 17 istatistik paket programından yararlanılarak frekans ve yüzde bakılmış, 

spor yapan ve yapmaya öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri karşılaştırılarak p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal beceri, spor, ilköğretim öğrencileri 
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Abstract 0364 
  

 
The attitudes of physical education majors toward gender roles 

  

Ceren Ebru Onuk, Cem Y. Yılmaz, Nuri Yıldız, Zeynep F. Dinç 

Cukurova University, The School of Physical Education and Sports, Adana 

  

Purpose:  

The main purpose of this study was to investigate Turkish physical education majors’ attitudes 

toward gender roles. 

 

Subjects: 

Forty-one female (Mage= 23.15±3.05) and 69 male (Mage= 22.19±3.07) undergraduate students 

from Physical Education and Sports College of Çukurova University participated in the study.  

 

Method:  

Data were collected using “The Gender Roles Attitude Scale”. The scale was developed by 

Zeyneloğlu and Terzioğlu (2011) in order to measure attitudes toward gender roles and contains 38 

items and five dimensions (egalitarian gender roles, female gender roles, marriage gender roles, 

traditional gender roles and male gender roles). Items were scored on a 5-point Likert-type scale 

(1= absolutely disagree, 6= completely agree).  

 

Results:  

Results demonstrated statistically significant difference between female and male students’ 

attitudes toward gender roles, p<=.000. Female students’ attitudes were significantly lower than 

the male students’ attitudes in 5 dimensions; egalitarian gender roles (Nfemale= 12.56, Nmale= 

16.58), female gender roles (Nfemale= 17.54, Nmale= 24.07), marriage gender roles (Nfemale= 11.88, 

Nmale= 18.03), traditional gender roles (Nfemale= 19.20, Nmale= 25.62) and male gender roles 

(Nfemale= 10.95, Nmale= 14.68). In addition, no significant differences were found among students 

from three different departments (teacher education, trainer education, sports management) in 

terms of their attitudes toward egalitarian gender roles, female gender roles, marriage gender 

roles, and male gender roles. 

 

Conclusion:  

In summary, the results showed that the gender roles attitudes differ according to gender. 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi 

  

Ceren Ebru Onuk, Cem Y. Yılmaz, Nuri Yıldız, Zeynep F. Dinç 

Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana 

  

Amaç:  

Akın (2007) cinsiyeti “bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik 

özellikleri”; toplumsal cinsiyeti de “kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rollerini ve 

sorumlulukları” olarak tanımlamaktadır. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan 

dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve 

nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavram olarak vurgulanmaktadır (Akın, 2007). Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM (2008) de ülkemizde toplumsal cinsiyet ilişkilerinde, hayatın birçok 

alanında erkeklerin daha baskın olduğunu, kadınların genellikle ikinci plana itildiğini ve eşit olmayan 

güç ilişkisi içerdiğini belirtmektedir. Toplumda erkekler ve erkeklere atfedilen işlevlere ve görevlere 

verilen değerin, birçok açıdan kadınlara ve kadınlara atfedilen işlevlere ve görevlere verilen 

değerden daha büyük olduğu da vurgulanmaktadır. Türk toplumu tarihsel olarak erkek yönelimli bu 

yaklaşımla şekillenmiş ve erkek normu, toplumun bütünü için genel bir norm olarak kabul edilmiş, 

bunlara bağlı olarak da toplumsal cinsiyet eşitsizliği süregelmiştir (KGSM, 2008). Toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerini ortadan kaldırmak amacı ile bu eşitsizliğin ve eşitsizliği etkileyen faktörlerin ortaya 

konması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını incelemektir.  

 

Yöntem:  

Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 41 kadın 69 erkek olmak üzere 

öğretmenlik (N= 36), antrenörlük (N= 39) ve spor yöneticiliği (N= 35) bölümlerinde öğrenim gören 

toplam 110 öğrenci katılmıştır. Veri toplama amacı ile Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından 

geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 38 madde ve 5 alt boyuttan 

(eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü ve erkek 

cinsiyet rolü) meydana gelen 5’li Likert tipi ölçekte (1= kesinlikle katılmıyorum, 5= tamamen 

katılıyorum) katılımcılardan her bir madde ile ne derecede hemfikir olduklarını belirtmeleri 
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istenmektedir. Ölçekten alınan en yüksek değer öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

‘eşitlikçi tutuma sahip’ olduğunu, en düşük değer ise; öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

‘geleneksel tutuma sahip olduğunu’ göstermektedir. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği’nin 

güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ile belirlenmiş ve.92 olarak ortaya konmuştur. 

 

Bulgular:  

Araştırma bulguları kadın ve erkek öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği’nin 5 alt 

boyutundan elde ettikleri tutum puanlarının eşitlikçi cinsiyet rolü (Nkadın= 12.56, Nerkek= 16.58), 

kadın cinsiyet rolü (Nkadın= 17.54, Nerkek= 24.07), evlilikte cinsiyet rolü (Nkadın= 11.88, 

Nerkek= 18.03), geleneksel cinsiyet rolü (Nkadın= 19.20, Nerkek= 25.62) ve erkek cinsiyet rolü 

(Nkadın= 10.95, Nerkek= 14.68) açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiklerini ortaya koymuştur. 5 alt boyutta da kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden toplumsal 

cinsiyet rollerine yönelik daha olumsuz tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte 

öğrencilerin okudukları bölüme (öğretmenlik, antrenörlük ve spor yöneticiliği) bağlı olarak 

toplumsal cinsiyet rollerine karşı tutumları arasında eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, 

evlilikte cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak geleneksel cinsiyet rolü alt boyutunda antrenörlük bölümü 

öğrencilerinin (M= 25.03), öğretmenlik bölümü öğrencilerinden (M= 20.83) anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur.  

 

Sonuç:  

Araştırma bulguları kadın öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik erkek öğrencilere oranla 

daha gelenekçi bir tutuma sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu durum kadın öğrencilerin küçük 

yaşlarda empoze edilen rolleri yaşamları boyunca uyguladıkları ve içselleştirdikleri, bu yüzden de 

daha olumsuz bir tutum sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir.  

 

Kaynakça: 

• Akın, A. (2007). Toplumsal cinsiyet (gender) ayırımcılığı ve sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 

26(2), 1-9. 

• T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Ulusal Eylem Planı 2008-2013. Fersa Ofset, Ankara. 

• Zeyneloğlu, S., Terzioğlu, F. (2011). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi ve 

psikometrik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 409-420. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, cinsiyet rolleri, tutum 
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Abstract 0365 
  

Identification of the class and branch teachers level of knowledge of first aid 

who work at primary schools 

  

Sinem Çekiç, Nurper Özbar, Aysun Bozkurt, Meral Küçük Yetgin 

Marmara University Scholl of Physical Education and Spor Science, İstanbul 

  

Purpose: The goal of our research is to identify the knowledge of first aid of the teachers in the 

primary schools who are primarily liable for the health of the students.  

 

Method: The level of knowledge of first aid of the class and branch teachers working some primary 

schools in Beykoz, Istanbul has been identified by conducting a survey. In total, 128 teachers took 

part voluntarily in the research, ranging in age from 23 to 54, 56 of whom are class teachers, 72 of 

whom are branch teachers. In the evaluation of the data gathered, diagnostic statistics (frequency-

percentage) was used. 

  

Results: 75% of the teachers stated that they received education on first aid. When the class and 

branch teachers' level of knowledge of first aid was compared, it was identified that there was a 

significant difference for the benefit of the branch teachers in the level of knowledge of foreign 

body airway obstruction, heart-lung revival and fainting and consciousness control (p<0.05). In the 

other fields, it was identified that there was no significant difference between the level of 

knowledge of the class and branch teachers.  

 

Conclusion: As a result of our research, it was identified that the teachers' knowledge of first aid 

was not enough and being aware of their deficiency, they expressed their need of education. In this 

direction, it is suggested that there should be practical courses related to first aid in the curricula of 

our schools which train for teacher. 

  

Keywords: Elementary school, teacher, first aid 
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İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin ilkyardım 

bilgi düzeylerinin belirlenmesi 

  

Sinem Çekiç, Nurper Özbar, Aysun Bozkurt, Meral Küçük Yetgin 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Amaç: Okul döneminde ortaya çıkan kazalar, birçok ülkede bu yaş grubundaki çocuk ölümlerinin 

birinci nedenidir. Kazalar ile ilgili verilerin toplanabildiği ülkelerde bu yaş grubundaki ölümlerin 

%20-60'ından kazalar sorumludur. Kazalar, Türkiye'de 5-14 yaş grubundaki çocukların ölüm 

nedenleri arasında birinci sırayı almakta ve bu yaş grubunda görülen ölümlerin %22'sini 

oluşturmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak yaptığımız çalışmamızın amacı, ilköğretim okullarında 

öğrencilerin sağlığından birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeylerini 

tespit edebilmektir. Bu sayede, öğretmenlerin hangi konularda bilgilendirilmeye ihtiyaçları oldukları 

ortaya konulabilir ve belirlenen eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar başlatılabilir. 

 

Yöntem: İstanbul’un Beykoz ilçesindeki bazı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan birinci ve 

ikinci kademe sınıf ve branş (beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı 

dil, Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen ve bilgisayar) öğretmenlerinin ilkyardım bilgi düzeyi 

anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya yaşları 23 ile 54 arasında değişen, 56’sı sınıf öğretmeni, 

72’si diğer branş öğretmeni, 79’u bayan, 49’u erkek toplam 128 öğretmen gönüllü olarak 

katılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistik (frekans-yüzde) 

kullanılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada 

ölçme aracının genel olarak geliştirilme aşamaları: Madde Havuzu Aşaması, Uzman Görüşü 

Aşaması, Ön Deneme Aşaması, Faktör Analizi Aşaması, Güvenirlik Hesaplama Aşaması olarak 

ayrılmıştır. Anketin ilk bölümü bağımsız değişkenleri gösteren tanıma soruları diğer 25’i ise bilgi 

sorularından oluşmuştur. Bilgi soruları genel ilkyardım bilgisini ölçmeye yönelik soruları 

kapsamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.65 olarak bulunmuştur. 

 

Bulgular: Çalışmamıza katılan öğretmenlerin %25’i daha önce ilk yardıma ilişkin eğitim 

almadıklarını %75’i ise ilk yardıma ilişkin eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamında 

yer alan tüm öğretmenler ilk yardım konuları hakkında bilgi sahibi olmalarının gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmen yetiştiren okulların (Eğitim fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri, güzel 

sanatlar, konservatuar, ilahiyat fakülteleri) müfredatları internet ortamında incelendiğinde, beden 

eğitimi bölümü dışında ilkyardım ile ilgili özel bir dersin müfredatlarda yer almadığı tespit 

edilmiştir.  

Öğretmenlerin en çok bilgi sahibi oldukları alanların başında sıcak çarpması gelmektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin %91.1’i, branş öğretmenlerinin de %88.9’u çocuklarda oluşacak sıcak çarpması 

durumunda ne yapmaları gerektiğini bildiklerini ifade etmişlerdir. Bunu sınıf öğretmenlerinde %91.1 

oranında, branş öğretmenlerinde %84.7 oranında epilepsi takip etmektedir. Bu tür kazalar ev 
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ortamında daha çok ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile öğretmenlerin bu bilgilere genel kültürleri 

nedeni ile sahip oldukları düşünülmektedir. Oysa, diğer ilk yardım alanları daha spesifik bilgilere 

ihtiyaç göstermektedir. Nitekim sınıf öğretmenlerinin %94.6’sı kalp masajı ve suni solunum, 

%87.5’i ise yabancı cisim batması hakkında bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir. Branş 

öğretmenlerinde ise 79.2’sı kalp masajı ve suni solunum, %70.8’i yabancı cisim batması, 

konusunda bilgi yetersizlikleri olduğunu ifade etmişlerdir.  

Öğretmenler arasındaki cinsiyet ayrımının ilk yardım bilgi düzeyi üzerinde etkili olup olmadığına 

bakıldığında, bayan öğretmenlerin en çok bilgi sahibi oldukları alanların başında genel 

değerlendirmede olduğu gibi sıcak çarpması gelmektedir. Bayan öğretmenlerin %92.4’ü, erkek 

öğretmenlerin de %85.7’si çocuklarda oluşacak sıcak çarpması durumunda ne yapmaları gerektiğini 

bildiklerini ifade etmişlerdir. Bunu bayan öğretmenlerde %87.3 oranında, erkek öğretmenlerde 

%87.8 oranında epilepsi takip etmektedir. Ancak bayan öğretmenlerin %83.5’i kalp masajı ve suni 

solunum, %79.5’i ise yabancı cisim batması hakkında bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir. Erkek 

öğretmenlerin ise 89.8’i kalp masajı ve suni solunum, %75.5’i yabancı cisim batması, konusunda 

bilgi yetersizlikleri olduğunu ifade etmişlerdir.  

Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin ilk yardım bilgi düzeyi karşılaştırıldığında yabancı 

cisim batması, kalp-akciğer canlandırması, bayılma ve bilinç kontrolü bilgi düzeyi arasında branş 

öğretmenleri lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Diğer konularda bilgi düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Sonuç: Çalışmamız sonucunda öğretmenlerin ilk yardım ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmadıkları ve 

bu eksikliklerinin de farkında olarak eğitim ihtiyaçlarını dile getirdikleri belirlenmiştir. Bu yetersizlik 

durumu bütün branşlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda öğretmen yetiştiren okullarımızın 

müfredatlarında ilk yardım ile ilgili derslerin uygulamalı olarak yer alması, ayrıca özel ve yatılı 

okullarda olduğu gibi diğer ilköğretim okullarının tümünde de revir kurulması ve buralarda görev 

yapacak en az bir sağlık personelinin bulundurulması önerilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İlköğretim okulu, öğretmen, ilk yardım 

  



 

1157 

Abstract 0369 
  

Effect of vitamin a supplementation on lipid peroxidation and lactate levels in 

ındividuals performing exhaustion exercise 

  

Süleyman Patlar1, Abdülkerim Kasım Baltacı2, Rasim Moğulkoç2 
1Selcuk University, High School of Physical Education and Sport, Konya 
2Selcuk University, Selcuklu Medical School, Department of Physiology, Konya 

  

Purpose: The objective of the present study is to explore the effect of vitamin A supplementation 

on lipid peroxidation and lactate levels in sedentary individuals who are exercised to exhaustion.  

Method: The study was performed on the 10 healthy sedentary male subjects. The subjects’ mean 

age was 22.85±0.26 years and mean body weight was 69.74±2.09 kg. They were supplemented 

with 300 mg oral vitamin A (retinol) and subjected to acute exhaustion exercise until fatigue 

developed once a week for 4 weeks. Exhaustion exercises were carried out until exhaustion 

developed according to Bruce protocol once a week for 4 weeks. Blood samples were collected from 

the subjects four times, at the beginning and at the end of the supplementation and before and 

after exercise, over the 4-week study period. The samples were used to analyze Malondialdehyde 

(MDA), glutathione (GSH), Glutathione peroxidase (GSH-Px), Catalase (CAT), Superoxide 

dismutase (SOD) and Nitric Oxide (NO) levels by using ELISA colorimetric method and plasma 

lactate levels in an autoanalyzer.  

 

Result: Exhaustion MDA, GSH, GSH-Px, CAT, SOD and NO levels measured both before and after 

supplementation were higher than resting levels (p<0.05). MDA and NO levels that were elevated 

in exhaustion before supplementation decreased significantly after vitamin A supplementation 

(p<0.05).  

 

Conclusion: The results of our study show that the increase in free radical production levels by 4-

week exhaustion exercise are being prevented by vitamin A supplementation. It can be postulated 

that supplementation of physiologic doses of vitamin A may be useful for and athletic performance 

and health. 

  

Keywords: Vitamin A, exercise, free radicals, antioxidant activity, lactate 

 



 

1158 

Tükenme egzersizi yaptırılan kişilerde a vitamini uygulamasının lipid 

peroksidasyonu ve laktat düzeylerine etkisi 

  

Süleyman Patlar1, Abdülkerim Kasım Baltacı2, Rasim Moğulkoç2 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 
2Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı yorgunluğa kadar egzersiz yaptırılan sedanterlerde A vitamini 

uygulamasının lipid peroksidasyonu ve laktat düzeylerine olan etkisinin araştırılmasıdır.  

 

Yöntem: Çalışma 10 adet sağlıklı sedanter erkek denek üzerinde gerçekleştirildi. Yaş ortalamaları 

22.85±0.26 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları ise 69.74±2.09 kg olan deneklere 4 hafta süreyle günde 

oral olarak 300 mg A vitamini (retinol) verildi ve haftada bir kez yorgunluk oluşuncaya kadar akut 

tükenme egzersizi yaptırıldı. Tükenme egzersizleri dört hafta süreyle ve haftada bir kez yorgunluk 

oluşuncaya kadar Bruce protokolü uygulanarak gerçekleştirildi. Dört hafta süren uygulamalarda 

deneklerden uygulamanın başında ve sonunda antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere dört kez 

alınan kan örneklerinde Malondialdehit (MDA), Glutatyon (GSH), Glutatyon peroksidaz (GSH-px), 

Katalaz (CAT), Süperoksit dismutaz (SOD) ve Nitrik oksit (NO) düzeyleri ELİSA Kolorimetrik 

yöntemle ile plazma laktat düzeyleri otoanalizör cihazında tayin edildi.  

 

Bulgular: Hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası yorgunlukta ölçülen MDA, GSH, GSH-Px, 

CAT, SOD ve NO seviyeleri istirahat değerlerine göre daha yüksekti (P<0.05). Uygulama öncesi 

yorgunlukta artan MDA ve NO düzeyleri A vitamini uygulamasıyla önemli şekilde azaldı (P<0.05). 

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları 4 haftalık tükenme egzersizinin yol açtığı serbest radikal üretimi 

düzeylerindeki artışın A vitamini uygulamasıyla önlendiğini göstermektedir. Fizyolojik dozda A 

vitamini uygulamasının sporcu sağlığı ve performansı yönünden faydalı olabileceği sonuç olarak 

söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: A vitamini, egzersiz, serbest radikeller, antioksidan aktivite, laktat 
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Abstract 0372 
  

The effect of fatigue exercise by exhausting at the night on the elements 

metabolism 

  

Ubeyde Gülnar1, Süleyman Patlar2, Abdülkerim Kasım Baltacı3, Rasim Moğulkoç3 
1Selcuk University, Olympic Swimming Pool, Fitness Expert, Konya 
2Selcuk University, High School of Physical Education and Sport, Konya 
3Selcuk University, Selcuklu Medical School, Department of Physiology, Konya 

  

Purpose: The aim of this study was to investigate how the affect fatigue exercise during the day 

and night on serum element levels. 

 

Subject: This research was performed on ten healty sedanter men who was not engaged active 

sport. Mean age of subjects are 23.00 ± 0.25 years, mean heigth are 177.79 ± 2.25 cm, body 

weigth was determined as 70.10 ± 1.63 kg. Study protocol was approved by Selcuk University 

Physical Education and Sport Education ethics committe.  

 

Method: Two times blood samples werw taken from subjects firstly at p.m. 24.00 (before exercise-

resting) and secondly just after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion. Blood samples 

were analyzed for serum cobalt, boron, cadmium, chrome, nickel, manganese, molybdenum, 

copper, iron, zinc, phosphorus, sodium, potasium ve calcium by atomic emission device (ICP-AES; 

Varian Australia Pty LTD, Australia) and levels given as mg/L. 

 

Result: The fatigue exercise increased potasium, sodium, sulfur, magnesium, calcium, iron, zinc, 

manganese, nickel, selenium, molybdenium, chrome, cobalt, lead and cadmium levels compared to 

resting levels (P<0.05). Nigth exercise only decreased serum cupper levels (P<0.05). 

 

Conclusion: The results of study show that exercise by exhausting during the night have significant 

caused on element metabolism. This study is the first research that determine relationship between 

nigth exercise and trace element metabolism. 

  

Keywords: The nigth exercise, element metabolism, fatigue 
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Yorgunluğa kadar yaptırılan gece egzersizinin element metabolizması üzerine 

etkisi 

  

Ubeyde Gülnar1, Süleyman Patlar2, Abdülkerim Kasım Baltacı3, Rasim Moğulkoç3 
1Selçuk Üniversitesi, Olimpik Yüzme Havuzu, Spor Uzmanı, Konya 
2Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 
3Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yorgunluğa kadar yaptırılan gece egzersizinin serumdaki element 

dağılımını nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. 

 

Yöntem: Araştırma, aktif olarak spor yapmayan 10 adet sağlıklı erkek sedanter üzerinde 

gerçekleştirildi. Deneklerin yaş ortalamaları 23.00 ± 0.25 yıl, boy ortalamaları 177.79 ± 2.25 cm, 

vücut ağırlığı ortalamaları ise 70.10 ± 1.63 kg olarak belirlendi. Çalışma protokolü Selçuk 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı.  

Deneklerden gece saat 24.00’da (egzersiz öncesi-istirahat) ve Bruce protokolü uygulanarak 

tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere iki defa kan örnekleri alındı. Alınan 

kan örneklerinde serum kobalt, bor, kadmiyum, krom, nikel, mangan, molibden, bakır, demir, 

çinko, fosfor, sodyum, potasyum ve kalsiyum tayinleri atomik emisyon cihazında (ICP-AES) mg/L 

olarak ölçüldü. 

 

Bulgular: Egzersiz öncesi (istirahat) değerleriyle mukayese edildiğinde gece yorgunluğa kadar 

yaptırılan egzersiz serum potasyum, sodyum, kükürt, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, 

mangan, nikel, selenyum, molibden, krom, kobalt, kurşun ve kadmiyum seviyelerinde artışla 

sonuçlanmıştır ( P<0.05). Gece egzersizi sadece serum bakırında önemli azalmaya yol açmıştır 

(P<0.05). 

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçları gece yorgunluğa kadar yaptırılan egzersizin element metabolizmasında 

önemli değişikliklere yol açtığını göstermektedir. Bu araştırma gece egzersizi ve eser element 

metabolizması arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Gece egzersizi, element metabolizması, yorgunluk 
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Abstract 0373 
  

The ınvestigation of some motoric, physiological and healthy life style behaviors 

of office workers with table top exercises 

  

Ömer Solak1, Hasan Eker2, Deniz Solak3, Ali Yolcu4 
1Vocational High School, Bor/Niğde 
2Hitit University, Department of Physical Education and Sport, Çorum 
3Physical Education Teacher, Nigde 
4Toki Onur Bakbak Martyr High School, Corum 

  

Purpose: This study was to research if there was an alternation or not in some body parameters 

and Healthy Lifestyle Behaviors (HLB)with office exercises which the people studying in a desk job. 

Subjects: For this study 35 volunteer people working in Niğde Provincial Directorate of Social 

Services which their average age was 34,041±7,261 years, average height is 167,208±9,50 cm 

and average body weight is 71,73±1,74 kg were joined.  

 

Method: Before and after exercise programmed HLB Measure ll survey, health, weight, elasticity, 

left-right handgriping, back-leg strength, systolic-diastolic blood pressure, respiratory parameters 

and the rate of body fat are measured for joiners.For statistical evaluation Paired Sample t Test is 

used and p<0,05 values are accepted meaningfully. 

 

Results: Body Mass Index (BMI) pretest 25.575±3.12kg/m2, post-test 25.137±3.12kg/m2 

(p<0.003);diastolic blood pressure pre-test 7.833±1.37 mmHg, posttest 6.812±1,05 mmHg 

(p<0.001); flexibility pretest 15.369±7.76cm, posttestwas measured as 17.891±7.41cm(P<0.05). 

Backstrengthpre-test78.987±27.32 kg and posttest 91.691±26.43 kg (P<0.000); leg strength pre-

test 76.678±29.38 kg, posttest 90.304±29.94 kg(P<0.004) were measured. Dominant hand grip 

strength pre-test 33.320±8.79kg and posttest 36.041±9.00kg (P<0.000). Body Fat Percentage 

(BFP) pretest 23.595±6.41%, posttest 22.170%±6.80 measured and significant differences were 

found(p<0.001). Respiratory and other measurement valueswere not different(p> 0.05). 

Conclusion: As a result the exercises used for workers weren’t make an important alternation of 

their respiratory parameters (p>0,05). However, it was confirmed that there were positive result in 

body weight (p<0,003), BMI (p<0,003), power measures (p<0,05), BFP (p<0,001) and diastolic 

blood pressure (p<0,002). But this alternation wasn’t reflected to their HLB (p>0,05). 

  

Keywords: Healthy Lifestyle, office exercise, body fat percentage, Physiology 
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Masa başı çalışanlarının masa başı egzersizleriyle bazı motorik, fizyolojik ve 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi 

  

Ömer Solak1, Hasan Eker2, Deniz Solak3, Ali Yolcu4 
1Endüstri Meslek Lisesi, Bor/Nigde 
2Hitit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y. O., Çorum 
3Beden Eğitimi Öğretmeni, Niğde 
4Toki Şehit Onur Bakbak Lisesi, Çorum 

  

Amaç; Masa başında çalışanların, masa başı egzersizleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

(SYBD) ve bazı vücut parametrelerindeki değişimi araştırmaktır.  

 

Denekler; Çalışmaya Niğde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli yaşları ortalaması 

34,041±7,261 yıl, boyları ortalaması 167,208±9,50 cm ve vücut ağırlıkları ortalaması 71,737±1,74 

kg olan otuz beş gönüllü masa başı çalışanıkatılmıştır.  

 

Metot;Katılımcılara sekiz haftalık bir egzersiz programı öncesi ve sonrasında SYBD Ölçeği II anketi, 

boy, kilo, esneklik, sağ-sol pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, sistolik- diastolik kan 

basınçları, solunum parametreleri ve vücut yağ oranları ölçüldü. İstatistiksel değerlendirme için 

PairedSample t Test (bağımlı örneklem t testi) kullanıldı ve p<0,05 değerleri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular; Beden Kitle İndeksleri (BKİ) öntest 25,575±3,12 kg/m2, sontest 25,137±3,12 kg/m2 

(p<0,003); diastolik kan basınçları öntest7,833±1,37 mmHg, sontest 6,812±1,05 mmHg (p< 

0,001); esneklik öntest 15,369±7,76 cm, sontest 17,891±7,41 cm olarak ölçülmüştür (P<0,05). 

Sırt kuvveti değerleri öntest 78,987±27,32 kg, sontest 91,691±26,43 kg (P<0,000); bacak kuvveti 

değerleri öntest 76,678±29,38 kg, sontest 90,304±29,94 kg (P<0,004) olarak ölçülmüştür. 

Dominant el pençe kuvveti değerlerinde öntest 33,320±8,79 kg, sontest 36,041±9,00 kg’dır 

(P<0,000). Vücut Yağ Yüzdeleri öntest %23,595±6,41, sontest %22,170±6,80 olarak ölçülmüş 

(p<0,001) ve anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Solunum ve diğer ölçüm değerlerinde farklılık 

tespit edilmemiştir (p>0,05). 

 

Sonuç; Masa başı çalışanlarına uygulanan egzersiz programı çalışanların Solunum parametrelerinde 

değişim oluşturmamıştır (p>0,05). Bununla birlikte Vücut ağırlıkları(p<0,003), BKİ 

değerleri(p<0,003), kuvvet ölçümleri(p<0,05), vücut yağ yüzdeleri(p<0,001) ve diastolik kan 

basınçları(p<0,002) bakımından olumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Ancak bu değişim 

SYBD’larına(p>0,05) yansımamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi, masa başı egzersizi, vücut yağ yüzdesi, fizyoloji 
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Abstract 0374 
  

Brand loyalty of customers and strengthen the relationship between 

professional football league sports in Iran 

  

Mehrdad Moharramzadeh, Mirhasan Seyed Ameri, Ronak Akbari 

urmia university 

  

Each brand has its own personality. Brand identity and its goals are clear and distinct And his 

friendly face and felt able to offer rich and beneficial relationship with its customers to establish 

And not only them but also the hearts and minds of consumers to capture everyday life (1). Foxx 

Alvgl Dasmyt (1994) stated that the survival of companies that have created a degree of loyalty in 

their customers, have developed the involvement of customers who buy a brand again and 

encourage Today, the only organizations that have filed the proper position of the core 

competitiveness of its customers and satisfy their needs have been supplied to the demands of 

regular customers, build loyal customers (2). Sydyk Fvvng and Yi (2008) concluded that significant 

positive relationship between the components of customer loyalty with loyalty to brands, there are 

sports. (3) Moradi and Asadi (2011) demonstrated the value of relationship marketing and 

customer loyalty (4) to study the relationship between customer loyalty dimensions (cognitive, 

emotional, customer relationship management, time management, resource investment), 

strengthening the sport they put on. The population selected for this study include the CEO, the 

public relations, financial director and coach professional football teams in the league in Iran. That 

have been selected as the sample. Selected population responded to the questionnaire of 65 

questions selected for this study was to brand loyalty doctor Moghimi with alpha./81. Researcher 

made questionnaire strengthen the brand with alpha 0/79 is.From the Pearson correlation method 

is used for communication between components. Findings showed that about 62 percent (40 

patients) were age between 50-41, most people with bachelor's degree (70%) mix-year record of 

10-6 (59%) were. The results showed that the cognitive component of strengthening the national 

brand (r = 0.57 and (P = 0.000, which indicates it is a positive relationship Vmnadary Giving 

customers the information and knowledge and create knowledge about the characteristics of their 

products makes them Customers with the knowledge and attitudes are quite positive towards the 

move and the trust they have been Customers with the knowledge and attitudes are quite positive 

towards the move and the trust they have been The results showed that the strengthening of 

national brand management, customer relationship (r = 0.54 and (P = 0.000 and a significant 

positive relationship exists On this basis, if an organization wants to benefit from customer 

relationship management should be the real driving force behind their behavior is that consumers' 

real needs Recognize and strive to satisfy their customer relationship management should be a 
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coherent approach to identify, attract and retain customers and to help enable organizations to 

manage and coordinate interactions with customers. The results showed that the time to 

strengthen the national brand (r = 0.51 and (P = 0.000, which states that there are significant 

positive relationship Vmna One important factor in the strengthening and expansion of the brand 

reputation and long history and known for its advertising, is privileged and or expand their In fact, 

advertising is part of the solution of marketing problems, so it should be noted that the advertising 

program should be viewed as a long term plan to strengthen brand loyalty are the main target is to 

be supplied. The results showed that the emotional strengthening national brand loyalty (r = 0.49 

and (P = 0.000 Vmnadary there is positive relationship which is illustrated Feelings that can not 

even believe in consumer attitudes will affect the product's manufacturer, so they should have in 

mind Today only because of a sense of belonging to customers who have a heart for the 

organization, capital, is considered the profitability and long life. The results showed that the 

resources have been invested in strengthening the national brand (r = 0.46 and (P = 0.000, 

positive relationship exists Vmnadary So much more human and financial resources invested and 

the quality is central to achieving customer satisfaction is the basis of expert manpower and 

financial support for the owner to make sure they can increase brand value among the customers. 

In each of these components can be deduced promote increased brand loyalty is the loyalty of 

customers many benefits including reduced costs, attract new customers, reduce customer 

sensitivity to price changes, increased barriers to entry for new competitors  

 

1.Taylor, Steven & Celuch, Kevin & Goodwin, Stephen- The 

Inportance Of Brand Equity To Customer Loyalty- Journal Of Product 

And Brand Management- Volume 13-2004 

2. Ghaffari Ashtiani, treaties, Safari, squirrel, Akram. (2010). Customer loyalty through the 

recruiting season. Journal of Management Development. No. 81 

  

Keywords: Brand, customer, loyalty 
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Abstract 0375 
  

The effect of exhaustion exercise during the day and night on serum melatonin 

  

Bilal Demirhan1, Mehmet Kılıç2, Süleyman Patlar2, Abdülkerim Kasım Baltacı3, Rasim Moğulkoç3 
1Bartın University, High School of Physical Education and Sport, Bartın 
2Selcuk University, High School of Physical Education and Sport, Konya 
3Selcuk University, Selcuklu Medical School, Department of Physiology, Konya 

  

Purpose: The area subject to the relationship between melatonin and exercise studies focused on 

this hormone’s effect on antioxidant activity has been observed. However, day and night about how 

this affects the physical activity levels of melatonin research is limited. Also, there is no consensus 

among the results of the reports submitted. The aim of this study was to investigate how the affect 

exhaustion exercise during the day and night on serum melatonin levels. 

 

Subject: This research was performed on ten healty sedanter men who was not engaged active 

sport. Mean age of subjects are 22.20 ± 0.24 years, mean heigth are 174.60 ± 2.33 cm, body 

weigth was determined as 69.70 ± 2.42 kg. Study protocol was approved by Selcuk University, 

Physical Education and Sport Education ethics committe.  

 

Method: Blood samples was taken from subject two times firstly at a.m. 10.00 and secondly just 

after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion. From the same subjects blood samples 

were taken at p.m. 24.00 and immediately after Bruce protocol exercise by applying the 

exhaustion, thereafter, 4 times blood samples had been taken from subjects. Blood samples were 

analyzed for serum melatonin by ELISA method and levels given as pg/ml. 

 

Result: It may be postulated that higher melatonin levels after the exercise at the nigth arise from 

increased melatonin secretion at the nigth rather than exercise (P<0.05). 

 

Discussion: The results of present study show that not only daytime exercise but also nigth 

exercise by the exhaustion do not have significant affect on serum melatonin levels. 

  

Keywords: Day time and nigth exercise, melatonin, exhaustion 
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Gece ve gündüz yaptırılan tükenme egzersizlerinin serum melatonin düzeylerine 

etkisi 

  

Bilal Demirhan1, Mehmet Kılıç2, Süleyman Patlar2, Abdülkerim Kasım Baltacı3, Rasim Moğulkoç3 
1Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın 
2Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 
3Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

  

Amaç: Melatonin ve egzersiz ilişkisini konu alan çalışmaların daha çok bu hormonun antioksidan 

etkisine odaklandığı gözlenmektedir. Buna karşın gece ve gündüz yapılan fiziksel aktivitenin 

melatonin düzeylerini nasıl etkilediğine dair araştırmalar son derece sınırlıdır. Ayrıca bu konuda 

sunulan raporların sonuçları arasında da bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı da 

tükenmeye kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin serum melatonin düzeylerini nasıl 

etkilediğinin araştırılmasıdır. 

 

Yöntem: Bu araştırma, aktif olarak spor yapmayan 10 adet sağlıklı erkek sedanter üzerinde 

gerçekleştirildi. Deneklerin yaş ortalamaları 22.20 ± 0.24 yıl, boy ortalamaları 174.60 ± 2.33 cm, 

vücut ağırlığı ortalamaları ise 69.70 ± 2.42 kg olarak belirlendi. Çalışma protokolü Selçuk 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı. 

Deneklerden sabah saat 10.00’da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine 

tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere iki defa kan örnekleri alındı. Aynı denek grubundan 48 

saat sonra benzer şekilde gece saat 24.00’da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme 

egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere yine iki defa olmak üzere toplam 4 defa kan 

örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde ELISA yöntemiyle serum melatonin düzeyleri (pg/ml) tayin 

edildi. 

 

Bulgular: Gece yapılan ölçümlerde, gündüz yapılan ölçümlerle mukayese edildiğinde, hem istirahat, 

hem de egzersiz sonrası yüksek melatonin değerleri elde edildi (p<0.05).  

 

Sonuç: Çalışmada gece elde edilen yüksek melatonin seviyeleri egzersizden daha çok melatonin 

salgısının gece artışının bir sonucu gibi ortaya çıkmaktadır. Mevcut çalışmanın sonuçları hem 

gündüz, hem de gece tükenmeye kadar yaptırılan egzersizlerin serum melatonin düzeyleri üzerine 

önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Gündüz ve gece egzersizi, melatonin, yorgunluk 
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Abstract 0377 
  

The expectation and the reasons for choosing the elite taekwondo ın ıstanbul 

  

Selim Yücesoy1, Selim Yıldız1, Gülçin Gözaydın2 
1Kocaeli University Physical Education and Sport, Kocaeli 
2Çanakkale Onsekiz Mart University Physical Education and Sport, Çanakkale 

  

The purpose of this study in elite level sports clubs in Istanbul that taekwondo taekwondo athletes 

engaged in sports and there a sons for starting the sport of taekwondo, the sport is to determine 

the expectations of thebranch. Sports clubsforthestudy of elite-levelsport of taekwondo in the 

province of Istanbul which 100 (60 male, 40 female) athletes were surveyed. 

The questionnaire of this study consist of three parts: 

1-The reasons for choosing taekwondo 

2-The reasons choosing taekwondo as a profession 

3-The expectations from taekwondo. 

 

The frequency, the percentages and the arithmetical mean value and t-test  were calculated by the 

use of data recevied from the questionnaire. As a result of thisstudy it could be said that the 

important factors encouraging the taekwondo are; 

- The effect of mass media to initiation sport 

- The effect of television channels to initation sport 

- Theeffect of a trainerwho is yournearvicinity 

  

Keywords: Taekwondo, Sport, Sportsclup 

 
İstanbul’da bulunan elit tekvando sporcularının bu branşa yönelme nedenleri 

  

Selim Yücesoy1, Selim Yıldız1, Gülçin Gözaydın2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale 

  

Bu çalışmanın amacı İstanbul ilinde ki tekvando spor kulüplerinde elit düzeyde spor yapan tekvando 

sporcularının tekvando sporuna başlama nedenleri ve bu spor dalından beklentilerinin 

belirlenmesidir. Araştırma için İstanbul ilinde bulunan tekvando spor kulüplerinde elit düzey spor 

yapan 100 (60 kadın, 40 erkek) sporcuya anket uygulanmıştır. 
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Araştırmada kullanılan anket 3 bölümden oluşmuştur. 

1- Tekvando sporunu seçme nedenleri 

2- Tekvando sporu ile profesyonel olarak uğraşma nedenleri 

3- Tekvando sporundan beklentiler 

Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak frekans, yüzde ve aritmetik ortalama dağılımları ve t-

testi uygulanmıştır. 

 

Bu çalışmanın sonucunda tekvando sporuna yönelmenin en önemli nedenleri olarak; 

- Basın yayın organlarının spora başlamadaki etkisi 

- Televizyon kanallarının spora başlamadaki etkisi 

- Yakın çevrendeki bir antrenörünün spora başlamadaki etkisinin olduğu söylenebilir 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tekvando, spor, spor kulübü 
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Abstract 0380 
  

The youth camp programmes which are carried out by mınıstry of youth and 

sports as a leisure time activity 

  

Melike Esentaş1, Selhan Özbey2 
1Celal Bayar University, Department of Physical Education Teacher, Manisa 
2Celal Bayar University, Department of Sport Management Sciences, Manisa 

  

It is the unit that is conducted with GSB{youth and sport ministry} and provide social and cultural 

activities evaluation of young people.Some activities are organized in order to contribute to social 

development for young people who have limited allows. The camp programmes are prepared as 

providing social life and contribution of social life style. 

In this survey it is aimed to analyse, interpret and to give proposals when necessary to the ideas of 

women and men participants of youth camps organised as spare time activity aged 13-15 and 16-

17 about sea camp program and leader behaviours. 

The participants that are in this research are 205 women and 347 men and totally 552 students 

who are in sea camp in three different terms. A personal data form and a questionairre form is 

prepared in order to establish the demographic features and profiles of participants of Free of 

Charge Sea Camp. The questionnairre involves yes-no questions, multiple choice and open-ended 

questions about the camp program and the camp leader. Once the survey was completed, all the 

personal data forms and questionairres has been checked to gain information, data has been coded 

to be comforable to code instruction. The coded data has been interpreted by using explanatory 

statistics, tables and by looking at the percentiles and frequency distributions. 

The youth camps,which are spare time activities, effects the participants in a positive way. The 

participants emphasized that when the camp finished they had good friendships, they gained self-

confidence, they learned to have a planned and coordinate lifestyles, they had responsibilites and 

they had positive transfers about group work. It is noteworthy that women and men participants, 

according to their age groups, had clean-up problem. Thus, the negative features of camp 

programs need to be healed. At the end of the survey It is concluded that while plnning the 

activities women and men participation shoul be done equally and considering the age factor the 

activities which will meet the needs of all age groups should be involved in the program, and 

moreover the number of the sea activities should be increased. 

  

Keywords: Leisure time, youth camp, youth camp leader, camp programs 
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Bir serbest zaman etkinliği olarak;Gençlik ve spor bakanlığınca 

uygulananGençlik kampları programları 

  

Melike Esentaş1, Selhan Özbey2 
1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Manisa 

  

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bünyesinde gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel 

faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerin yürütüldüğü bir birimdir. 

Kamplarda imkanı kısıtlı gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli aktiviteler 

düzenlenmektedir. Kamp programları sosyal yaşantıyı destekleyecek ve sosyal yaşam sürecine 

katkıda bulunacak şekilde hazırlanmaktadır (www.ghdb.gov.tr). Bu araştırmada amaç; serbest 

zaman etkinliği olarak uygulanan gençlik kamplarında yer alan öğrencilerin, cinsiyet ve farklı yaş 

(13-15 ve 16-17) gruplarına göre, kamp programına ilişkin görüşleri analiz etmek, yorumlamak ve 

gerekli hallerde öneriler vermektir. 

 

Araştırmaya Deniz Kampında üç ayrı dönemde yer alan, 205 bayan ve 347 erkek toplam 552 

öğrenci katılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini ve profilini belirlemek üzere bir kişisel bilgi 

formu ve kamp programını değerlendirmeye yönelik, evet-hayır, çoktan seçmeli ve açık uçlu 

sorulardan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket uygulamasının ardından, veri elde etmek üzere 

kişisel bilgi formu ve anketlerin tümü araştırmacı tarafından kontrol edilmiş, veriler kod 

yönergesine uygun olarak kodlandırılmıştır. Kodlanan veriler tanımlayıcı istatistik kullanılarak, 

tablolar oluşturmak, yüzdelik oranlarına ve frekans dağılımlarına bakılarak yorumlanmıştır. 

 

Serbest zaman etkinliği olarak uygulanan gençlik kamplarında, kurulan arkadaşlıklar (%51.9), 

özgüvenlerinin artması (%14.5), planlı ve düzenli yaşamayı öğrenmeleri (%10.7), sorumluluk 

sahibi olmaları (%7.3) ve takım çalışması (%6.5) hususunda kendilerine olumlu transferlerde 

bulunduklarını belirtmişlerdir. Kadın ve erkek katılımcılarda, yaş gruplarına göre temel ihtiyaçların 

giderilmesi hususunda “temizlik” sorununun yüksek oranda olması (%66) dikkat çekici bir 

bulgudur. Araştırmada etkinlikler planlanırken, kadın-erkek kontenjan dağılımının eşitliğin 

sağlanması ve yaş faktörü de göz önüne alınarak, programda her yaş grubunun beklentilerini 

karşılayabilecek etkinliklerin bulundurulması ayrıca deniz etkinliklerinin sayısının artırılması 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, gençlik kampı, kampı lideri, kamp programları 
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The effects merit brand on customer loyalty in the football clubs 

  

Mehrdad Hasanzadeh Dogoory1, Abdolazim Azizkhani2, Leila Agajan3 
1Dr Mehrdad Hasanzadeh Dogoory: Islamic Azad University Central Tehran Branch 
2Abdolazim Azizkhani: Islamic Azad University -Physical Education Department 
3Dr Leila Agajan 

  

The main concern of every marketer mental exercise by maintaining and building customer loyalty 

and ultimately the customer's sport. Thus gaining customer commitment, customer satisfaction 

and build loyalty among customers of the primary goals is to be followed by sports marketers. The 

Merit brand, plays a positive impact on this issue that it can not be ignored. 

The purpose of this study merit the brand concept and its importance in the clubs Persepolis and 

Esteghlal and there is an effect on customer satisfaction and loyalty. Sweeney and suites in the 

survey questionnaire (2008) from Australia were used. After confirmation of its validity and 

reliability ( Cronbach's alpha = 9358/0 percent), 534 comments from fans and Independence 

League clubs who have equally been received. 

Sampling method used to select these people " sampling " was. Data were analyzed using 

correlation method (using structural equations). The results show that increased competence and 

significant direct impact on brand satisfaction to audiences in clubs Persepolis and Esteghlal But the 

emotional impact of increased competence and commitment to continuing the brand's commitment 

to increase audiences in clubs Persepolis and Esteghlal This positive relationship is not significant. 

The audience satisfaction clubs Persepolis and Esteghlal and significant direct impact on the 

increase and decrease the oral recommendation is not willing to change. 

  

Keywords: Emotional commitment and continuous, customer satisfaction, Merit brand 
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Abstract 0389 
  

Comparison of depression levels of athletes and sedanters 

  

Bade Tekbaş 

University of Ondokuz Mayıs Yaşar Doğu Physical Education and Sport Highschool Samsun 

  

The purpose of this study was to compare the depression level of athletes and sedanters and also 

to search if the depression levels differ according to gender and working of their parents or not. For 

this purpose 150 athletes (13.22±0.63 year) and 122 sedentary (13.17±0.85 year) totally 272 

students attending 8th class of primary school in 2011-2012 academic year participated the study. 

“Depression Scale for Children” has been used to determine the depression levels (Öy, 1991). The 

survey was applied face to face interview. Mann Whitney U test was used for the statistical 

analysis. 

 

Students participating in the study have generally low depression scores (athletes 7.46±5.09 and 

sedanters 11.30±6.53). When the depression scores were compared between female athletes and 

female sedanters, it has been seen that sedanters have higher scores than athletes (p<0.01). 

Sedentary males depression scores were found higher than athletes (p<0.01). Without distinction 

of males and females, sedentary students’ depression scores were found higher than athlete 

students (p<0.01). Female athletes’ depression scores were found higher than male athletes, and 

female sedanters depression scores were found higher than male sedanters in statistically (p<0.01 

and p<0.05). It has been seen that both athlete and sedentary females’ total scores were higher 

than total males (p<0.01). Depression scores of students, who have working and not working 

parents, were not found different (p>0.05). 

 

As a conclusion, it has been determined that dealing with sports could reduce the level of 

depression and; females are more depressive than males. 

 

Keywords: Athlete, sedentary, depression level 
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Sporcuların ve sedanterlerin depresyon düzeylerinin karşılaştırılması 

  

Bade Tekbaş 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu BESYO, Samsun 

  

Bu çalışmanın amacı sporcuların ve sedanterlerin depresyon düzeylerini karşılaştırmak ayrıca 

cinsiyete ve ebeveynin çalışıp çalışmamasına göre depresyon düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemektir. Bu amaçla bu çalışmaya 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Samsun 

ilindeki ilköğretim okullarında 8. sınıfta okuyan 150 sporcu (13,22±0.63 yıl) ve 122 sedanter 

(13.17±0.85yıl) olmak üzere toplam 272 öğrenci katılmıştır. Depresyon düzeylerini belirlemek için 

“Çocuklar için Depresyon Ölçeği” (Öy 1991) kullanılmıştır. Anket yüz yüze görüşme yöntemiyle 

uygulanmıştır. Elde edilen bulguların değerlendirilmesinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin depresyon puanlarının düşük olduğu görülmüştür (sporcu 

7.467.46±5.09 ve sedanter 11.30±6.53). Sporcu ve sedanter bayanların depresyon puanları 

karşılaştırıldığında, sedanter bayanların daha yüksek depresyon puanına sahip olduğu görülmüştür 

(p<0.01). Erkeklerin depresyon puanları incelendiğinde, sedanter erkeklerin depresyon puanlarının 

istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Erkek ve bayan ayrımı 

yapmaksızın toplam sedanterlerin depresyon puanlarının toplam sporculardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür (p<0.01). Sporcu bayanların ve sporcu erkeklerin depresyon puanları 

karşılaştırıldığında sporcu bayanların puanlarının sporcu erkeklerden istatistiksel olarak daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Sedanter bayanların depresyon puanlarının da sedanter 

erkeklerden istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). Hem sporcu hem de 

sedanter olmak üzere toplam bayanların depresyon puanının, toplam erkeklerin puanından daha 

yüksek olduğu görülmüştür (p<0.01). Çalışan ve çalışmayan ebeveyne sahip çocukların depresyon 

puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç olarak spor ile uğraşmanın, çocukların depresyon düzeyini düşürdüğü ve ister sporcu olsun 

ister olmasın bayanların erkeklere göre daha depresiv oldukları tespit edilmiştir. 

 

  

Anahtar Kelimeler: Sporcu, sedanter, depresyon düzeyi 
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Abstract 0392 
  

The study of the somatotypes of the male pupıls of trabzon hıghschool of sports 

  

Vedat Ayan1, Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, Selma Soyyiğit1, Nehir Kavi1, Ali Emre Erol2 
1Karadeniz Technical University of Physical Education and Sports High School, Trabzon 
2Gazi University of Physical Education and Sports High School, Ankara 

  

ABSTRACT  

In the study, it was aimed to determine the somatotype chracteristics of the male pupils from 

Trabzon Highschool of Sports. 124 male pupils voluntarily participated in the study during the 

2011-2012 educational year. The age, height, weight, skinfold thickness, cirumference, and width 

measurements of the male pupils participated in the study were taken. Heath-Carter method was 

used to determine their somatotypes. The statistical analyses of the measurements were carried 

out by using SPSS 17. 

The mean values of the age, height,and weight of the male pupils (n=124) from Trabzon 

Highschool of Sports were found as follows; mean age 16,50±1,28 years old, mean height 

172,83±7,14 cm, mean body weight 65,07±8,41 kg. The mean values of the somototype 

components of the male pupils from Trabzon Highschool of Sports were found as endomorphy 

2,12±0,67, mesomorphy 4,91±1,09, ectomorphy 3,01±1,01. 

We are of the opinion that our study, in addition to determining the somatotype chracteristics of 

the male pupils from Trabzon Highschool of Sports, will also contribute to improving the training 

programs of the pupils and to the curriculum. 

  

Keywords: Somatotype, Anthropometry, Highschool Of Sports, Male, Pupil 

 
Trabzon spor lisesinde okuyan erkek öğrenci sporcuların somatotip 

özelliklerinin incelenmesi 
  

Vedat Ayan1, Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, Selma Soyyiğit1, Nehir Kavi1, Ali Emre Erol2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu - Trabzon 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

  

Amaç: Bu çalışmada Trabzon Spor Lisesinde okuyan erkek öğrenci sporcuların somatotip 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmaya Trabzon ilinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında Trabzon Spor Lisesinde 

okuyan 124 erkek sporcu öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan Spor Lisesi erkek 
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öğrenci sporcularının yaş, boy, kilo, deri kıvrımı kalınlıkları, çevre ölçümleri ve genişlik ölçümleri 

alınmıştır. Somatotip özelliklerini belirlemek amacıyla Heath-Carter yöntemi kullanılmıştır. 

Ölçümlerin istatistiksel analizleri SPSS 17 programında yapılmıştır.  

 

Bulgular: Bu çalışmaya katılan Trabzon Spor Lisesi erkek öğrenci sporcularının (n=124) yaş 

ortalamaları 16,50±1,28 yıl, boy uzunluk ortalamaları 172,83±7,14 cm, vücut ağırlık ortalamaları 

65,07±8,41 kg olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan Trabzon Spor Lisesi erkek öğrenci 

sporcularının somatotip bileşenlerinin ortalama değerleri ise endomorfi 2,12±0,67 mezomorfi 

4,91±1,09 ektomorfi 3,01±1,01 olarak bulunmuştur.  

 

Sonuç: Bu çalışma Trabzon Spor Lisesinde okuyan erkek öğrenci sporcularının somatotip 

özelliklerini ve branşlara göre somatotip dağılımlarını belirlemekle birlikte öğrenci sporcuların 

antrenman programlarının ve eğitim planlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

 

1. GİRİŞ  

Genel anlamda antropometri; insan bedenin nesnel özelliklerini, belirli ölçüm yöntemleriyle ve 

ilkeleriyle boyutlandıran ve yapı özelliklerine göre sınıflandıran sistematize bir tekniktir[14]. Farklı 

bir ifade ile antropometri, bireyin vücut özelliklerini metrik olarak değerlendirmektir[1].  

Antropometrik özellikler üzerinde yapılan araştırmalarla, değişik vücut profillerinin hangi branşa 

uygun olduğu tespit edilmeye çalışılmakta ve yetenek tespiti sürecinde bu profillere uygun 

sporcuların seçimi yapılmaktadır[12].  

Vücut bölümlerinin, uzunluk, genişlik ve çevre olarak birbirlerine oranları sportif aktiviteler 

sırasında, mekanik yönden kimin daha avantajlı olacağını ortaya koymaktadır [13]. 

Bu nedenle çalışmamızda Trabzon Spor Lisesinde okuyan erkek öğrenci sporcularının somatotip 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmaya Trabzon ilinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Trabzon Spor Lisesinde okuyan 124 

erkek sporcu öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmamızda örneklem grubunda yer alan 

sporculardan “International Biological Programme (IBP)”[ 9] ve “International Society for the 

Advancement of Kinanthropometry (ISAK)”nin[11] öngördüğü teknikler doğrultusunda 

antropometrik ölçümler alınmıştır. 

Çalışmamızda sporcuların somatotip özelliklerinin belirlemek için Heath-Carter somatotip belirleme 

yöntemi kullanılmıştır [2].  
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3. BULGULAR 

Çalışmamızda Spor Lisesi öğrenci sporcuların (n=124) ağırlık ortalamaları 65,07±8,41 kg, boy 

ortalamaları 172,83±7,14 cm, triceps DKK 7,58±2,21 mm, suprailiac DKK 6,01±2,28 mm, 

subscapula DKK 8,29±2,41 mm, calf DKK 8,13±2,20 mm, biceps çevre 28,24±2,77 cm, calf çevre 

36,63±3,06 cm, dirsek genişliği 6,98±,67 cm, diz genişlik ölçümü 10,19±,65 cm olarak tespit 

edilmiştir. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Çalışmamızda Spor Lisesi Öğrenci Sporcularının somatotip ortalama değerleri ise 2,1–4,9–3,0 

olarak bulunmuş ve spor lisesi öğrenci sporcularının ekdomorfik mezomorf bir yapıya sahip 

oldukları tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmalardan Ziyagil ve arkadaşları[17] Trabzon Sporun Farklı Yaş Gruplarındaki 

Futbolcuları üzerinde 88 yıldız takım oyuncusunun somatotip bileşenlerini 1,8–3,6–3,7 olarak 

belirlemiştir. Bu bulgular çalışmadaki bulgularla tutarlılık göstermemektedir.  

Zorba ve arkadaşları[19] Okullar Arası Yarışmalarında İlk Üç Dereceye Giren 12–15 Yaş Grubu 46 

Futbolcuda somatotip bileşenlerini 2,0–5,0–3,2 belirlemiştir. Bu bulgular çalışmadaki bulgularla 

tutarlılık göstermektedir. 

Fox ve arkadaşları[6] De Garay ve arkadaşları[3] erkek olimpiyat sporcuları ile ilgili şu ortalama 

somatotip değerlerini bildirmişlerdir; maratoncular, 1,4–4,3–3,5, güreşçiler 2,4–6,7–1,5 sırıkla 

yüksek atlayıcılar 1,5–4,8–3,2, yüzücüler 2–5–3 belirlemiştir. Bu bulgular çalışmadaki bulgulardan 

maratoncular, sırıkla yüksek atlayıcılar ve yüzücülerle tutarlılık göstermekte iken güreşçilerle 

tutarlılık göstermemektedir.  

Sonuç olarak; ülkemizde spor lisesi öğrenci sporcularının somatotip değerlerinin ortaya konmasının 

literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmekte, bu ve buna benzer araştırmaların daha büyük 

çalışma gruplarına ve değişik branşlarda mücadele eden sporculara yapılmasının konuyla ilgili daha 

iyi sonuçları beraberinde getireceği kanaatindeyiz. 
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Figure 1. The Distribution of the male pupıls of Trabzon hıghschool of sports Somatotype 

on the Somatochart. 

Şekil 1. Spor Lisesi Erkek Öğrenci Sporcularının ortalama somatotiplerinin somatokart 

üzerindeki dağılımı. 

 
Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda Şekil 1’ de Spor Lisesi erkek öğrenci sporcularının 

ortalama somatotiplerinin somatokart üzerindeki dağılımı görülmektedir. 
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Figure 2. The Distribution of the male pupıls of Trabzon hıghschool of sports 

Somatotypes on the Somatochart. 

Şekil 2. Spor Lisesi Öğrenci Sporcularının somatotiplerinin somatokart üzerindeki 

dağılımı. 

 
Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda Şekil 2’ de 124 Spor Lisesi Öğrenci Sporcularının 

somatotiplerinin somatokart üzerindeki dağılımı görülmektedir. 
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Graphic 1. The mean endomorphy, mesomorphy and ectomorphy values of the male 

pupıls of Trabzon hıghschool of sports 

Grafik 1. Spor Lisesi Erkek Öğrenci Sporcularının endomorf, mezomorf ve ektomorf 

değerlerinin ortalamaları. 

 
Çalışmamıza katılan Spor Lisesi Erkek Öğrenci Sporcularının somatotip değerlerinin ortalamalarının 

grafiksel dağılımları Grafik 1’de verilmektedir. 
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The Mean and Standard Deviation Values of the Anthropometric Measurements of the 

male pupıls of Trabzon hıghschool of sports. 

N MİN MAX ORTALAMA SS 

YAŞ 124 14 19 16.50 1.28

KİLO 124 45 88 65.07 8.41

BOY 124 152 190 172.83 7.14

TRİCEPS 124 3 19 7.58 2.21

SCAPULA 124 4 16 8.29 2.41

İLİAC 124 2 17 6.01 2.28

CALF 124 4 16 8.13 2.20

FLEX BİCEPS 124 20 38 28.24 2.77

CALF 124 28 57 36.63 3.06

DİRSEK ÇEVRE 124 6 7 6.98 .37 

DİZ ÇEVRE 124 8 12 10.19 .65 

ENDOMORPHY 124 1 5 2.12 .67 

MEZOMORPH 124 2 8 4.91 1.09

ECTOMORPH 124 .00 5 3.01 1.01
 

 

Spor Lisesi Erkek Öğrenci Sporcularının Antropometrik Ölçümlerinin Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri. 

N MİN MAX ORTALAMA SS 

YAŞ 124 14 19 16.50 1.28

KİLO 124 45 88 65.07 8.41

BOY 124 152 190 172.83 7.14

TRİCEPS 124 3 19 7.58 2.21

SCAPULA 124 4 16 8.29 2.41

İLİAC 124 2 17 6.01 2.28

CALF 124 4 16 8.13 2.20

FİLEX BİCEPS 124 20 38 28.24 2.77

CALF 124 28 57 36.63 3.06

DİRSEK ÇEVRE 124 6 7 6.98 .37 

DİZ ÇEVRE 124 8 12 10.19 .65 

ENDOMORPHY 124 1 5 2.12 .67 

MEZOMORPH 124 2 8 4.91 1.09

ECTOMORPHY 124 .00 5 3.01 1.01
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Abstract 0393 
 

 

To mentally disabled ındividuals motoric ınvestigation of the effect of 

characteristics of applied basketball exercise 

  

Özgür Dinçer1, Pnar Şer1, Ebru Dinçer2 
1Kocaeli University phisical and sport education, Kocaeli 
2Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Kocaeli 

  

Purpose: In this study, exercise, application of ice, these individuals act in their social lives and 

behavior are consistent with the Progress to be targeted and the effects of exercise on motor 

characteristics of individuals with mental retardation to determine basketball. 

 

Metod: Kocaeli Peteğim studying Special Education Center, a group of mentally disabled students, 

8 male and 7 female students performed a 5-week exercise plan. This plan 3 days a week 

(Monday, Wednesday and Friday) for a period of 40-minute physical education classes were 

applied. Lessons are formatted more competition with the participation of all students, to bounce 

sit and reach test for flexibility, vertical jump test and a fun way with applications processed. The 

results of measurements using the Wilcoxon test using SPSS 19 software package was mean and 

standard deviation values.  

 

Results: Vertical jump test, the number of people 15, pre-test mean and standard deviation (23.13 

± 4.65), the mean and standard deviation of the last test (24.46 ± 4.70) and P values (0.00), 

respectively is. Flexibility test, the number of people 15, mean and standard deviation of the first 

test (13.73 ± 3.08), the mean and standard deviation of the last test (15 ± 3.11) and P values 

(0.00) respectively. 

 

Conclusion: Basketball for the industry as a result of the motoric tests, vertical jump and flexibility 

tests, according to data from the level of physical fitness in individuals with mental disabilities can 

be increased by minimizing the appropriate exercise plans. In addition, individuals with mental 

retardation develop skills to overcome the difficulties likely to arise during activities of daily living 

and therefore believed to be an increase in quality of life. Tests performed before and after 

exercise plan a significant difference between measured and motoric functions (P <0.05). 

  

Keywords: Mental disabilities, flexibility, vertical jump, basketball 
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Zihinsel engelli bireylerde uygulanan basketbol egzersizinin motorik 

özelliklerine olan etkisinin incelenmesi 

  

Özgür Dinçer1, Pnar Şer1, Ebru Dinçer2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
2Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli 

  

Amaç: Bu çalışmada, basketbol egzersizi uygulamasıyla; bu bireylerin sosyal yaşamlarında uyum 

halinde olmaları ve hareket davranışlarında gelişme kaydedilmesi hedeflenmiş ve zihinsel engelli 

bireylerde basketbol egzersizinin motorik özelliklerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kocaeli Peteğim Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören 7’si kız 8’i erkek öğrenciden oluşan 

bir grup zihinsel engelli öğrenciye 5 haftalık bir egzersiz planı uygulanmıştır. Bu plan haftada 3 gün 

(Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) 40’ar dakikalık bir süreyle beden eğitimi derslerinde uygulanmıştır. 

Dersler bütün öğrencilerin katılımıyla daha çok yarışma formatlı olup, sıçrama için dikey sıçrama 

testi ve esneklik için otur eriş testi uygulamalar eşliğinde eğlenceli bir şekilde işlenmiştir. Ölçüm 

sonuçları SPSS 19 paket programı Wilcoxon testinden yararlanılarak ortalama ve standart sapma 

değerleri alınmıştır. 

 

Bulgular:, Dikey sıçrama testi, kişi sayısı 15, ön testin ortalaması ve standart sapması 

(23,13±4,65), son testin ise ortalaması ve standart sapması (24,46±4,70) ve P değerleri (0,00) 

olarak tespit edilmiştir. Esneklik testi, kişi sayısı 15, ilk testin ortalaması ve standart sapması 

(13,73±3,08), son testin ise ortalaması ve standart sapması (15±3,11) ve P değerleri (0,00) olarak 

tespit edilmiştir. 

 

Sonuçlar: Basketbol branşına yönelik yapılan motorsal testlerde dikey sıçrama ve esneklik testleri 

sonucunda elde edilen verilere göre zihinsel engelli bireylerde fiziksel uygunluk düzeyi uygun 

egzersiz planlarıyla en aza indirilerek geliştirilebileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra zihinsel 

engelli bireylerin günlük yaşam aktiviteleri esnasında karşılaşabilecekleri güçlükleri aşabilme 

yeteneklerinin gelişebileceği ve bu sayede yaşam kalitelerinde bir artış olabileceği söylenebilir. 

Egzersiz planı öncesi ve sonrası motorik özellikleri ölçülerek yapılan testler arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur (P<0,05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engelli, esneklik, dikey sıçrama, basketbol 
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Abstract 0394 
  

The relationship between social skills and sport orieantations of the football 

players (u14,u15) ın Turkish academy league 

  

Melih Balyan 

Ege University -School of Physical Education and Sports 

  

Purpose: This study aimed to determine the relationship between social skills and sport 

orieantations of the athletes (U14, n:113 and U15, n:105) which were playing football at Turkısh 

Academy League in the season of 2008-2009. 

 

Method: The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters and Sport Orientation Scale were 

used in this study. Descriptive statistics, t-test and corelation and regulation analyes were used in 

the analysis. 

 

Results: There were found positive correlations between positive social skills and win and 

competitive orientation, negative social skills and competitive orientation,  

 

Conclusion: It is suggested that sport orientation is effected by social skill levels and facilities of the 

clubs. 

  

Keywords: Sport orientation, social skill, academy league 

 
Türkiye akademi liginde yer alan futbolcuların (u14 ve u15) spora yönelimleri ve 

sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki 

  

Melih Balyan 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim dalı 

  

Özet  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 2008-2009 futbol sezonunda Türkiye Akademi Ligi Ege Bölgesi 

grubunda yer alan U14 (n:113) ve U15 (n:105) yaş grubu sporcularının yarışma yönelimleri ve 

sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. 
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Yöntem: Veri toplama aracı olarak; Gill ve Deeter (1988) tarafından geliştirilen “Spora Yönelim 

Ölçeği” (SYÖ) ve J.L.Matson ve arkadaşları (1983)tarafından geliştirilen “Matson Çocuklarda Sosyal 

Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada; demografik özellikler ile ilgili betimsel 

analizler verilmiş ve bağımsız gruplar için t-testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.  

 

Bulgular: Sporcuların; olumlu sosyal beceri düzeyleri ile kazanma ve rekabet yönelimi; olumsuz 

becerileri düzeyleri ile rekabet yönelimi; sporcuların kulüp imkanları konularındaki görüşleri ile 

rekabet yönelimi ve hedef yönelimi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  

 

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda yarışma yönelimlerinin, sosyal beceri düzeylerinden ve 

kulüplerin sahip olduğu imkanlardan etkilendiği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spora Yönelim, sosyal beceri, akademi ligi 
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Abstract 0396 
  

Analysis of some technical and tactical data of football goal keepers(U16) 

  

Atilla Küçüktaka1, Melih Balyan2 
1Physical Education and Sport Teacher –Goalkeeper trainer 
2Ege Üniversity- School of Physical Education and Sport 

  

Purpose: In this study, we examined some technical and tactical performance which are done by 

U16 goalkeepers during the matches. According to these results; we aimed to present some 

advices related about the goalkeepers training methods. 

 

Method: We recorded four U-16 match which were played at the Turkey Finals in Antalya. We 

analyzed some technical and tactical (ball handling and goal saves, side balls, foot and hand 

techniques etc.) performances which were done by the goalkeepers during the matches. 

 

Results: Goalkeepers’ teachniques capacity are determined poor at foot techniques, cross positions 

and taking angle from the front side positions. Goalkeepers are determined successfull as tactically. 

 

Conclusion: İt seems necassary to increase the number of group works and individual trainings 

similar to the match situations. 

  

Keywords: Goalkeeper, technic, tactic 

 
Futbol kalecilerinin (U16) bazı teknik ve taktik becerilerinin incelenmesi 

  

Atilla Küçüktaka1, Melih Balyan2 
1Beden eğitimi ve spor öğretmeni- Kaleci antrenörü 
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim 

Dalı 

  

Amaç: Çalışmada; U16 yaş grubundaki kalecilerin müsabakalar sırasında ortaya koydukları bazı 

teknik ve taktik becerilerin incelenmesi ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda alt yapı kaleci 

eğitiminde dikkat edilecek ve uygulanacak antrenman modelleri ve yöntemleri üzerine önerilerde 

bulunmaktır. 

 

Yöntem: Çalışmada; 2011-2012 sezonu sonunda Antalya’da oynanan U16 Akademi Ligleri Türkiye 



 

1187 

Finallerinde yer alan 4 müsabakanın görüntüleri kaydedildi. Müsabakalardaki kalecilerin analizleri 

gerçekleştirildi. Kaleciler ile ilgili belirlenen bazı teknik ve taktik (top tutma ve kurtarışlar, yan 

toplar, cephe topları, pozisyon oynama, açı alma, ayak tekniği, elle ve ayakla oyuna başlatma) 

veriler incelendi. 

 

Bulgular: Kalecilerin teknik olarak; ayak tekniklerinde, yan ve cepheden gelen toplarda doğru 

pozisyon ve açı almada zayıf kaldıkları belirlendi. Taktiksel anlamda ise takım taktiklerinde başarılı 

oldukları belirlendi. 

 

Sonuç: Kalecilerin müsabaka içerisindeki teknik ve taktik performanslarındaki gelişiminin 

sağlanabilmesi için antrenmanlardaki grup çalışmalarının arttırılması ve kalecilere yönelik olarak 

müsabaka şartlarındakine benzer özel antrenmanların uygulanması gerekliliği ortaya konmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kaleci, teknik, taktik 
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Abstract 0398 
  

Physical activity level of primary school key stage ıı. children in relation to their 

gender and socio-economic status 

  

Barış Baydemi&775;r1, Mustafa Kami&775;l Özer2, Hüseyi&775;n Özden Yurdakul1 
1School of Physical Education and Sport, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey 
2Sport Sciences Faculty, Gedik University, İstanbul, Turkey 

  

The aim of this study to analyze Physical Activity Level of Primary School Key Stage II. Children 

between the age of 11-13 in Relation to Their Gender and Socio-Economic Status 

The main population of this study composed of 6th, 7th and 8th grade students from the center 

and other districts of Çanakkale. According to results of 2010-2011 Çanakkale National Education 

Questionnaire; 11 schools which have high and low economic status were randomly selected. 

Bouchard Physical Activity Inventory were applied to the 993 students composed of 495 female and 

498 male.  

Descriptive statistics of variables was calculated. MANOVA analysis was used for the gender, socio-

economic status, and physical activity level. MANOVA analysis was arranged as physical activity 

level (high-low), x gender (female-male), body mass index (underweight, normal, overweight, and 

obese), t-test was used in order to find differences between the independent groups.  

According to the main findings of the study, there was no difference on the physical activity levels 

by means of gender and socio-economic status of the children. 

  

Keywords: Primary School Children, Physical Activity Level, Gender, Socio-Economic Status 

 
İlköğretim II. kademe çocuklarının cinsiyete ve sosyo-ekonomik düzeye göre 

fiziksel aktivite düzeyleri 
  

Barış Baydemir1, Mustafa Kamil Özer2, Hüseyin Özden Yurdakul1 
1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 
2Spor Bilimleri Fakültesi, Gedik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

  

Bu çalışmanın amacı İlköğretim II. Kademe 11-13 yaş çocuklarının cinsiyet ve sosyo-ekonomik 

durumlarının fiziksel aktivite düzeyine etkisini incelemektir. 

Araştırmanın ana kütlesi Çanakkale merkez ve ilçelerde yer alan 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. 2010-2011 Çanakkale İl Milli Eğitim veli anket sonuçları çerçevesinde alt ve üst gelir 

grubuna sahip okullardan; merkezden ve ilçelerden rastgele 11 okul seçilmiştir ve 495 kız, 498 
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erkek olmak üzere toplam 993 öğrenciye Bouchard’ın Fiziksel Aktivite Düzeyi Anketi uygulanmıştır. 

Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ve dağılımları hesaplanmıştır. Çok yönlü değişken analizi 

fiziksel aktivite düzeyi (düşük-yüksek) x cinsiyet (kız-erkek), sosyoekonomik düzeyi (yüksek-

düşük), beden kitle indeksi (zayıf, normal, ağır, şişman) olarak düzenlenmiş, bağımsız gruplar 

arasındaki farkın anlamlılığı için t testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda; Çanakkale İli ve ilçelerindeki İlköğretim II. Kademe çocuklarının fiziksel 

aktivite düzeylerinde, cinsiyete ve sosyo-ekonomik düzeye göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılaşmaların olmadığı saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: lköğretim çocukları, fiziksel aktivite düzeyi, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey 
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Abstract 0399 
  

Evaluation the career perceptıon of undergraduate hıgh school of physıcal 

educatıon and sport students 

  

Yavuz Selim Ağaoğlu1, Hasan Eker2 
1High School of Physical Education and Sport at The Gaziosmanpasa University 
2High School of Physical Education and Sport at The Hitit University 

  

Abstract  

With the developments in the field of physical education and sports, the development of sport 

industry enable the emergency of new business and the creation of new oppurunities.Today 

students who graduated in High School of Physical Education and Sports 

can not evaluate as desired that seen as the existing problems.determination of student’s career 

expectations and solution obtained from the production of situation that will be more efficient for 

students. 

Anahtar kelimeler: High School of Physical Education, Perception, Career 

  

Keywords: Career, high school of physical education, perception 

 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kariyer algılamarının 

değerlendirilmesi 

  

Yavuz Selim Ağaoğlu1, Hasan Eker2 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Tokat 
2Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Çorum 

  

Amaç: Beden Eğitimi ve Spor alanındaki gelişmeler birlikte spor endüstrisinin gelişimini, yeni iş 

alanlarının doğmasını ve yeni imkânların yaratılmasını mümkün kılabilmiştir. Günümüzde Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’ndan mezun olan öğrencilerin alanında aldığı eğitimi istediği şekilde 

kullanamaması bu alandaki mevcut sorunlar olarak görülmektedir. Öğrencilerin kariyer 

beklentilerinin belirlenmesi ve elde edilen duruma göre çözüm üretilmesi çalışmaların daha verimli 

olmasını sağlayacaktır.  

 

Yöntem: Bu çalışmada Ondokuzmayıs Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği 

bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer algılamaları değerlendirilmiştir. Bu amaçla bilgi 
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edinmek amaçlı bir anket hazırlanmış ve bu anket 374 öğrenciye uygulanmıştır. Anket verileri 

yüzde ve frekans değerleri alınarak yorumlanmıştır. 

  

Bulgular: Çalışmada alanlarında öğrenim görmelerinin doğru tercih olduğu belirten öğrencilerin 

n=165 (44,1)’ i “kesinlikle katılıyorum” cevabını verirken, n=158 (42,2)’i ise “katılıyorum” cevabını 

vermişlerdir. Bu durum öğrencilerin tercih ederken öğrenim gördükleri alanın severek ve bilinçli 

tercih ettiklerini göstermektedir. 

 

Sonuç: Çalışmada elde edilen veriler öğrencilerin beden eğitimi ve spor alanındaki çalışmalara 

genellikle daha pozitif olarak yaklaştıklarını göstermektedir. Aynı zamanda mezuniyet sonrası 

beklentilerinin kendi alanlarında çalışmak olduğunu belirtmişlerdir. Bu değerlendirmeler sonucunda 

öğrencilerin şekillendirilmesi alan çalışmalarına katkıyı artıracaktır.  

 

  

Anahtar Kelimeler: Algı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, kariyer 
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Abstract 0400 
  

The comparison of some physical and physıological properties of 14-17 years 

old men basketball players, football players, wrestlers and sedentary subjects 

  

Ali Yolcu1, Hasan Eker2, Yavuz Selim Ağaoğlu3 
1Toki Martyr Onur Bakbak Lisesi, Corum 
2Hitit University, Department of Physical Education and Sport, Corum 
3GOP Üniversitesi, Department of Physical Education and Sport, Tokat 

  

Purpose: In this study some physical and physiological qualities of basketball players, football 

players, sedentaries and wrestlers who are between 14-16 year age have been compared and 

analyzed.  

 

Subjects:This research was carried out by the participation of 23 football player, 22 basketball 

player, 20 wrestlers, 23 sedentaries not doing sports regularly, totally 90 voluntary subjects. 

Method: The subjects’ height, weight, body mass index (BMI), handgrip strength, leg strength, 

back strength, 10 and 30 meters speed, sit and reach, 20 meter shuttle run, vertical jump, aerobic 

and anaerobic power have been measured. Also respiration and the subjects’ skinfold thickness 

have been measured. The Anova simplex analysis of varience(One-Way ANOVA). 

 

Results: The height and body weight of the basketball players, anaeorobic power average, FCV and 

FEV percentage value have been found higher in contrast to others groups (p<0,05). The 

footballers’ abdominal, chest, calf fat rate are higher when compared with the basketball players 

and sedentaries(p<0,05). It has also been found out that PEF values of footballers are higher than 

basketball players and wrestlers (p>0,05). It has been confirmed that the wrestlers’ leg and back 

strength, chest and calf fat rate average are higher than basketball players and sedentaries and it 

is also detected that balance average is higher than footballers and sedentaries. 

 

Conclusion: The physiological parameters of individuals who do sports in the adolescence period 

are better than those of the same age sedentaries and sedentaries should be encouraged to lead 

any kinds of sports no matter what it is. 

  

Keywords: Basketball, football, physical fitness, wrestling, sedentary 
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14-17 Yaş arasındaki erkek basketbolcu, futbolcu, güreşçi ve sedanter bireylerin 

bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması 

  

Ali Yolcu1, Hasan Eker2, Yavuz Selim Ağaoğlu3 
1Toki Şehit Onur Bakbak Lisesi, Çorum 
2Hitit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y. O., Çorum 
3GOP Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y. O., Tokat 

  

Amaç: Yapılan bu çalışmada 14-16 yaşları arasındaki erkek basketbolcu, futbolcu, güreşçi ve 

sedanterlerin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Denekler: Bu araştırma, Çorum ili Gençlerbirliği amatör futbol takımında oynayan 23 futbolcu, 

Çorum Atatürk Lisesi basketbol takımında oynayan 12 basketbolcu, Çorum Anadolu Öğretmen 

Lisesi basketbol takım oyuncusu 12 basketbolcu, Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden 

20 güreşçi, Çorum Toki Şehit Onur Bakbak Lisesinden düzenli olarak spor yapmayan (sedanter) 23 

öğrenci olmak üzere toplam 90 deneğin gönüllü katılımı ile yapılmıştır. 

 

Metod: Çalışmada deneklerin boyları, vücut ağırlıkları, BKİ ölçülmüş; deneklere pençe kuvveti, 

bacak kuvveti, sırt kuvveti, 10 m ve 30 m sürat testleri, otur-uzan testi, 20 m mekik koşu testi ve 

dikey sıçrama testi uygulanarak aerobik ve anaerobik güçleri hesaplanmıştır. Solunum ve deri 

kıvrım kalınlıkları ölçülmüştür. İstatistiki değerlendirmede gruplar arası farklılığın analizinde, ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) yapıldı ve çıkan sonuçlara göre 

gruplar arasındaki farklılığın kaynağı ise Tukey HSD testi ile tespit edildi. İstatistiki açıdan p< 0,05 

önem seviyesi anlamlı olarak kabul edildi. 

 

Bulgular: Yapılan bu çalışmanın sonucunda; basketbolcuların boy ve vücut ağırlıkları, anaerobik güç 

ortalaması, FVC ve FEV% değerleri diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulunurken 

(p<0,05), futbolcuların göğüs, karın, calf deri kıvrım kalınlığı oranları basketbolcu ve sedanterlere, 

PEF değerlerinin basketbolcu ve güreşçilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). Güreşçilerin sırt ve bacak kuvveti, göğüs, calf deri kıvrım kalınlığı ortalamaları 

basketbolcu ve sedanterlerden; denge ortalamalarının futbolcu ve sedanterlerden anlamlı derecede 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

 

Sonuç: Adolesan dönemdeki spor yapan bireylerin fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin aynı 

yaştaki sedanter bireylerden daha iyi olduğu ve adölesan dönemi bireylerin branş gözetmeksizin 

spora yönlendirilmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, futbol, fiziksel uygunluk, güreş, sedanter 
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Abstract 0401 
  

The realitonship between visual ıntelligence, reaction time and capacity of lung 

volume and oxygen using ın athletes and sedantary people 

  

Yunus Öztaşyonar1, İbrahim Cicioğlu2 
1Atatürk University, Physical Education and Sport High School, Department of Sport Management, 

ERZURUM 
2Gazi University, Physical Education and Sport High School, Department of Physical Educational, 

ANKARA 

  

Abstract  

 

Aim: The purpose of this study is to analyze the level of effects of fatigue to the visual intelligence 

in athletes and sedentary people. 

 

Method: For this study, students who study at Atatürk University and do sports actively at elite 

level; and sedentary students aged 18-25 who study in varios faculties and schools of the same 

university and do not do sports were chosen. After the protocol was was explained to the reagents, 

the capacity of volume of the lungs of reagents were measured by using spirometry (Cosmed 

S.r.l.) and then shuttle run test was applied in groups in six. MaxVO2 consumptions of the reagents 

were determined and then reagents had 10 minutes break and then immediately Cattel visual 

intelligence test was applied. After Cattel visual intelligence test was applied to the reagents, basic 

reaction time measurement test which was set by Davis and Fang (1993) in computer environment 

was applied. Same tests were reapplied after six months.  

 

Indications: According to the indications, it was found out that there is a meaningful differenece 

(p<0.01) in male athletes between cattel reaction time scores before fatigue and after fatigue. It 

was found out that there is a meaningful differenece (p<0.01) in female athletes between cattel 

reaction time scores before fatigue and after fatigue. When first and second measurement values 

of male and female athletes and male and female sedantery people were compared there is a 

meaningful difference (p<0.01) between cattel reaction time scores before fatigue and after 

fatigue. At the same time, when cattel test diffrences of the both sexes are considered it was found 

out that there is a meaningful difference (p<0.01).  

 

Conclusion: It was understood that fatigue affects visual intelligence less in athletes than sadantary 

people and there is a meaningful directly proportional relationship between cattel and lung volumes 
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in male athletes. It was understood that athletes have more visual intelligence than sedentary 

people in fatigue periods.  

 

 

Keywords: practice, visual intelligence, capacity and volume of lungs 

 
Sporcu ve sedanterlerde görsel zeka, reaksiyon zamanı ile akciğer hacim 

kapasiteleri ve oksijen kullanma kapasiteleri arasındaki ilişki 

  

Yunus Öztaşyonar1, İbrahim Cicioğlu2 
1Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yönetimi Bölümü, ERZURUM 
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, ANKARA 

  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; sporcu ve sedanterlerde yorgunluğun görsel zekâyı etkileme düzeyinin 

araştırılmasıdır.  

 

Yöntem: Araştırma; Atatürk Üniversitesinde okuyan elit düzeyde aktif spor yapan sporcularla yine 

aynı üniversitenin çeşitli fakülte, yüksekokullarında okuyan yaşları 18–25 arasında değişen hiç 

egzersiz yapmamış olan sedanter öğrenciler seçilmiştir. Araştırmaya katılan deneklere protokol 

anlatıldıktan sonra ilk planda akciğer hacim kapasiteleri Pony spirometri (Cosmed S.r.l.) cihazı ile 

ölçülmüştür, takiben denekler altışar kişilik gruplar halinde, shuttle run (mekik koşu testi) 

yaptırılmıştır. MaxVO2 tüketimleri tespit edilip bireylere 10 dakika dinlendirilmiş hemen Cattel 

görsel zekâ testi uygulanmıştır. Cattel görsel zekâ testi uygulandıktan sonra deneklere reaksiyon 

testi Davis ve Fang (1993) tarafından bilgisayar ortamında hazırlanan basit reaksiyon zamanı ölçüm 

testi uygulandı. Aynı testler 5 aylık bir süre sonra dinlenik durumda tekrar uygulandı.  

 

Bulgular: Bulgulara bakıldığında sporcu erkeklerin yorgunluk öncesi Cattel ve reaksiyon zamanı 

skorları ile yorgunluk sonrası Cattel ve Reaksiyon zamanı skorları arasında anlamlı (p<0.01) bir 

fark bulunmuştur. Sporcu bayanlarda yorgunluk öncesi Cattel ve Reaksiyon Zamanları ile yorgunluk 

sonrası Cattel ve Reaksiyon Zamanı değerleri arasında anlamlı (p<0.01) bir fark bulunmuştur. 

Sporcu bayan ve erkeklerin, sedanter bayan ve erkeklerin 1. ölçüm ve 2. ölçüm değerleri 

karşılaştırıldığında Cattel yorgunluk öncesi ve Cattel yorgunluk sonrası değerlerinde (p<0.01) 

anlamlılık düzeyinde fark bulunmuştur. Aynı zamanda her iki cinsin Cattel testi farklarının farkına 

(dinlenik cattel testi değerleri ile yorgunluk cattel testleri değerleri arasındaki fark) bakıldığında 

anlamlı (p<0.01) bir fark olduğu tespit edilmiştir.  

 

Sonuç: Yorgunluk bulgulara göre sporcularda görsel zekayı sedanterlere göre daha az etkilediği 
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görülmüştür ve erkek sporcularda cattel ile akciğer hacimleri arasında anlamlı bir şekilde doğru 

orantılı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yorgunluk döneminde sporcuların görsel zekâları sedanterlere 

göre daha üst seviyede olduğu görülmüştür. 

 

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, görsel zeka, akciğer hacim ve kapasiteleri 
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Abstract 0403 
  

Determination of physical activity level in high school students by using two 

different methods: a pilot study 

  

Atakan Yılmaz1, Ayşe Kin İşler1, Bengü Güven Karahan1, Ali Özkan2, Atahan Altıntaş1, Feyza 

Meryem Kara1, Selen Kelecek1, F. Hülya Aşçı1 
1Başkent University, Department of Sport Science, Ankara, Turkey 
2Bartın University, School of Physical Education and Sport, Bartın, Turkey 

  

This study examined physical activity level of high school students’ that was determined by 

questionnaire method and pedometer method. Participants included 26 students in grades 9-10 (17 

girls and 9 boys). Physical activity level of high school students was determined by “Weekly Activity 

Checklist (Sallis and coworkers, 1993) ” and Omron Walking Style Pro pedometer. A total of weekly 

MET scores were derived from the Weekly Activity Checklist and then daily MET scores were 

determined. In addition, participant’s number of steps was determined by Omron Walking Style Pro 

pedometer for 3 days. Afterwards daily number of steps was calculated. Results indicated 

significant positive correlation between daily MET scores and daily number of steps (rs=0.482, 

p=0.013). The correlation between daily MET scores and daily number of steps was significant for 

girls (rs=0. 639) but not boys (p>0.005). As a conclusion the results indicated that physical 

activity level of high school students that was determined by questionnaire and pedometer 

methods were moderately correlated. 

  

Keywords: physical activity, pedometer, questionnaire 

 
Lise öğrencilerinde iki farklı fiziksel aktivite belirleme yönteminin incelenmesi: 

ön çalışma 
  

Atakan Yılmaz1, Ayşe Kin İşler1, Bengü Güven Karahan1, Ali Özkan2, Atahan Altıntaş1, Feyza 

Meryem Kara1, Selen Kelecek1, F. Hülya Aşçı1 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Bartın Üniversitesi, BESYO, Bartın, Türkiye 

  

Giriş 

Fiziksel aktivite, enerji harcamasıyla sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak 

tanımlanmaktadır (Heyward, 1998). Bireylerin, fiziksel aktivite düzeyleri yaşam biçimleri ile 

yakından ilişkilidir. Günlük çalışma koşulları, ulaşım biçimi, kullanılan araç ve gereçler, boş 
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zamanları değerlendirme biçimi, yaşanılan coğrafi bölge, iklim ve hava koşulları gibi faktörler 

fiziksel aktivite düzeyini oldukça etkilemektedir (Hardman ve Stensel, 2003). 

Bireylerin yaşamı için oldukça önemli olan fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesinde anket yöntemi, 

gözlem yöntemi, kalp atım hızı yöntemi, pedometre ve akselerometre gibi yöntemler 

kullanılmaktadır ve en güvenilir sonuçların pedometre ve akselerometre yöntemleriyle elde edildiği 

belirtilmektedir (Schneider ver ark., 2004; Metzger ve ark. 2008).  

 

Amaç 

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde anket yöntemi ve pedometre ile belirlenen 

fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 

Yöntem 

Çalışmaya Ankara ilindeki bir lisenin 9 ve 10. sınıflarında öğrenim gören 19 kız ve 7 erkek olmak 

üzere toplam 26 gönüllü öğrenci katılmıştır (X ̅yaş:15.42±0.50 yıl, X ̅boy: 165.3±0.06 cm, X ̅VA:53.9±7.8 kg, X ̅BKI: 19.8±2.7 kg/m2).  

Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi anket yöntemi ve pedometre ile belirlenmiştir. Anket 

yönteminde Sallis ve arkadaşları (1993) tarafından geliştirilen “Fiziksel Aktivite Düzeyi Anketi” 

kullanılmıştır. Fiziksel Aktivite Düzeyi Anketi’nde öğrenciler son bir hafta içerisinde okul dışında en 

az 15 dakika süresince yaptıkları 20 fiziksel aktiviteden hangilerine katıldıklarını işaretlemişlerdir. 

Bireysel haftalık MET değerleri (MET/hafta) her bir aktivitenin MET değeri ile haftalık sıklığının 

çarpımından elde edilirken (Koçak ve ark., 2002), daha sonra elde edilen bireysel haftalık MET 

değerlerinden günlük MET değerleri hesaplanmıştır.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin pedometre ile belirlenmesinde ise Omron 

Walking style pro marka pedometre kullanılmıştır. Pedometre yoluyla katılımcıların 3 gün boyunca 

ulaştıkları adım sayısının belirlenmiş ve daha sonra günlük adım sayısı hesaplanmıştır.  

Verilerin analizinde iki farklı yöntemle belirlenen fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi için Spearman Sıra Korelasyonu ile belirlenmiştir.  

 

Bulgular 

Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan öğrencilerin günlük ortalama MET değerleri 8.35±6.72 

MET olarak belirlenirken, günlük ortalama adım sayıları 8697.83 ± 3945.44 adım olarak 

belirlenmiştir. Yapılan Spearman Sıra Korelasyon analizi sonuçları ise fiziksel aktivite anketinden 

elde edilen günlük MET ortalamaları ile pedometreden elde edilen günlük ortalama adım sayıları 

arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (rs=0.482, p=0.013). Anket yöntemi ve 

pedometre ile belirlenen fiziksel aktivite düzeyleri cinsiyete göre incelendiğinde ise kız öğrencilerde 

anlamlı pozitif bir ilişki olduğu belirlenirken (rs=0. 639, p= 0.003), erkek öğrencilerde bir ilişkiye 

rastlanmamıştır (p>0.05). 
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Sonuç 

Lise öğrencilerinde anket yöntemi ve pedometre ile belirlenen fiziksel aktivite düzeyinin incelenmesi 

amacıyla yapılan bu çalışmanın sonucunda anket yöntemi ve pedometre ile belirlenen fiziksel 

aktivite düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  
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Abstract 0404 
  

Biomechanical approach to evaluating defensive cutting action in game 

situations using a model-based image-matching technique 

  

Shogo Sasaki1, Takakuni Sakurai1, Toru Fukubayashi2 
1Faculty of health sciences, Tokyo ariake university of medical and health sciences, Tokyo, Japan 
2Faculty of sport sciences, Waseda university, Saitama, Japan 

  

Objective: The main purpose of this study was to analyze kinematics in one-on-one defensive 

movements in real football game situations. 

 

Methods: Four defensive scenes in which a subject was responding to an offender’s dribble 

attacking were selected for the analysis. Two of the four defensive scenes were considered 

successful because the subject was able to stop the attacker with body contact during the dribble 

attack. In contrast, another two scenes were considered unsuccessful because the subject was not 

able to stop the attacker without body contact. To reconstruct the 3-dimensional kinematics of 

players, we used a new photogrammetric MBIM technique. Ground contact time, center of mass 

(COM) height, and trunk, hip and knee kinematics were analyzed. 

 

Results: The ground contact was 0.26 ± 0.07 sec on average, and those in the successful cases 

were shorter. Subjects lowered the COM by 3.3 ± 1.4 cm between the time point of initial contact 

and the time point of the lowest COM height, and then raised the COM by 7.3 ± 1.9 cm at the time 

point of foot off. Two successful cases showed particularly smaller displacement of COM height. 

Furthermore, trunk, hip and knee flexion angles at the time point of the lowest COM height in the 

successful cases tended to be smaller than those of the unsuccessful cases. 

Conclusion: The present study suggests that shorter ground contact time, more extended leg and 

minimal vertical excursion of the COM may be important performance criteria for one-on-one 

defensive cutting actions. 

  

Keywords: Video analysis, quantitative evaluation, kinematics, football 
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Biomechanical approach to evaluating defensive cutting action in game 

situations using a model-based image-matching technique 

  

Objective: Most coaches regularly evaluate their players’ motion subjectively and qualitatively. 

Disadvantages with this approach are the inaccuracy of visual inspection and that the evaluation is 

based on an individual’s observation skills. Recently, a model-based Image-matching (MBIM) 

technique has been developed and this method can extract time courses of joint angles from 

uncalibrated video recordings. It was originally developed to objectively-analyze injury 

mechanisms, such as non-contact anterior cruciate ligament (ACL) injury and ankle sprain, but can 

also be used to study sports performance. This innovative technique can be used to analyze sports 

situations without having to prepare the surroundings or players with special equipment, e.g. 

without having to calibrate the recording volume. The whole field can be covered using broadcast 

TV cameras as well as the researcher’s own cameras (or even a combination of both, if necessary). 

Thus, the main purpose of this study was to analyze kinematics in one-on-one defensive 

movements in real football game situations. 

 

SUBJECTS: Four defensive scenes in which a subject was responding to an offender’s dribble 

attacking around the penalty area were selected for the analysis. Subjects were all well-trained and 

members of university soccer team in Japan university football association division-1. All defenders 

conducted rapid changes of direction in order to react and keep up with the attacking player. Two 

of the four defensive scenes were considered successful because the subject was able to stop the 

attacker with body contact during the dribble attack. In contrast, another two scenes were 

considered unsuccessful because the subject was not able to stop the attacker without body 

contact.  

 

Methods: To reconstruct the 3-dimensional kinematics of players, we used a new photogrammetric 

MBIM technique. The matching was performed using the commercially available program Poser 4 

and Poser Pro Pack (Curious Labs Inc., Santa Cruz, California). A model of the surroundings was 

built and manually matched to the background for each frame in every camera view. The 

surroundings were modelled using points, straight lines, and curved lines. We utilised a skeleton 

model from Zygote Media Group Inc. (Provo, Utah) for the player matching. This model consisted 

of 21 rigid segments with a hierarchical structure, using the pelvis as the parent segment. Pelvic 

motion was described by 3 rotational and 3 translational degrees of freedom. The motion of the 

remaining segments was then described with 3 rotational degrees of freedom relative to their 

parent. One person performed the matching. To minimise bias resulting from single-operator 

judgment, another expert gave his opinion on the goodness of the fit. The matching was then 

adjusted accordingly until a consensus was obtained. Ground contact time, center of mass (COM) 

height, and trunk, hip and knee kinematics were analyzed using the MBIM method. 
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Results: The total ground contact time in defensive cutting action was 0.26 ± 0.07 sec on average, 

and ground contact times in the successful cases were shorter than those in the unsuccessful 

cases. Subjects lowered the COM by 3.3 ± 1.4 cm between the time point of initial contact and the 

time point of the lowest COM height, and then raised the COM by 7.3 ± 1.9 cm at the time point of 

foot off. Two successful cases showed particularly smaller displacement of COM height. 

Furthermore, trunk, hip and knee flexion angles at the time point of the lowest COM height in the 

successful cases tended to be smaller than those of the unsuccessful cases. 

 

Conclusion: This study provides kinematics from one-on-one defensive cutting action by using the 

MBIM method. Such analyses are crucial for our understanding of performance in game situations. 

The findings from the present game play study agree well with previous findings from laboratory 

studies, indicating that shorter ground contact time is important for change of direction speed. 

Moreover, the present study suggests that a more extended leg and minimal vertical excursion of 

the COM may be important performance criteria for one-on-one defensive cutting maneuvers. It 

therefore seems feasible to use this technique in further studies with a larger number of players to 

study defensive performance in football. We propose that the MBIM method and lab studies on field 

sports assessment should be combined to produce much better results as compared with the visual 

inspection approach. 

 

Acknowledgment: This work was supported by JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Young Scientists 

(B). 
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Figure 1 

 
4 matched videos in Poser at the time point of the lowest centre of mass height. Each black and 

white image panels show the customised skeleton model and the football pitch model 

superimposed on and matched with the background video image from cameras 1–4. 
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Abstract 0409 
  

 
Investıgatıon of self effıcacy and burnout levels of taekwondo athletes 

  

Recep Cengiz1, Uğur Abakay2, Şakir Bezci3 
1Univercity of Harran Physical Education and Sport /Şanlıurfa 
2University of Gaziantep Physical Education and Sport /Gaziantep 
3Univercity of Pamukkale Physical Education and Sport /Denizli 

  

Purpose of this study is analyze the burnout levels and self-efficacy of taekwondo athletes.  

The group of research represent 222 athlete participating in Championship Taekwondo 2011 

Antalya-Alanya Turkey Young. In research self-efficacy scala and Maslach burnout scala as a means 

of data collection maslach burn out scale is used. For analzying the data, Independent sample test, 

one Way Anova Pearson corelation test was used by making use of the SPPS 16 program. 

Looking at the personal characteristics of the study group, 58.6% of the athletes were receiving in 

the range of 15-17 years, 89.2% percent high school graduates, 58.1 of them were scrole male, 

63.1%' are Scroll junior category, and 19.4% are 11 and above is observed that the third of the 

national team duty. 

 

As a result, athletes the burnout levels and self-efficacy and depersonalization and a weak negative 

relationship between sub-dimensions, emotional exhaustion and depersonalization sub-dimension 

of a strong positive relationship was found between the lower size. 

  

Keywords: Taekwondo, self-efficacy, burnout 

 
Taekwondo sporcularının öz yeterlik ve tükenmişlik düzeyinin incelenmesi 

  

Recep Cengiz1, Uğur Abakay2, Şakir Bezci3 
1Harran üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu/Şanlıurfa 
2Gaziantep üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu/Gaziantep 
3Pamukkale üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu/Denizli 

  

Bu çalışmanın amacı, taekwondo sporcularının öz yeterlilik ve tükenmişlik düzeyini incelemektir. 

Araştırma grubunu taekwondo 2011 Antalya/Alanya Türkiye genç şampiyonasına katılan 222 

sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve “Öz 

Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. 
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Verilerin analizinde SPSS 16 programından yararlanılarak, İndepented sample t test, one Way 

Anova ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

 

Araştırma grubunun kişisel özelliklerine bakıldığında, %58,6’sının 15–17 yaş aralığında, %89,2’sinin 

ortaöğretim mezunu olduğu, %58,1’inin erkek, %63,1’inin gençler kategorisinde, %19,4’ünün ise 

11 ve üstü milli takımda görev aldıkları görülmektedir.  

 

Araştırma sonucunda, sporcuların öz yeterlikleri ile duyarsızlaşma ve duygusal tükenme alt 

boyutları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu, duygusal tükenme alt boyutu ile 

duyarsızlaşma alt boyutu arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Eğitim düzeyi 

düştükçe duyarsızlaşma ve duygusal tükenmede artış olduğu, millilik oranı arttıkça sporcuların 

duyarsızlaşma ve duygusal tükenme düzeyinin azaldığı ve kişisel başarıyı etkilediği belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, öz yeterlilik, tükenmişlik 
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Abstract 0414 
  

The relatıonship between self-efficacy perceptıons and conflict management 

approaches of the physical education teachers (Sanlıurfa sample) 

  

Recep Cengiz1, Hakan Sunay2, Funda Koçak2 
1Univercity of Harran Physical Education and Sport /Şanlıurfa 
2University of Ankara Physical Education and Sport /Ankara 

  

The purpose of this study, was to determine relationship between the conflict management and 

self-efficacy levels of according to the perceptions of physical education teachers. Data were 

obtained in 2011-2012 educational year from 108 physical education teachers who were on duty at 

middle schools of counties in the province of Şanlıurfa.  

 

The data was collected through the Questionnaire of Managing Conflict developed by Ural (1997) 

and the “Self Efficacy Scale Scale developed by Riggs et al., (1994).  

 

Data obtained from the survey was tested by arithmetic mean Mann- Whitney U test and Spearman 

Rho test. Data analysis was done by using SPSS 16 software.  

 

In the result of the executed statistical analysis, significant differences were determined between 

conflict management strategies of the teachers and their age and differences that is not significant 

were determined between conflict management of the teachers and their prefecture. The teachers' 

self-efficacy beliefs do not change according to their age and duration of the task. In addition 

values were not significantly different between conflict management strategies and self-efficacy 

beliefs of the teachers. In conclusion, conflict management strategies used by physical education 

teachers, respectively, to compromise, domination, negotiation, problem solving and avoidance. On 

the other hand teachers' conflict management strategies were not different according to self-

efficacy levels. 

  

Keywords: Physical education teacher, conflict management, self efficacy 
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Beden eğitimi öğretmenlerinin öz yeterlilik algıları ile çatışma yönetimi 

yaklaşımları arasındaki ilişki (Şanlıurfa örneği) 

  

Recep Cengiz1, Hakan Sunay2, Funda Koçak2 
1Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu/Şanlıurfa 
2Ankara üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu/Ankara 

  

Bu çalışmanın amacı, beden eğitim öğretmenlerinin algılarına göre çatışma yönetimi ve öz yeterlik 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2011–2012 öğretim yılı Şanlıurfa 

ili merkez ilçelerine bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 108 öğretmen oluşturmaktadır.  

Çalışmada, veri toplama aracı olarak Ayhan Ural (1997) tarafından geliştirilen “Örgütsel Çatışmayı 

Yönetme Anketi” ve Riggs ve ark. (1994) tarafından geliştirilen Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır.  

Verilerin analizinde aritmetik ortalama, Mann-Whitney U testi ve testi kullanılmıştır. İstatistiksel 

analizlerde SPSS 16.0 programından yararlanılmıştır.  

Öğretmenlerin çatışmayı yönetme stratejileri ile görev süreleri arasında anlamlı fark tespit 

edilirken, öğretmenlerin yaşları ile çatışmayı yönetme stratejileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öz yeterlik inancının da öğretmenlerin yaşlarına ve görev sürelerine 

göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin çatışma yönetimi stratejileri ve öz-

yeterlik inançları arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri sırasıyla 

ödün verme, hükmetme, uzlaşma, problem çözme ve kaçınma olarak saptanırken, öğretmenlerinin 

kullandıkları çatışma yönetimi stratejilerinin öz yeterlik düzeylerine göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi öğretmeni, öz yeterlik, çatışma yönetim 
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Abstract 0416 
  

The ınvestigation of ıdentification level of the students attending to high school 

of physical education and sports with the team they support 

  

Ahmet Haktan Sivrikaya, Murat Özmaden, Kader İncili 

Balıkesir University 

  

SUMMARY 

This research aims to define the identification level of the students attending to High School of 

Physical Education And Sports with the team they support. This study is analytic and descriptive 

research and was conducted between March 15 and May 16, 2012. The subjects of the research are 

the 300 volunteer first, second, third, and fourth year students at Balıkesir University, High School 

of Physical Education And Sports. Sport Spectator Identification Scale-SSIS developed by Wann 

and Branscombe was used in collecting the data. 

The scale is a 8 item likert-type inventory. It consists of 7 items. The high points show the 

significance of identification. The reliability and validity of the inventory was conducted by Günay 

and Tiryaki (2003) and it was explained by one factor analysis. 

SPSS 15.0 program was used to analyze the data and frequency Anova and T tests were used. The 

significance level was taken as 0.05. The Cronbach Alpha value of the inventory is 0.92 in this 

study. 

The findings of this study show that there is not a significant difference between the identification 

level of the students attending to High School of Physical Education And Sports and the team they 

support (p>0.05). When the gender is considered, male students have a more significant difference 

than the females (p<0.05). 

  

Keywords: Sport fans, identification, university students 

 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin taraftar oldukları takımları ile 

özdeşleşme düzeylerinin incelenmesi 

  

Ahmet Haktan Sivrikaya, Murat Özmaden, Kader İncili 

Balıkesir Üniversitesi 

  

Bu araştırma beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin taraftarı oldukları 

takımları ile özdeşleşme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve 

analitik bir araştırma olup, 15 Mart- 16 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın 
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evrenini 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde öğrenim gören Balıkesir Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak 

katılmayı kabul eden 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 300 öğrenci oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu, 

Wann ve Branscombe tarafından geliştirilen “Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği (Sport Spectator 

Identification Scale-SSIS)” kullanılmıştır. Ölçek 1- 8 arası iki zıt ucu gösteren 8’li likert 

formatındadır. 7 maddeden oluşan ölçekte yüksek puanlar özdeşleşmenin fazla olduğunu 

göstermektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması Günay ve Tiryaki (2003) tarafından yapılan ölçek 

tek faktörle açıklanmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 15.0 

paket programı kullanılarak; yüzde, anova ve t-testi kullanılmıştır. İstatistiksel testlerde anlamlılık 

düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.92 olarak 

bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre farklı sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin takımları ile özdeşleşme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken 

(p>0.05), cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin takımları ile özdeşleşme düzeyleri 

arasında erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p<0.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor taraftarı, özdeşleşme, üniversite öğrencileri 
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Abstract 0420 
  

Parents’ opinion concerning the effect of sports on education and social 

development in children and adolescents 

  

Bleda Buse Sezen1, Meral Küçük Yetgin1, Gülcihan Üçdağ2, Nurper Özbar1 
1Marmara University School of Physical Education and Sports, Istanbul 
2Mahmut Şevket Paşa Primary School, Istanbul 

  

ABSTRACTS 

Objective: The purpose of the present study is to evaluate the opinions of the families of children of 

primary education and high school age (between the ages of 8 and 18) actively playing sports, 

concerning the effect of their sports practicing on their education and social development.  

 

Methods: Parents of a total of 84 athletes, of which 67 are female and 17 are male, actively 

practicing handball and volleyball, participated to the study. A survey of 26 questions, whose 

validity reliability work was carried out (correlation coefficient: 0,85), was used in the research.  

 

Results: Orientation of the children towards practicing sports, by the families, was found higher for 

boys (64,7%) than girls (43,3%). The families agree that sports practicing positively affect the 

interest of their children towards their lessons, both for boys and girls. The effect of the 

abovementioned interest to school success is higher in girls (32,8%), when compared to the boys 

(17,6%). The families of both girls and boys, stated that sports positively affect their children’s 

relations with their families, their school friends and their children, and do not negatively affect the 

time allocated for studying to their exams. Families agree that sports positively affect socialization 

both for girls (67,2%), and boys (82,4%). The fact that such rate is higher for girls(64,7%), than 

boys (49,3%) stands out. Families of girls follow the sports competitions of their children at a 

higher rate (83,6%), when compared with the families of boys(70,6%).  

 

Conclusion: Our research reveals that families don’t see the sports practicing of their children as an 

obstacle to academic success. Also, the families have the opinion that sports positively contribute 

to socialization and interpersonal relations. 

  

Keywords: Children, education, family, social development, sports 
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Çocuk ve adölesanlarda sporun eğitim ve sosyal gelişime etkisi üzerine velilerin 

görüşleri 

  

Bleda Buse Sezen1, Meral Küçük Yetgin1, Gülcihan Üçdağ2, Nurper Özbar1 
1Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
2Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu, İstanbul 

  

Amaç:  

Spor bütün toplumlarda önemli bir serbest zaman etkinliği, bir eğlence kaynağı ve aynı zamanda 

kültürel değer ifadesi olarak karşımıza çıkar. Toplum ve birey yaşamını çok boyutlu etkileyen spor 

olgusu, sosyal yaşamın birçok cephesiyle ilgilidir. Ekonomi, medya, politika, sanat, aile gibi 

kurumlar hem spordan etkilenir ve hem de sporu etkiler. Çağdaş toplumda sporun eğitici, 

eğlendirici, dinlendirici gibi olumlu katkıları göz önüne alındığında bireylerin spora katılımının daha 

çok olması arzu edilen bir durumdur. 

 

Spor çocuklar için yalnızca sağlıklı gelişme için değil aynı zamanda iyi bir kişilik gelişimi ve mental 

sağlık için de gereklidir. Günümüzde genellikle sporun çocukların her yönden gelişmesinde büyük 

rol oynadığına inanılmaktadır. Sportif oyunlara bir ekip üyesi olarak katılan çocuklarda karşılıklı 

yardımlaşma, beraber çalışma, oyun düzenlerine saygı duyma özelliklerinin geliştiği bilinmektedir. 

Ayrıca spor sayesinde bireyler ve gruplar arasında sosyal ilişki ve bağlar kurulduğu ve sosyal 

mesafelerin kısaldığı gözlenmiştir. Yapılan incelemelerde sportif faaliyetlere düzenli katılan 

çocukların derslerde daha başarılı oldukları da saptanmıştır. Çocukların ilköğretimden itibaren spora 

katılması hayat boyu iyi alışkanlıklar edinmesine katkı sağlamaktadır. 

 

Yapılan araştırmalar aile ile çocuklarının spor ortamlarında beraberliğinin aile doyumunu arttırdığını 

ve aile bütünlüğünü desteklediğini vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra, çocukların spora katılımdaki 

memnuniyetleri ile ailelerin memnuniyetleri arasında bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ve lise çağındaki (8-18 yaş arası) aktif olarak spor yapan çocuk ve 

adölesanların, spor yapıyor olmalarının eğitimlerine, sosyal gelişimlerine ve sporla birlikte 

yaşadıkları davranış değişikliklerine yönelik ailelerinin görüşlerini değerlendirmektir. 

 

Yöntem:  

Araştırmaya Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü hentbol altyapı ve Es Voleybol Spor Kulübü voleybol 

altyapı takımlarında spor yapan 67 kız (40 hentbolcu ve 27 voleybolcu) ve 17 erkek (5 hentbolcu 

12 voleybolcu) olmak üzere toplam 84 sporcunun velisi katılmıştır.  

Araştırma verilerinin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan ve geçerlilik güvenilirlik 

çalışması (korelasyon katsayısı 0,85) yapılan 26 soruluk bir anket kullanılmıştır. Anket soruları 

ailelerin çocuklarının spor yapmalarının derslerine, sosyalleşmesine, sınavlarına ve kişiler arası 

ilişkilerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçlayacak şekilde tasarlanmıştır. Araştırmada toplanan 
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verilerin analizinde betimleyici istatistik (minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma) 

kullanılmıştır. Anket sorularının değerlendirilmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel 

işlemler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

Bulgular:  

Ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi erkek çocuklarında (%64,7), kız çocuklarına(%43,3) 

oranla daha yüksek bulunmuştur. Aileler çocuklarının spor yapmasının derslerine olan ilgisini 

etkilediği konusunda hem kızlarda hem de erkeklerde hemfikirdir. Fakat olumlu etkilenme 

konusunda kız çocukları (%25,4) erkek çocuklarına oranla (%17,6) daha fazla yüzdeye sahiptir. Bu 

ilginin okul başarısına etkisi de aynı şekilde kız çocuklarında(%32,8) erkek çocuklarına (%17,6) 

oranla daha yüksektir. Ailelerin yarısından fazlası sporun sınavlara çalışmak için ayrılan zamanı 

etkilemediği görüşündedirler. Hem kız hem de erkek çocukların velileri sporun okuldaki davranışı 

olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Çocuklarının spor yapmasının okuldaki arkadaşlarıyla ve 

öğretmenleriyle olan ilişkisini olumsuz etkilediğini düşünen veli yoktur. Aileler hem kızlarda 

(%67,2), hem erkeklerde (%82,4) sporun sosyalleşmeyi olumlu yönde etkilediği konusunda 

hemfikirdir. Aileler çocuklarının spor yapmasının kendileri ile olan ilişkisini olumlu yönde etkilediğini 

belirtmiştir. Bu oranın erkeklerde (%64,7) kızlardan (%49,3) daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Aileler spor yapmanın çocukların kardeşleri ile olan ilişkilerini de olumlu yönde etkilediğini 

bildirmektedir. Aileler çok yüksek bir yüzde ile çocuklarının spora devam etmesi için maddi-manevi 

destek sağladığını belirtmiştir. Ailelerin çocuklarının spor müsabakalarını takip etme oranı erkek 

çocuklarına (%70,6) oranla kız çocuklarında (%83,6) daha fazladır. Son olarak aileler çocuklarının 

spor üzerine kariyer yapması konusunda hem kızlarda hem de erkeklerde olumlu görüş 

bildirmişlerdir. 

 

Sonuç:  

Araştırmamız ailelerin çocuklarının spor yapmasını akademik başarıya engel olarak görmediklerini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca aileler sporun sosyalleşme ve kişiler arası iletişimde olumlu katkı 

sağladığını düşünmektedirler. Bu sonuçlar spor yapan çocuk ve adölesanların sayısının arttırılması 

konusunda ailelerin olumlu eğiliminin değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda 

ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesine yönelik kampanyalar yürütülmesi faydalı olabilir. 

Okullarda hem çocuklara hem de ailelerine yönelik sporun sosyalleşme üzerindeki etkileri ile ilgili 

çalışmalar yapılabilir. Spor salonlarında ve kulüplerinde sporcuların antrenmanlarını beklerken ya 

da boş zamanlarında ders çalışıp ödevlerini yapabileceği ortamlar sağlanabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aile, çocuk, eğitim, sosyal gelişim, spor 
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Abstract 0421 
  

The study of ındividuals gender and age groups in breakdown waist hip ratios 

  

İbrahim Kubilay Türkay 

Olimpiya Gym, Burdur / TURKEY 

  

Purpose 

This work, a fitness centre, gender and age groups of individuals from the waist hip ratio by 

examining the aims to identify the relationship between the according to the. 

 

Method 

Research universe surveys in Burdur province, the sample is "Olympic Sports Center" members of 

1001 people. According to gender and age groups of individuals waist hip ratios, the frequency (f) 

and percent (%). 

 

Findings 

Gender analysis of the data obtained with the relationship between the waist-hip ratio, waist-hip 

ratio of 147 men 633 low-risk, medium risk 346, 132 high-risk. Waist-hip ratio 112 of the 368 

women in low-risk, medium risk and 33 in 4 of them in high-risk. 

 

Regarding the relationship between waist-hip ratio and age groups, 99 individuals between the 

ages of 11-17, and 33 low-risk and 33 intermediate-risk waist-hip ratio; 510 individuals between 

the ages of 18-25, 138 of low-risk and 210 intermediate-risk waist-hip ratio; 231 individuals 

between the ages of 26-34 waist-hip ratio by 44 low-risk, 86 medium risk and 43 high-risk; 161 

individuals between the ages of 35-65, 50 waist-hip ratio is a medium risk and 38 is high risk. 

 

Result 

At the end of the study, according to waist-hip ratio of men were more health-risk patients than 

women. As a result of a study of individuals waist-hip ratio was determined that low-and medium-

risk patients. According to age groups, the age range of waist-hip ratio increases, individuals have 

been identified in medium and high risk. 

 

Keywords: Fitness, gender and age, ındividual, waist-hip ratio 
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Bireylerin bel kalça oranlarının cinsiyet ve yaş gruplarına göre incelenmesi 

  

İbrahim Kubilay Türkay 

Olimpiya Spor Merkezi, Burdur / TÜRKİYE 

  

Amaç 

Bu çalışma, fitness merkezine gelen bireylerin bel kalça oranlarının cinsiyete ve yaş gruplarına göre 

incelenerek arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Araştırmanın evrenini Burdur ili, örneklemini ise “Olimpiya Spor Merkezi”ne gelen üyeler 

oluşturmaktadır. Örneklem gurubunu tesadüfî örneklem yöntemine göre belirlenen 1001 kişi 

oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri “kişisel egzersiz kartı” ile toplam 1001 kişiden elde edilmiştir. Bu karnede 

kişilerin yaş, cinsiyet, meslek, spor yapma amaçları, spor geçmişleri ve beden kitle ölçümleri gibi 

özellikler yer almaktadır. 

Elde edilen veriler, bireylerin bel kalça oranlarına göre cinsiyet ve yaş grupları frekans (f) ve yüzde 

(%) olarak verilmiştir.  

 

Bulgular 

Toplam 1001 kişinin 633’ü erkektir. Bunların 147’sinin bel kalça oranı düşük riskli, 346’sının orta 

riskli, 132’sinin yüksek riskli, 6’sının risksizdir. 1001 kişinin 368’ i kadındır. Kadınların 112’sinin bel 

kalça oranı düşük riskli, 33’ünün orta riskli, 4’ünün yüksek riskli, 219’unun risksizdir.  

1001 kişinin 99’u 11-17 yaş arasındadır. Bunların 33’ünün bel kalça oranı düşük riskli, 33’ünün orta 

riskli, 15’inin yüksek riskli, 18’inin risksizdir. 1001 kişinin 510’u 18-25 yaş arasındadır. Bunların 

138’inin bel kalça oranı düşük riskli, 210’unun orta riskli, 40’ının yüksek riskli, 122’sinin risksizdir. 

1001 kişinin 231’i 26-34 yaş arasındadır. Bunların 44’ünün bel kalça oranı düşük riskli, 86’sının orta 

riskli, 43’ünün yüksek riskli, 58’inin oranı risksizdir. 1001 kişinin 161’i 35-65 yaş arasındadır. 

Bunların 44’ünün bel kalça oranı düşük riskli, 50’sinin orta riskli, 38’inin yüksek riskli, 29’unun 

risksizdir. 

 

Sonuç 

Çalışmanın sonunda, fitness merkezine gelen bireylerin bel kalça oranlarına göre cinsiyet 

dağılımlarına bakıldığında cinsiyete göre; erkek bireylerin %23,23’ü düşük riskli, %54,67’si orta 

riskli, %20,85’i yüksek riskli, %0,95’i risksizdir. Kadın bireylerin %30,43’ü düşük riskli, %8,96’sı 

orta riskli, %1,09’u yüksek riskli, %59,52’si risksizdir. Genel olarak bel kalça oranına göre 

erkeklerin kadınlara göre sağlık açısından daha riskli grupta yer aldıkları söylenebilir. 

Çalışmanın bir diğer sonucu olan, fitness merkezine gelen bireylerin bel kalça oranlarına göre, yaş 

grupları dağılımlarına bakıldığında 11-17 yaş grubunun %33,33’ü düşük riskli, %33,33’ü orta riskli, 
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%15,15’i yüksek riskli, %18,18’i risksiz gruptadır; 18-25 yaş grubunun %27,06’sı düşük riskli, 

%51,17’si orta riskli, %7,85’i yüksek riskli, %23,92 risksiz gruptadır; 26-34 yaş grubunun 

%19,05’i düşük riskli, %37,23’ü orta riskli, %18,62’si yüksek riskli, %25,10’u risksiz gruptadır; 36-

65 yaş grubunun %27,32’si düşük riskli, %31,05’i orta riskli, %23,60 yüksek riskli, %18,03’ü 

risksiz gruptadır. Genel olarak bireylerin bel kalça oranına göre düşük ve orta riskli grupta yer aldığı 

belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre ise, yaş aralığı arttıkça bireylerin bel kalça oranlarının orta ve 

yüksek risk gösterdiği tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bel-kalça oranı, birey, cinsiyet, fitness, yaş 
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Abstract 0426 
  

The relatıonships between repeated sprint ability, isokinetic knee strength and 

anaerobic performance in male futsal players 

  

Mehmet Gören Köse1, Ali Özkan2, Aydan Aytar3, Sümer Alvurdu4, Ayse Kin İşler1 
1Baskent University, Department of Sport Sciences, Ankara, TURKEY 
2Bartın University, School of Physical Education and Sport, Bartın, TURKEY 
3Baskent University, Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, TURKEY 
4Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara, TURKEY 

  

Purpose: The purpose of the present study was to investigate the relationship between repeated 

sprınt abılıty, ısokınetıc knee strength and anaerobıc performance ın male futsal players.  

Methods: 13 male futsal players participated in this study voluntarily ( yaş: 24,38± 2,46yıl). 

Subjects repeated sprint ability was determined by 6x25m straight line repeated sprint test and by 

6x(2x12.5m) shuttle repeated sprint test. At the end of repeated sprint tests subjects’ best sprint 

time, total sprint time, mean sprint time and percentage of performance decrement was 

determined. Vertical jump (counter movement jump and squat jump)was used for determination of 

anaerobic performance and peak isokinetic knee extension and flexion torques were determined at 

60º.s-1, 120º.s-1 and 180º.s-1.  

 

Result: Results of Pearson Product Moment correlation analysis, counter movement jump was 

significantly correlated with 120º right knee extension torque (r=0.598; p<0.05), 120º right knee 

flexion torques (r=0.563; p<0.05), 180º left right (r=.647; p<0.05), 180º right knee extension 

torque (r=.568; p<0.05) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Best sprint time, total sprint time, 

mean sprint time and percentage of performance decrement on the other hand no significantly 

correlated with in any of the measured performance variables (p>.05). 

 

Conclusion: As a conclusion, the findings of the present study indicated that knee strength plays 

important role in anaerobic performance ın male futsal players. 

  

Keywords: Repeated sprınt abılıty, ısokınetıc knee strength, anaerobıc performance, futsal players 
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Futsal oyuncularında tekrarlı sprint yeteneği ile izokinetik bacak kuvveti ve 

anaerobik performans arasındaki ilişki 

  

Mehmet Gören Köse1, Ali Özkan2, Aydan Aytar3, Sümer Alvurdu4, Ayse Kin İşler1 
1Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
2Bartın Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın, Türkiye 
3Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye 
4Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Ankara, Türkiye 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Futsal takımında yer alan oyuncuların tekrarlı sprint yeteneği ile 

izokinetik bacak kuvveti ve anaerobik performans arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

 

Yöntem: Bu çalışmaya yaşları 19-28 ( yaş: 24,38± 2,46yıl) arasında değişen toplam 13 gönüllü 

erkek elit futsal oyuncusu katılmıştır. Futsal oyuncularının doğrusal sprint yeteneği 6x25m tekrarlı 

sprint testi, yön değiştirmeli tekrarlı sprint yeteneği ise 6x(2x12.5m) tekrarlı sprint testi ile 

belirlenmiştir. Her iki test sonucunda deneklerin 0-12.5m, 12.5-25m ve 0-25m mesafeleri için en 

iyi sprint, toplam sprint ve ortalama sprint zamanları ile performans düşüş yüzdeleri belirlenmiştir. 

Anaerobik performans dikey sıçrama testi (aktif sıçrama ve skuat sıçrama) ile belirlenirken 

izokinetik bacak kuvvetlerini belirlemek için 60º.s-1, 120º.s-1 ve 180º.s-1’lik hızlar kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyon sonucunda elde edilen aktif sıçrama ile 

120º sağ diz ekstansiyon kuvveti (r=0.598; p<0.05), 120º sağ diz fleksiyon kuvveti (r=0.563; 

p<0.05), 180º sol diz ekstansiyon (r=.647; p<0.05), 180º sağ diz ekstansiyon (r=.568; p<0.05) 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Sprint testleri sırasında elde edilen en iyi sprint, toplam sprint 

ve ortalama sprint zamanları ile performans düşüş değerlerine bakıldığında ise tüm mesafelerde 

doğrusal ve yön-değiştirmeli tekrarlı sprint testleri arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). 

 

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmada ki bulgular futsal oyuncularının bacak kuvveti değerlerinin 

anaerobik performanslarında belirleyici rol aldığını göstermiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tekrarlı sprint yeteneği, izokinetik bacak kuvveti, anaerobik performans, 

futsal oyuncuları 
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Abstract 0427 
  

An examination of social phobia levels among physical education majors 

  

Ekrem Menteşe, Leyla Saraç 

Mersin University, The School of Physical Education and Sports, Mersin, Turkey 

  

Purpose:  

The purpose of this study to determine social phobia levels among physical education teacher 

education majors. The study also investigated the difference between female and male students 

and among 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students in terms of their social phobia levels. 

 

Subjects: 

Thirty-nine female (Mage= 21.28±1.73) and 40 male (Mage= 22.20±2.02) physical education majors 

participated in the study.  

 

Method:  

Mini Social Phobia Scale was used as instrument for data collection in the current study. The 3-item 

scale developed by Connor et al. (2001) is a 5 point Likert-type ranging from 0 (not at all) to 4 

(extremely) with a total score ranging from 0 to 12. The cutoff score of 6 was found between 

individuals with social phobia and those without it. Cronbach alpha internal consistency for the 

scale was found to be.79. 

 

Results:  

The results in this study demonstrated that social phobia scores were lower among physical 

education majors (Graph 1). Also, the results were not found significant between female (M= 

3.10±2.47) and male (M= 3.48±2.88) students in relation to social phobia 

levels, t(77)=.62, p>.05. In addition, social phobia was significantly different between 2nd and 

3rd grade students, F(75)= 3.76, p<.05 (Graph 2). Social phobia scores of the 3rd grade students 

(M= 4.25±2.81) were higher than the 2ndgrade students (M= 2.10±2.10). 

Conclusion:  

In general, social phobia levels among physical education and sports majors were low. 

 

References: 

• Connor, K. M., Kobak, K. A., Churchill, L. E., Katzelnick, D., Davidson J. R. T. (2001). Mini-Spin: 
A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depression and Anxiety, 14, 
137-140. 
 
Keywords: Physical activity, social anxiety, social phobia 
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Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal fobi düzeylerinin 

belirlenmesi 

  

Ekrem Menteşe, Leyla Saraç 

Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye 

  

Amaç:  

Sosyal fobi Dilbaz (1997, syf.18) tarafından “kişinin başkalarınca değerlendirileceği birden çok 

durumdan sürekli korkma; aşağılanacağı, utanç duyacağı ya da gülünç duruma düşecek biçimde 

davranacağından korkma durumu” olarak tanımlanmakta ve sosyal fobisi olanların sosyal 

ortamlarda veya performans gerektiren durumlarda olumsuz değerlendirilip aşağılanacağı gibi bir 

korkularının olduğu belirtilmektedir. Sosyal fobinin aynı zamanda bireyin kendisinden aşırı biçimde 

farkında olmasına ve kendisini eleştirmesine neden olduğu; sosyal fobisi olan bireylerin de kızarma, 

çarpıntı, terleme ve titreme gibi fiziksel rahatsızlıklar sergilediği görülmektedir (Dilbaz, 1997). 

Sosyal fobi toplumda olduğu kadar (Türkçapar, 1999) üniversite öğrencilerinde de oldukça 

yaygındır (İzgiç, Akyüz, Doğan ve Kuğu, 2000). Sosyal fobinin ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli 

yöntemler önerilmesine rağmen düzenli fiziksel aktivitenin sosyal fobi seviyesini düşürdüğü 

bilinmektedir (Dilbaz, 1997; Goodwin, 2003; Karagün, Yıldız, Başaran ve Çağlayan, 2010). Beden 

eğitimi ve sporun sosyal fobi üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymak açısından bu çalışmanın 

temel amacı sporla iç içe olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin 

sosyal fobi düzeylerini belirlemektir. Bununla birlikte cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin 

öğrencilerin sosyal fobi seviyelerinde fark yaratıp yaratmadığını da incelemektir.  

 

Yöntem:  

Bu çalışma 2011-2012 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılında, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 39 

kadın (Myaş= 21.28±1.73) ve 40 erkek (Myaş= 22.20±2.02) olmak üzere, %24.1’I 1., %25.3’ü 2., 

%25.3’ü 3. ve %25.3’ü 4. sınıfta öğrenim gören toplam 79 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak amacı 

ile Connor ve ark.’ları (2001) tarafından 3 madde ve 5’li (0= hiç, 4= çok fazla) likert tipi olarak 

geliştirilen “Mini Sosyal Fobi Ölçeği” kullanılmıştır. Sosyal fobi puanı, öğrencinin her bir maddeye 

verdiği derecenin toplanması ile elde edilmiştir. Ölçekten alınan puanlar 0-12 arasında değişiklik 

göstermektedir. 6 puan ve üzeri kişinin sosyal fobiye yönelik sorunları olduğuna işaret etmektedir. 

Ölçeğin Cronbach alfa değeri.79 olarak belirlenmiştir.Veri toplama işleminde, dersin öğretim 

elemanından izin alınmış, ders saatleri içerisinde, öğrencilere araştırma kapsamı ile ilgili gerekli 

açıklamalar yapılmış ve yalnızca araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilere anket dağıtılmıştır.  
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Bulgular:  

Araştırmadan elde edilen sosyal fobi puanları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 

sosyal fobi düzeylerinin düşük olduğunu ortaya koymuştur (Grafik 1, Grafik 2). Bununla birlikte, 

kadın ve erkek öğrencilerin sosyal fobi düzeyleri arasında fark olup olmadığının belirlenmesi amacı 

ile uygulanan bağımsız t-testi sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir, t(77)=.62, p>.05. Bu bulgulara göre kadın (M= 3.10±2.47) ve erkek (M= 

3.48±2.88) öğrencilerin sosyal fobi düzeyleri birbirine benzer ve düşük düzeydedir (Grafik 1). Buna 

ek olarak öğrencilerin sınıflarına göre sosyal fobi düzeylerinin değişip değişmediğini belirlemek 

amacı ile uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu ortaya koymuştur, F(75)= 3.76, p<.05 (Grafik 2). Tukey testi sonuçları 2. ve 3. sınıf 

öğrencilerinin sosyal fobi düzeyleri arasında fark olduğunu ve 3. sınıf öğrencilerinin (M= 4.25±2.81) 

sosyal fobi düzeylerinin 2. sınıf öğrencilerinin (M= 2.10±2.10) sosyal fobi düzeylerinden anlamlı 

derecede yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak yine 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sosyal 

fobi düzeyleri düşüktür.  

 

Sonuç:  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal fobi 

düzeylerinin düşük olduğunu, genç kadın ve erkek öğrenciler arasında sosyal fobi açısından fark 

olmadığını ortaya koymuştur. Bu durumun, öğrencilerin beden eğitimi ve sporla vakit 

geçirmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırma sonuçları, üniversite gençliğinin sosyal 

kaygılarının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak düzenlemelere kaynak olarak kullanılabilir.  
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Graph 1. Distribution of social phobia scores by gender 

Grafik 1. Cinsiyete göre öğrencilerin sosyal fobi puan dağılımları 
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Graph 2. Distribution of social phobia scores by grade 

Grafik 2. Sınıflara göre öğrencilerin sosyal fobi puan dağılımları 
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Abstract 0430 

 
 

Anthropometric and biomechanical investigation of lower extremity flexibility at 

different kicking techniques in elite taekwondo athletes 

  

Ayhan Taner Erdoğan1, Figen Dağ2, Uğur Dal2 
1Mersin University, School of Physical Education and Sports, Mersin, Turkey 
2Mersin University, School of Medicine, Department of Physiology, Mersin, Turkey 

  

Purpose 

Joints and joint series should move at maximum possible angle to perform successful kicks in 

taekwondo. Athletes who have a good flexibility may have a stronger kick and their kicks may 

reach to a further distance. It could be important to determine the lower extremity flexibility of 

athletes who perform taekwondo. 

 

Subject 

The purpose of this study was to determine the differences between two hip abduction angles in 

elite taekwondo athletes. 

 

Method 

There were total of 12 athletes ages ranged between 18,76±2,38years. Palding, pusche and dollyo 

kicking techniques were bilaterally performed for three times as camera recording and then 

averaged. For all techniques hip abduction angles were digitally analyzed by using Kinovea 

software (0.8.15). A universal goniometer was also used to measure the range of motion (ROM) of 

hip abduction. Sit and reach test was performed to determine the trunk flexion and hamstring 

flexibility.  

 

Results 

There were no significant differences among three kicking techniques in hip abduction (P>0,05). 

When the ROM of right hip measured with the goniometer was compared to the abduction angle 

determined using camera analysis, only dollyo technique was significantly different 

(respectively,70,00±12,91o; 88,67±5,14o;P<0,05).  

 

Conclusion 

It would be logical to think that since elite athletes can use both legs efficiently and effectively 

during kicks no differences occurred in hip abduction angle. Since dollyo technique is performed at 
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face level athletes must swing their legs from the back with a high speed. This may be the reason 

why only dollyo technique was significantly different. 

  

Keywords: Anthropometry, biomechanics, flexibility, hip abduction, taekwondo 

 
Elit taekwondo sporcularının değişik vuruş tekniklerinde alt ekstremite 

esnekliğinin antropometrik ve biyomekanik açıdan incelenmesi 
  

Ayhan Taner Erdoğan1, Figen Dağ2, Uğur Dal2 
1Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 

  

Kısa Tanım 

Taekwondo esneklik, sürat, çabukluk, hız, beceri, dayanıklılık ve kuvvette devamlılık gibi özellikler 

gerektiren bir spor dalıdır. Vuruş tekniklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için eklem ya 

da eklem serilerinin mümkün olan en geniş açıdan hareket edebilmesi gerekmektedir. Bu spor 

dalında her iki bacağın aktif ve etkin olarak kullanılması sporcu için avantaj sağlamaktadır. 

Esnekliği fazla olan bir taekwondo sporcusu daha uzun bir mesafeye daha güçlü vuruş yapabilir ve 

hücumlara karşı kendini daha etkin koruyabilir. Bu nedenle taekwondo sporunda en sık kullanılan 

vuruş teknikleri esnasında her iki bacak farkının açısal anlamda belirlenmesi, antrenman 

programlarının geliştirilmesinde ve teknik çalışmalar açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı elit taekwondo sporcularında 3 değişik vuruş tekniğindeki kalça 

abdüksiyonunun bilateral olarak değerlendirilmesi, gonyometrik ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılması 

ve alt ekstremite esnekliğinin otur-uzan testi ile incelenmesidir. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışmaya, yaşları 18,76±2,38 yıl arası değişen sağlıklı 12 erkek elit taekwondo sporcusu (vücut 

ağırlığı= 60,41±8,02 kg; boy=172,70±5,81 cm; BMI=20,20±2,03 kg/m2) katıldı. Sporcular 

palding, puşa ve tolyo tekniklerini yarı-sert bir halı zemin üzerinde uyguladılar. Her teknik her iki 

bacak ile 3 defa gerçekleştirildi ve vuruşlar 1 kamera ile kaydedildi. Dijital kayıtların 2 boyutlu 

analizi Kinovea (0.8.15) programı ile yapıldı. Her teknik için 3 kalça abdüksiyon açısı ölçüldü ve bu 

ölçümlerin ortalamaları alınarak kaydedildi. Ayrıca, sporcuların kalça abduksiyonu için eklem 

hareket açıklığı (EHA) değerleri supin pozisyonda yatarken aktif olarak universal gonyometre ile 

sağ taraftan ölçüldü. Ölçümler 3 kez tekrarlanarak değerlendirme için ortalama alındı. Gövde 

fleksiyonu ve hamstring esnekliği, esneklik sehpası kullanılarak otur-uzan testi ile değerlendirildi. 

Her iki bacak kalça abduksiyonu açılarının karşılaştırılmasında Wilcoxon signed rank testi ve 

ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanıldı. 
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Bulgular 

Sporcuların palding, puşa ve tolyo vuruş teknikleri sırasında her iki kalça abdüksiyon açıları 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05). Sağ kalça abduksiyon eklem hareket açıklığı 

gonyometrik ölçüm ve kamera analizleri sonuçları karşılaştırıldığında sadece tolyo vuruş tekniğinde 

(sırasıyla; 70,00±12,91o ve 88,67±5,14o) anlamlı olarak farklı bulundu (P<0,05). Otur-uzan testi 

sonucu belirlenen esneklik (28,65±6,11 cm) ile kalça abdüksiyonunun her teknik için kamera 

analizi ve gonyometrik ölçüm sonuçları arasında herhangi bir ilişki bulunmadı (P>0,05). 

 

Sonuç 

Vuruş tekniklerinin kalça abdüksiyonu sırasında açısal yönden farklı çıkmamasının nedeni elit 

sporcuların her iki bacaklarını da etkin olarak kullanabilmesi ve teknikleri doğru olarak 

uygulayabilmelerinden dolayı olduğunu düşünmekteyiz. Tolyo vuruş tekniği, surat seviyesine 

yapılan bir vuruştur ve dinamik bir vuruş sırasında bacağın bu seviyeye ulaşması için hızlı bir 

salınım ile ileri ve yukarı doğru savrulması ve zorlanması gerekmektedir. Gonyometrik olarak 

ölçülen kalça abdüksiyonunun statik olarak ölçülen bir değer olduğu ve farkın bu sebepden dolayı 

meydana geldiği kanaatindeyiz. Otur-uzan testi ile belirlenen esneklik değerlerinin taekwondo 

sporunda vuruş esnasındaki kalça abdüksiyonu kamera analizi ve gonyometrik ölçüm değerleri ile 

ilişkili olmamasını, yapılan ölçümlerin statik ve dinamik ortamlarda gerçekleştirilmesi ile ilişkili 

olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızın ikinci fazında amatör sporcularda bu parametrelerin 

belirlenmesi ve elit sporculara ait değerlerle karşılaştırılması antrenman programlarının 

hazırlanmasında yol gösterici olabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Antropometri, biyomekanik, esneklik, kalça abdüksiyonu, taekwondo 

  



 

1226 

Abstract 0432 
  

Relationship between element talent management and organizational success 

  

Sakineh Haghparast, Mehrdad Moharram Zadeh, Hasan Mohammad Zadeh 

Iran,urmia,Urmia University 

  

The purpose of this study is to determine the relationship between elements of talent management 

and organizational success in the Department of Youth and Sports. This study is descriptive – 

correlation. The statistical population of all employees of the Department of Youth and Sports that 

sample was selected all (non-random purposeful). Results showed that between the elements of 

talent management (r = 0.430) and talent management practices, (r = 0.287) and organizational 

assessment (r = 0.346) and motivational factors (r = 0.576), and organizational success is a 

significant relationship. 

 

But the organizational talent identification (r = 0.115) and organizational performance (r = 0.095) 

and organizational planning (r = 0.162) wasn't significantly associated with organizational success. 

  

Keywords: Talent management, organizational success, department of youth and sports،human 

resource 

 
Relationship between element talent management and organizational success 

  

Introduction: Any organization wishing is achieving set goals and accomplishes the tasks 

successfully. To do deliver the objectives, organization employed all resource and methods 

possible. Key element in achieving goals and achieve effective performance and organizational 

requirements is the talents of individuals. (1) 

The concept of “Talent Management” stems from the concept of “war for talent”, which was first 

used by a group of McKinsey consultants in 1997. The concept reflects the change that was 

beginning in Human Resources needs and practices in response to the new competitive and 

dynamic environment. “War for talent” is a real war which starts between organizations to attract, 

develop, motivate and retain the talented employees during the 1990’s. (2) 

Talent management is the set of activities related with the recruitment, development and retention 

of talented people who are able to achieve a superior performance in a particular company, the 

talent management activities should be conducted through a strategy, it means, “a deliberate and 

structured corporate approach to realize the talent management”. The key factor of this definition 

is that we are looking for a superior performance, it means, to hire people able to do the work is 
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not enough, the talent management strategy is defined to create a talent pool in the organization 

which will give to the organization a sustainable competitive advantage based in its employees.(3) 

Methodology: The purpose of this study is to determine the relationship between elements of talent 

management and organizational success in the Department of Youth and Sports. This study is 

descriptive – correlation. The statistical population of all employees of the Department of Youth and 

Sports that sample was selected all (non-random purposeful).  

Results: Results showed that between the elements of talent management (r = 0.430) and talent 

management practices, (r = 0.287) and organizational assessment (r = 0.346) and motivational 

factors (r = 0.576), and organizational success is a significant relationship. 

But the organizational talent identification (r = 0.115) and organizational performance (r = 0.095) 

and organizational planning (r = 0.162) wasn't significantly associated with organizational success. 

Conclusion: An important goal of talent management quickly and has become strategically 

important for growing organizations. Importance of employing people with talent is a clear and a 

source of competitive advantage for organizations to be considered. 

In a competitive market, talent management is primary stimulus for organizational success. In 

according definition, talent management is implementation of integrated strategies or systems 

designed to increase productivity in the workplace by developing improved processes for attracting, 

developing and retaining people with the skills to use and talent is required. 

Our suggestion is that if organizations are seeking to achieve superior performance, talent 

management needs to operate. And hope strategic talent management framework to define and 

motivate staff to organizational managers to help organizations lower costs Hey achieve 

organizational success. 

 

 
Results of relationship element talent management and organizational success 

elemnt of talent management correlation sig 

talent management practices 0.287 0.025

organizational assessment 0.346 0.006

motivational factors 0.576 0.000

Organizational talent identification 0.115 0.379

organizational performance 0.095 0.486

organizational planning 0.162 0.213
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Abstract 0433 
  

 

Analytical study of physical education and sport sciences thesis, university of 

uremia and tabriz 

  

Seyedeh Mahbobeh Miri, Mir Mohammad Kashef, Mehrdad Moharram Zadeh 

Iran,urmia,Urmia University 

  

researcher used the descriptive method is to collect information. To identify and determine all titles 

dissertation, University of Uremia and Tabriz to visit libraries and information was collected. 272 

Statistical Society thesis in two university libraries that have been written between the years 1384 

to 1389. Sample size in this study is the statistical community. For data analysis is used descriptive 

statistics. The results are briefly distillers: Number of dissertation with survey method in total 272 

samples was 40%. Also 66% of students surveyed were female. 

  

Keywords: Analysis, thesis, physical education and sport science-, university of uremia and tabriz 

 
Analytical study of physical education and sport sciences thesis, university of 

uremia and tabriz 

  

Introduction:  

A large volume of academic research in the form of theses are done. Therefore, theses have an 

important role in generating new knowledge. The only point that may be useful in this thesis makes 

the process somewhat pale, and this issue of their publication in the broad availability of theses 

reduces the content. However, extracting the article dissertation effective strategy for improving 

accessibility to their information. According to the research approach chosen by the Ministry of 

Higher Education in 1379 and changed to the Ministry of Science, Research and Technology A study 

of all research professors, higher education dissertation research and evaluate the present is 

situation. Therefore, quantitative analytical study of undergraduate senior thesis titles of higher 

education centers are Tabriz and Uremia. 

 

Theoretical: 

In Iran, several research and development activities that are usually free to the evaluation criteria. 

Hence, the question remains unanswered in the minds of the budget allocated to research what is 

national income. (Imam Zadeh, 1376). The thesis was to study the theme of them, wholly or 

partially, is devoted to research methodology. Akrami (1371) to examine the methods used in the 

thesis deals with three universities in the years 1355 to 1370 And concluded that 80 percent of 
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theses survey (descriptive) and 3% have used the citation analysis. saeede malih(1376) The article 

also analyzes the content of LIS In the years 1370 to 1374 contributed to this result is achieved 

The highest proportion is survey methods (with 61/83 percent) Scale international studies in 

research methodology in the field of LIS has been mentioned that some of them can be placed. 

Shaughnessy (1976) to review research librarian at the 1970 deals. He describes this research 

strongly pragmatic and devoid of theoretical foundations knows. The research findings Blake and 

Thomas (1990) about the research methods that students used and is reflected in the abstracts of 

theses The author relies mainly on case study research methods, survey and historical method are 

described. Part of the research findings Jarvlyn and Walker) (1993) also suggests that 833 

research articles published in 37 core journals in LIS, The predominant method (22 percent) of 

survey methods 

Method:  

In this study, the researcher made use of descriptive method is to collect information. Statistical 

Society of the thesis is 272. At this stage, the sample is identical with the statistical community. 

Findings 

Table 1: Gender distribution in Uremia and Tabriz University these 

Uremia University Tabriz University 

Occupation  Total   Percent  Total   Percent 

Son   46   34%   53   39% 

Girl   90   66%   83   61% 

Sum   136   100%   84   100% 

 

According to the table (1), 34% of theses written by the boys at the University of Uremia And 66% 

of girls have written Total 84 and thesis at the University of Tabriz 39% and 61% of girls by boys is 

to have written. 

Table 2: Frequency distribution of research methods in Theses University of Urmia and Tabriz. 

Urmia University Tabriz University 

Research methods   Total   Percent  Total   Percent 

Survey     64  44%   44   32% 

Historical    00   0   0   0 

case study    12   7%   22   17% 

empirical    18   12%   16   11% 

Evaluative    10   7%   3   2% 

comparison    24   23%   43   32% 

Sindhi (library)   8   6%   8   6% 

Content Analysis   0   0  0  0 

Citation analysis (Book Discussion)   0   0   0 

Sum     136   100%   136   100% 
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According to Table 2, from among 10 types of research methods in Physical Education and Sport 

Science University theses have been used, Survey methods and the highest frequency and lowest 

frequency as compared with 84 only three are devoted to evaluation.In Tabriz University, the most 

common method survey with 64 as the minimum frequency is dedicated to Sindhi just as with 8. 

 

Conclusion:  

Since the thesis of physical education in higher education institutions in more than a decade since, 

And how they can check the status of reference for researchers, Research managers and to provide 

physical education students graduate That, In the present study, such a reference be provided. 

It follows from the results fooled the first survey in previous studies the main methods of research 

in this field has been evaluated on a global scale Urmia and Tabriz, the highest share in the 

production of theses in the field of physical education at the University of Urmia and Tabriz, which 

is true This indicates that the application of this method is more specific than the native population 

and the nature of this field. The findings of this study is consistent with the findings listed 

backgrounds. The gender distribution of students, the results show 66% of 

Female students have written thesis Considering that the ratio of girls to boys in recent years in 

favor of girls is partly predictable. 

 

 
Gender distribution in Uremia and Tabriz University these 

Tabriz University Uremia University

Occupation Percent Total Percent Total

Son 39% 53 34% 46 

Girl 61% 83 66% 90 

sum 100% 136 100% 136 
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Frequency distribution of research methods in Theses University of Urmia and Tabriz. 

Urmia University Tabriz University 

Research methods Percent Total Percent Total 

Survey 44% 64 32% 44 

Historical 0 0 0 0 

case study 7% 12 17% 22 

empirical 12% 18 11% 16 

Evaluative 7% 10 2% 3 

comparison 23% 24 32% 43 

Sindhi (library) 6% 8 6% 8 

Content Analysis 0 0 0 0 

Citation analysis (Book Discussion) 0 0 0 0 

Sum 100% 136 100% 136 

 

 



 

1232 

Abstract 0434 
  

 

The Acute effects of different stretching exercises on isokinetic strength 

parameters in volleyball players 

  

Esin Ergin, Selda Bereket Yücel, Nurten Dinç 

Celal Bayar University School of Physical Education and Sports, Department of Trainer Education, 

Manisa 

  

The purpose of this study is to analyze the acute effects of 3 different stretching exercises which 

are static, dynamic and PNF on isokinetics. The study includes 20 volunteers who play volleyball in 

boys teams. Isokinetics strength measurements were made in a concentric mode at 60˚/sec and 

300˚/sec. Before testings, the participants had a warm-up on the treadmill for 5 minutes, and then 

by selecting randomly, they performed 3 different stretching exercices that are static, dynamic and 

PNF for shoulder and knee on different days for 30 seconds by repeating 3 times with 20 second 

breaks at intervals. According to the results of statistical analysis, no significant difference was 

found between peak torque values for right and left shoulder in internal and external rotation at 

60˚/sec and 300˚/sec. No statistical difference was found between peak torque values for right 

knee extension and left and right flexion at 60˚/sec measured after 3 different stretching trainings. 

Besides, no statistical difference was found between peak values of left knee extension at 60˚/sec 

after 3 different stretching trainings. The average peak torque value achieved after dynamic 

stretching was higher than the peak torque value achieved after static and PNF stretchings. Also, 

no statistical significance was found between peak torque values for left and right knee extension 

and right and left flexion at 300˚/sec measured after the exercises of 3 stretching exercises. 

Finally, the findings of the study indicated that static and PNF stretchings caused decreases in 

acute muscle strength in comparison to dynamic stretching. 

  

Keywords: PNF stretching, static stretching, dynamic stretching, volleyball, isokinetic strength 
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Voleybolcularda farklı germe egzersizlerinin izokinetik kuvvet parametrelerine 

akut etkileri 

  

Esin Ergin, Selda Bereket Yücel, Nurten Dinç 

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı, 

Manisa 

  

GİRİŞ 

Voleybol belirli bir maç süresine sahip olmayan, temposu yüksek, çabukluğa, kuvvete, hareketliliğe, 

esnekliğe, dayanıklılığa, patlayıcı kuvvete dayanan dinamik bir oyundur. Araştırmacılar herhangi bir 

antrenmanın ayrılmaz parçaları olarak bilinen aerobik dayanıklılık, kuvvet antrenmanı ve esneklik 

üzerine birçok çalışma yapmışlar ve bu üç biyomotor yetenek arasında düzenli yöntemsel bir ilişki 

olduğunu bulmuşlardır, bu yeteneklerin gelişim sürecinde birbirlerinden etkilendikleri 

düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar germenin kuvvet düşüşünden sorumlu olduğunu ileri 

sürmüşler, bazıları bazı araştırmacılar etkisinin olmadığını ve diğerleri kimi araştırmacılar ise 

germeninin kuvveti arttırdığını iddia etmişlerdir. 

 

AMAÇ 

Günümüzde farklı germe egzersizleri ile kuvvet arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Bu araştırma; 

farklı germe egzersizleriyle yapılan ısınmanın voleybolculara uygulanması ve hem alt, hem üst 

ekstremitelerde kuvvet değerlerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışma ile farklı germe 

egzersizlerinin uygulanması voleybolcuların minimum sakatlık ve maksimum performansla, yarışma 

evresinin 20 dakikalık toplam ısınma süresinin nasıl en verimli şekilde kullanılabileceğine dair katkı 

sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı statik, dinamik ve PNF olmak üzere (Proprioceptive 

Neoromuscular Facilitation) 3 farklı germe egzersizinin izokinetik kuvvete akut etkilerinin 

incelenmesidir.  

 

YÖNTEM 

Çalışmaya genç erkek takımlarında voleybol oynayan herhangi bir sakatlığı bulunmayan yaş 

ortalaması 18.50±1.1 olan sağlıklı 20 gönüllü katılmıştır. Germe egzersiz programı katılımcılara 

rasgele seçilen sıra ile statik, dinamik ve PNF olarak omuz ve diz için ayrı günlerde uygulanmıştır. 

Katılımcılar germe egzersiz programına başlamadan önce koşu bandında 5 dakika yürüyüş/koşu 

yapmışlardır. Germe egzersizleri diz fleksör/ekstansör, omuz internal ve eksternal rotator kaslarına 

uygulanmıştır. Her germe egzersiz programı 10 dk sürmüştür. Germe egzersiz programı 4 ayrı 

hareketten oluşmuştur. Her bir germe hareketi 30sn, 3 tekrar ve dinlenme araları 20 sn verilerek 

uygulanmıştır. Tüm germe egzersizi çalışmalarında hareketler aynı sıra ile uygulanmıştır. Germe 

egzersizleri sonrasında izokinetik dinamometre ile 60 ˚/sn (derece/saniye) ve 300 ˚/sn ‘lik açısal 

hızlarda izokinetik kuvvet testleri yapılmıştır. İzokinetik kuvvet testleri konsantrik modda 

uygulanmıştır. Diz fleksör/eksteansör kas grupları için konsatrik ölçümlerde 60 ˚/sn’de 5 tekrar, 



 

1234 

300 ˚/sn’de 20 tekrar uygulanmıştır. Omuz internal/ eksternal kas grupları için konsatrik 

ölçümlerde 60 ˚/sn 5 tekrar, 300 ˚/sn ’de 15 tekrar uygulanmıştır. Her açısal hızdaki test 

sonrasında 45 saniyelik dinlenme süresi verilmiştir.  

 

SONUÇ 

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; internal ve eksternal rotasyonda sağ ve sol omuz için 60˚/sn 

ve 300˚/sn de zirve tork değerleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Üç farklı esneklik 

antrenmanı sonrasında ölçülen sağ diz ekstansiyon ve sağ ve sol diz fleksiyon 60˚/sn zirve torque 

değerleri arasında istatistiksel bir fark bulunamamıştır. Bununla birlikte üç farklı esneklik 

antrenmanları sonrasında 60˚/sn sol diz ekstansiyon zirve değerleri arasında istatistiksel bir 

farklılık bulunmaktadır, p>0,05. Üç farklı germe egzersiz sonuçlarına göre zirve tork ortalama 

değerleri PNF germe egzersizi sonrasında 191.45, statik germe egzersizleri sonrasında 143.25 ve 

dinamik germe egzersizleri sonrasında 195.15 olarak belirlenmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına 

göre dinamik germe sonrasında ulaşılan ortalama zirve tork değeri statik ve PNF germe sonrasında 

ulaşılan zirve tork değerinden yüksektir. Ayrıca statik, dinamik ve PNF germe egzersizleri 

sonrasında ölçülen diz ekstansiyon ve fleksiyon sağ ve sol 300˚/sn zirve tork değerleri arasında 

istatistiksel bir anlamlılık bulunamamıştır, p>0,05. Ek olarak; statik, dinamik ve PNF germe 

egzersizleri sonrasında ölçülen omuz internal ve eksternal rotasyon sağ ve sol 60˚/sn ve 300˚/sn 

zirve tork değerleri arasında istatistiksel bir anlamlılık bulunamamıştır, p>0,05. Sağ Omuz ve diz 

60˚ /sn tekrarda ortaya konan iş yükleri arasında 3 farklı esneklik antrenmanı sonrasında 

istatistiksel bir farklılığın olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile araştırılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre farklı esneklik antrenmanları sonrasında ortaya konan iş yükleri arasında 

istatistiksel bir farklılığın olmadığı bulunmuştur, p>0,05. 

 

Sonuç olarak çalışma bulguları istatistiksel olarak anlamlı olmasa da statik ve PNF germenin 

dinamik germeye oranla akut kas kuvvetinde düşüşlere neden olduğunu göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: PNF germe, statik germe, dinamik germe, voleybol, izokinetik kuvvet 
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Abstract 0435 
  

Comparison of peak plantar pressure and load distribution of non-dominant and 

dominant foot in elite taekwondo athletes 

  

Figen Dağ1, Ayhan Taner Erdoğan2, Uğur Dal1 
1Mersin University, School of Medicine, Department of the Physiology, Mersin, Turkey 
2Mersin University, School of Physical Education and Sports, Mersin, Turkey 

  

Purpose 

Prevention of postural stability and change of direction are important in taekwondo. During one leg 

kick non-dominant foot are in contact with surface. It is important that non-dominant foot bear all 

the weight to prevent the postural stability in attack and defense.  

 

Subject 

The purpose of this study was to compare the differences in plantar pressure, force and load 

distribution between dominant and non-dominant foot in elite teakwondo athletes. 

 

Method 

Eleven elite taekwondo athletes ages ranged between 19,16±2,72 years were participated in this 

study. Plantar pressure distributions were determined using pedobarography equipment. While in 

static measurements load distributions were compared, in dynamic measurements peak pressure, 

peak force, contact area and total contact duration of plantar area (forefoot,midfoot and rearfoot) 

were compared between non-dominant and dominant foots. 

 

Results 

Non-dominant foot (52,69±2,47%) had significantly higher load distribution than dominant foot 

(47,30±2,46%) in static condition (P<0,05). In dynamic condition peak pressure (non-dominant: 

2,30± 0,73 N/cm2;dominant: 1,88±0,78 N/cm2) and peak force values (non-dominant: 

120,29±35,11 N; dominant: 81,29±41,14 N) were significantly higher in midfoot region of non-

domiant foot (P<0,05).  

 

Conclusion 

Countless number of contacts of non-dominant foot to the ground during training and competition 

may cause change in the load distribution. Since there are higher loads on non-dominant foot 

during one foot kick, this would cause an increase in midfoot region ligament and joint laxity. It is 
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our opinion that besides dominant leg, strength and stability exercises should take place in training 

for non-dominant leg which especially plays important role in attack. 

  

Keywords: Dominant-nondominant foot, peak pressure, peak force, taekwondo 

 
Elit taekwondocularda dominant ve non-dominant ayaktaki plantar basınç ve 

yük dağılımlarının karşılaştırılması 
  

Figen Dağ1, Ayhan Taner Erdoğan2, Uğur Dal1 
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mersin 

  

Kısa Tanım 

Bütün spor branşlarında olduğu gibi taekwondo sporunda da motor faaliyetler, teknik beceriyi 

destekleyerek performansın artmasında önemli bir yer tutar. Basketbol, tenis, futbol ve 

taekwondoda bazı aktivitelerin gerçekleştirilmesinde ani yön değiştirme gibi postüral dengenin 

korunmasına yüksek oranda gereksinim duyulur. Bu sporunun genel özelliği olarak tek ayak 

vuruşlar sırasında non-dominant ayak yerle temas halindedir. Taekwondoda hücum ve savunma 

sırasında yüksek performansın sergilenmesinde yerdeki ayağın tüm ağırlığı taşıyarak postural 

stabiliteyi sağlaması önemlidir. Bu nedenle her iki ayağa binen yük dağılımlarının belirlenmesi ve bu 

doğrultuda modifikasyonların gerçekleştirilmesinin bu alandaki sporculara daha etkin antrenman 

programların uygulanması için önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı elit taekwondocularda dominant ve non-dominant ayaktaki plantar basınç, 

kuvvet ve yük dağılımlarının karşılaştırılmasıdır. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışmaya, yaşları 19,16±2,72 yıl arası değişen sağlıklı 11 erkek elit taekwondocu (vücut ağırlığı= 

62,30±9,03 kg; boy=173,91±5,08 cm; BMI=20,56±2,53 kg/m2) katıldı. Olguların vücut 

kompozisyonu bioelektrik impedans yöntemi (TANITA, MC-180 MA) ile belirlendi. Bireylerin plantar 

basınç dağılımları, statik ve dinamik olarak pedobarografi cihazı (Footscan, RSScan International, 

Olen, Belgium) kullanılarak ölçüldü. Statik ölçümde dominant ve non-dominant ayaktaki yük 

dağılımı karşılaştırılırken, dinamik ölçümde ise ayak tabanı 3 bölgeye (ön, orta ve arka ayak) 

ayrılarak, dominant ve non-dominant ayak altındaki pik basınç, pik kuvvet, temas alanı, total 

temas süresi ve impals değerleri analiz edildi. Değerlendirmelerde 10 ölçümden birbirine yakın 3 

ölçüm seçilerek ortalamaları alındı. Dominant ve non-dominant ayakların karşılaştırılmasında 

Wilcoxon signed rank test kullanıldı. 
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Bulgular 

Yağ ve kas kütlesi bakımından dominant ve non-dominant alt ekstremite arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (P>0,05). Statik durumda non-dominant ayaktaki yük dağılımı (% 52,69 ± 2,47) 

dominant ayaktan (% 47,30± 2,46) anlamlı olarak daha yüksekti (P<0,05). Dinamik durumda pik 

basınç (non-dominant: 2,30± 0,73 N/cm2 ve dominant: 1,88±0,78 N/cm2) ve pik kuvvet değerleri 

(non-dominant: 120,29±35,11 N ve dominant: 81,29± 41,14 N) non-dominant ayakta sadece orta 

ayakta dominant ayağa göre daha yüksek bulundu (P<0,05). İmpals değerleri (Ns/cm2) ayaklar 

arasında farklılık göstermezken (P>0,05), orta ayak temas alanı değerleri non-dominant ayak 

lehine yüksekti (P<0,05; non-dominant: %44,29±5,32 ve dominant: % 40,01±6,16). Total temas 

süreleri bakımından dominant ve non-dominant ayak arasında fark bulunmadı (P>0,05). 

 

Sonuç 

Antrenmanlar ve müsabakalar sırasında dengeyi ve stabiliteyi korumak için non-donminant ayağın 

sayısız defa yerle teması bu ayağa olan yük dağılımında artış olmasına neden olabilmektedir. Non-

dominant ayağın, orta ayak bölgesindeki pik basınç ve pik kuvvetin daha yüksek olması ise tek 

ayak vuruş esnasında daha çok yük binmesinden dolayı bu bölgedeki bağ ve eklem laksitesinde 

artış olduğu şeklinde açıklanabilir. Bu veriler doğrultusunda antrenman programlarında dominant 

bacağın yanısıra özellikle hücum sırasında önemli rol oynayan non-dominant bacağa yönelik kuvvet 

ve stabilite egzersizlerine de yer verilmesi kanısındayız. Bu sayede tasarlanacak antrenman 

programları sonucu teakwondocuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha başarılı 

olacaklarını düşünmekteyiz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Dominant-nondominant ayak, pik basınç, pik kuvvet, taekwondo 
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Abstract 0437 
  

Investigation of locus control of athletic students who were between aged 15- 

18 according to the different variables 

  

Arif Eroğlu1, Emin Süel2, Hüseyin Ünlü2 
1Emlak Kredi Secondary School, aksaray 
2Aksaray University, School of Physical Education and Sport, Aksaray 

  

In this research, the determining of locus of control difference in the sportsman students who have 

joined to the competitions between schools aged 15- 18 was aimed. In the study locus control of 

student were examined that parameters like gender, his/her branch, the level of the family’s 

income. 

The research has been carried out 300 girls and 425 boys’ to total 725 sportsman students who 

have attended to the competitions between high schools in Aksaray in 2010- 2011 curriculum. 

The data of the research has been collected “Personal Information Form” which was developed by 

researchers and Rotter Locus of Control Scale (RLCS) the validity and reliability study which was 

done by Dag (1991). 

SSPS 15.0 packet program was used for analyzing the data; arithmetic mean and standard 

deviation were defined. In the comparisons it was applied that independent sample t test and one-

way analysis of variance.  

In the result of statistical analysis, it was found that significant differences between sports 

branches and the marks of locus of control, while it was not found significant difference between 

gender, the level of family’s income. 

  

Keywords: Locus of control, students, high school, sports 
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Denetim odağının 15-18 yaş arası sporcu öğrencilerde farklı değişkenlere göre 

incelenmesi 

  

Arif Eroğlu1, Emin Süel2, Hüseyin Ünlü2 
1Emlak Kredi İlkokulu 
2Aksaray Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

  

1. Amaç 

Bu çalışmada 15-18 yaş aralığında okullar arası müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin denetim 

odağının bazı değişkenlere göre farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, sporcu 

öğrencilerin denetim odakları; cinsiyet, spor branşı, aile gelir düzeyi gibi değişkenler arasında 

inceleme yapılmıştır. 

 

2. Yöntem 

Araştırma kapsamında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Aksaray ilinde bulunan 16 lisede öğrenim 

gören ve 10 spor branşında okullar arası müsabakalara katılan 300 kız ve 425 erkek öğrenci olmak 

üzere toplam 725 sporcu öğrenciye ulaşmıştır. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve veri toplama aracı olarak 

Dağ (1991) tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Rotter Denetim Odağı Ölçeği 

(RİDKOÖ)” kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SSPS 15.0 paket programı kullanılmış, aritmetik ortalama ve standart sapma 

puanları belirlenmiştir. Araştırmada değişkenler arasındaki farkı bulabilmek için ikili 

karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (oneway ANOVA), t testi, tukey testi ve iki faktör 

arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla pearson korelasyon kat sayı teknikleri uygulanmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırmada 15-18 yaş gurubunda ortaöğretim kurumlarında okullar arası müsabakalara katılan 

sporcu öğrencilerden bayanların denetim puan ortalaması 10,65 erkeklerin denetim puan 

ortalaması 10,38 olduğu görülmüş. Bayan ve erkek öğrencilerin denetim odağı puanları açısından 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Araştırmada yapılan bir başka karşılaştırmada 15-18 yaş grubu ortaöğretim kurumlarında okullar 

arası müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin denetim odağının spor branşlarına göre 

karşılaştırmasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. En yüksek ve en düşük ortalamalara sahip 

olana spor branşlarına bakıldığında; en yüksek olarak 12,83 ile güreş, en düşük olarak 8,24 ile 

badminton bulunmuştur. Anlamlı farklılıkların (11,03) basketbol- (8,24) badminton, (10,55) futbol- 

(8,24) badminton, (10,90) hentbol- (8,24) badminton arasında olduğu görülmüştür.  

Araştırma gurubunda yer alan sporcu öğrencilerin aile gelir düzeyleri ile denetim odağı puanları 

arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farklılık görülmemiştir. En yüksek ortalamanın 11,20 ile 
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aile gelir düzeyi 2001¨ ve üzeri gurubun olduğu, en düşük ortalamanın ise 10,23 ile 500¨ ve altı 

gurubunun olduğu görülmüştür. 

 

4. Sonuç 

15-18 yaş gurubunda ortaöğretim kurumlarında okullar arası müsabakalara katılan sporcu 

öğrencilerden elde edilen bulgulara göre, kız ve erkek öğrencilerin denetim odağı puan ortalamaları 

birbirine çok yakındır. Bulgulara göre kız öğrencilerin denetim odağı puan ortalaması 10.65, erkek 

öğrencilerin denetim odağı puan ortalaması ise 10,38’dir. Ortalamaların birbirine yakın olması 

nedeniyle iki gurup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Bu araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin cinsiyetinin denetim odağına etkisi ile ilgili 

bulgular Tabak ve Akköse, (2006); Erkmen ve Çetin, (2007); Yaşar, (2008); Kıralp, Şahin ve 

Dinçyürek, (2008); Çivitci, ( 2007); Candangil, (2005); Korkut (1991); Derin, (2006); Serin ve 

Derin, (2008); Gülveren (2008); Şar, (1997); Aslan, (2008)’nin bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. 

Alisinanoğlu (2003)’ nun denetim odağı ve cinsiyet ile ilgili yaptığı araştırmada erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre daha fazla dıştan denetimli oldukları; Dilmaç (2008)’ ın yapmış olduğu 

çalışmada kızların erkeklere göre daha içten denetimli oldukları, Aydın ve Canel, (2002)’ in cinsiyet 

ve denetim odağı ile ilgili yaptığı çalışmada kızların daha dıştan denetimli oldukları görülmüştür. 

Alisinanoğlu (2003), Dilmaç (2008), Aydın ve Canel, (2002)’ in yapmış oldukları araştırmalar ile 

cinsiyet ve denetim odağı ile ilgili yapılan çalışmayla çelişmektedir. 

Denetim odağının spor branşlarına göre 15-18 yaş grubu okullar arası müsabakalara katılan sporcu 

öğrencilerin karşılaştırmasına bakıldığında anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmıştır. Ortalamaların en 

yüksek olarak 12,83 ile güreş, en düşük olarak 8,24 ile badminton bulunmuştur. Anlamlı 

farklılıkların (11,03) basketbol- (8,24) badminton, (10,55) futbol- (8,24) badminton, (10,90) 

hentbol- (8,24) badminton arasında olduğu görülmüştür. 

Gencer (2008)’in denetim odağı ve öğrencilerin yaptıkları spor branşları ile ilgili yaptığı çalışmayla 

sporcuların denetim odağı puanları ile yaptığı spor dalı değişiklik göstermemektedir. Dolayısıyla 

yapılan çalışmayla çelişmektedir. 

Araştırmada 15- 18 yaş gurubunda ortaöğretim kurumlarında okullar arası müsabakalara katılan 

sporcu öğrencilerin denetim odağı puanları ile aile gelir düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Araştırmaya bakıldığı zaman en yüksek ortalamanın 11,20 ile aile gelir düzeyi 2001¨ 

ve üzeri grubun olduğu, en düşük ortalamanın ise 10,23 ile 500¨ ve altı grubunun olduğu 

görülmüştür. 

Bu araştırmada elde edilen öğrencilerin aile gelir düzeyinin denetim odağına etkisi ile ilgili Gencer, 

(2008); Aslan, (2008); Yaşar, (2008); Alisinanoğlu (2003) ve Derin (2006)’ın yapmış oldukları 

araştırma bulgularıyla benzerlik göstermiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Denetim odağı, öğrenci, lise, spor 
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Abstract 0443 
  

 
Investigating effect on quality of life of healthy eating index 

  

Neşe Toktaş Torun, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Leyla Erol 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport, Antalya 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine the effects on quality of life of healthy eating 

index. Method: The study was conducted on 119 female and 104 male, in total 223 university 

students aged between 17-28, randomly selected from Akdeniz University School of Physical 

Education and Sport. Students who used regular medication and with body mass index > 25 kg/m2 

was not participated in the study. Students’ food consumption record was asked for calculate 

healthy eating index and students were polled quality of life (short form 36). Results: No students 

had healthy eating index score between 81-100 (healthy eating index-good). Healthy eating index 

score of % 42.2 of students were 51-80 (healthy eating index-fair) and % 57.8 of students were 0-

50 (healthy eating index-poor). Physical functioning, physical role, bodily pain, social functioning, 

mental health, emotional role, vitality and general health from short form-36 measures was not 

found to be statistically different between students who had fair healthy eating index score and 

who had poor healthy eating index score (p>0.05). Conclusion: The hypothesis of this study that 

quality of life of students who had high score of healthy eating index was better than students who 

had poor score of healthy eating index. But this hypothesis didn’t happen. Adequate and balanced 

nutrition is very important for all periods of life. More studies should be done for different groups 

and more individuals. 

  

Keywords: Healthy eating index, nutrition, quality of life 

 
Yaşam kalitesi üzerine sağlıklı yeme indeksinin etkilerinin incelenmesi 

  

Neşe Toktaş Torun, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Leyla Erol 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

  

Amaç: Bu çalışma yaşam kalitesi üzerine sağlıklı yeme indeksinin etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

öğrenim gören, yaşları 17-28 arasında değişen, rastgele seçilmiş, 119’u kadın, 104’ü erkek toplam 

223 birey katılmıştır. Beden kütle indeksi 25 kg/m2’nin üzerinde olan, yaşam kalitesini etkileyecek 

herhangi bir sağlık problemi olan ve düzenli ilaç kullanan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Bireylerden sağlıklı yeme indekslerinin hesaplanabilmesi için bir günlük besin tüketim kaydı alınmış 
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ve yaşam kalitelerinin belirlenebilmesi için kısa form-36 anketi uygulanmıştır. Bulgular: Sağlıklı 

yeme indeksi puanı 81-100 arasında olan (sağlıklı yeme indeksi iyi) birey bulunmamaktadır. 

Bireylerin % 42,2’sinin sağlıklı yeme indeksi puanı 51-80 puan aralığında (normal), % 57,8’nin 

puanı 0-50 arasındadır (kötüdür). Sağlıklı yeme indeksi normal ve kötü olan bireyler arasında, kısa 

form-36 ölçütlerinden fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, beden ağrısı, sosyal fonksiyon, mental sağlık, 

emosyonel rol, canlılık ve genel sağlık açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç: 

Sağlıklı yeme indeksi puanı yüksek olan bireylerin yaşam kalitelerinin daha iyi olacağı hipotezi 

kurulmuş fakat hipotez gerçekleşmemiştir. Yeterli ve dengeli beslenme yaşam kalitesinin 

arttırılması için yaşamın her döneminde büyük önem taşımaktadır. Farklı gruplarda, daha fazla 

sayıda bireye ulaşılarak çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beslenme, sağlıklı yeme indeksi, yaşam kalitesi 
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Abstract 0444 
  

The investigation of between occupational performance and physical fitness for 

Istanbul fire fighting department 

  

Birgül Arslanoğlu 

Department of Letter and Science, Istanbul Technical University, Istanbul 

  

Purpose: In this study; we have aimed to investigate and evaluate between physical fitness 

parameters and occupational performance of firefighters and give feedback to the firefighter fitness 

training program. 

 

Method: The subjects consisted of 42 male firefighters between the ages of 20-30 years by the 

Istanbul Fire Department. The 42 fire-fighters were evaluated for the following physical fitness 

characteristics and performance measures: height (cm), weight (kg), the numbers of sit-ups, push-

ups, sit and reach (cm), Shuttle run(s), and grip strength (kg). The subjects also completed a 

simulated job performance tests assessment. The modified tests groups had been applied to 

Istanbul firefighters. The tests consisted of a circuit of seven job-simulated tasks arranged in the 

following order: beam walking, forcible entry, victim rescue, ladder carrying, crawling search, 

ladder climbing, hose drag and holding. All the data obtained from our measurements were 

evaluated by Pearson's product-moment coefficient analysis method in SPSS program package. 

 

Results: The following mean values were associated with 42 firefighters: 

age: 27.12 years, height: 176.21cm, weight: 79.09 kg, BMI: 25.50 kg/m2, 

push-ups: 28.02, average grip strength: 39.87 kg, sit-ups: 29.64, sit and 

reach: 5.94 cm and VO2max: 42.22mlokgomin-1.  The job- related performance consisted of the 

following: beam walking, forcible entry, victim drag, crawling search, stair climb, hoist drag and 

hold. Significant correlations (p< 0.01) were found between the job-related performance and the 

following: BMI (r =.289), push-ups (r =.293), sit-ups (r =.408) and VO2max (r=.657). 

 

Conclusion: It was determined that the average values obtained from the study are not within the 

certified values for professional firefighters and have a negative effect on occupational performance 

test durations. 

 

Keywords: BMI, occupational performance, firefighters, physical fitness  
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İstanbul itfaiyecilerinin fiziksel uygunluk parametreleri ve mesleki performans 

testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  

Birgül Arslanoğlu 

İstanbul Teknik Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul 

  

Amaç: Bu çalışmada İstanbul İtfaiyesinde görev yapan erkek itfaiyecilerin fiziksel uygunluk 

parametrelerinin ve mesleki performans test süreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 

değerlendirilmesi ve itfaiye spor programlarının oluşturulmasında bilgi dönüşünün sağlanması amaç 

edinmiştir. 

 

Yöntem: Araştırmaya İstanbul itfaiyesinde çalışan 20 -30 yaş aralığında ki 42 erkek itfaiyeci ölçüme 

tabi tutulmuştur. Fiziksel uygunluğu belirlemek amacı için antropometrik ölçümler; boy uzunluğu 

(cm), vücut ağırlığı (cm), performans test ölçümleri pençe kuvveti (kg), şınav, mekik (sayı), 

esneklik (cm), Shuttle run (sn) ve yedi arka arkaya görevden oluşan modifiye mesleki performans 

test ölçümleri; denge tahtasında yürüme, zorla giriş, yaralı kurtarma, arama kurtarma, merdiven 

tırmanma ve hortum çekme ve su tutma testleri yapılmıştır.  

 

Araştırmamızda yapılan tüm testlerden alınan veriler SPSS programında Pearson's product-moment 

coefficient analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: Değerlendirmeler sonunda 20- 30 yaş aralığındaki erkek itfaiyecilerin yaşortalalaması: 

27.12, boy uzunluğu: 176.21cm, kilo: 79.09 kg, VKİ: 25.50 kg/m2, ortalama pençe kuvveti: 39.87 

kg, şınav: 28.02, mekik: 29.64, esneklik: 5.94 cm, VO2max: 42.22 ml•kg•min-1. Mesleki 

performans test süreleri ile fiziksel uygunluk parametreleri arasında VKİ (r =.290), şınav (r =.295), 

mekik (r =.418) ve VO2max (r=.637). kuvvetli (p< 0.01) korelasyon bulunmuştur. 

 

Sonuç: Araştırma sonunda elde edilen fiziksel uygunluk ortalama değerlerinin profesyonel 

itfaiyeciler için tespit edilen değerler aralığında olmadığı ve mesleki performans test sürelerini 

olumsuz yönde etkilediği tespit edildi. 

  

  

Anahtar Kelimeler: VKİ, Mesleki performans testi, İtfaiyeci, Fiziksel uygunluk 
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Abstract 0445 
  

Investigation of extracurricular exercise habits of School of Physical Education 

and other undergraduate students 

  

Neşe Toktaş Torun, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Mehmet Zeki Budak, Vedat Çetinkaya 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport, Antalya 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine extracurricular exercise habits of students 

who attend Akdeniz University School of Physical Education and Sport and who takes elective 

physical education class from different department. 

 

Method: The study was conducted on 150 students who attend Akdeniz University School of 

Physical Education and Sport and 150 students who take elective physical education class from 

different department, in total 300 university students. The students were taken a poll with general 

status and extracurricular exercise status.  

 

Results: % 56.5 of students who attend Akdeniz University School of Physical Education and Sport 

and % 37.5 of students who takes elective physical education class from different department have 

played sports club or university team. % 76.0 of non-elite players who attend Akdeniz University 

School of Physical Education and Sport and % 52.0 of non-elite players who take selective physical 

education course from different department have exercised as a recreational. Conclusion: Students 

who attend Akdeniz University School of Physical Education and Sport exercised more than who 

take selective physical education lessons from different department. 

  

Keywords: Elective physical education, extracurricular exercise, physical education 

 
BESYO ve diğer üniversite öğrencilerinin ders dışı egzersiz alışkanlıklarının 

incelenmesi 

  

Neşe Toktaş Torun, Kemal Alparslan Erman, Asuman Şahan, Mehmet Zeki Budak, Vedat Çetinkaya 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri 

ve farklı bölümlerden seçmeli beden eğitimi dersine gelen öğrencilerin, ders dışı egzersiz yapma 

alışkanlıklarının incelenmesidir. Yöntem: 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Akdeniz Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 150 ve farklı bölümlerden Beden Eğitimi ve 
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Spor Yüksekokuluna seçmeli ders için gelen 150 öğrenci olmak üzere 300 birey çalışmaya 

katılmıştır. Bireylere genel bilgileri ve ders dışı egzersiz yapma süreleri ve sıklığı ile ilgili soruları 

içeren, araştırmacı tarafından hazırlanan 21 soruluk anket uygulanmıştır. Bulgular: Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin % 56.5’i, seçmeli beden eğitimi dersi alan öğrencilerin % 37.5’i 

bir kulüp ya da üniversite takımında oynamaktadır. Elit sporla uğraşmayan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğrencilerinin % 76’sı, seçmeli beden eğitimi dersi alanların % 52’si rekreatif amaçla 

ders dışı egzersiz yapmaktadır. Sonuç: Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencileri seçmeli beden eğitimi dersi alan öğrencilere göre daha fazla ders dışı egzersiz 

yapmaktadırlar. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, ders dışı egzersiz, seçmeli beden eğitimi 
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Abstract 0448 
  

Investigating effect of sleep quality and sleep duration on body mass index 

  

Neşe Toktaş Torun, Asuman Şahan, Kemal Alparslan Erman, Halil İbrahim Akcan 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport, Antalya 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine effects of sleep quality and sleep duration on 

body mass index in male students living in dormitory of Akdeniz University credit and dormitories 

institution. Method: The study was conducted on 208 male student aged 18 years and older living 

in dormitory of Akdeniz University credit and dormitories institution. Height of individuals was 

measured. Tanita body composition analyzer (model TBF-300) to measure body weight was used. 

Sleep quality and sleep duration were collected through Pittsburgh sleep quality index and physical 

activity level were evaluated by the international physical activity questionnaire (short form). Over 

three-consecutive days (one day during the weekend) consisted of food consumption records was 

taken. The dietary records of the participant were analyzed for total energy status. Results: The 

mean aged of participant was years 20,9 ± 1,56. % 5.29 of participant was underweight, % 76.92 

normal weight, % 13.94 over weight and % 3.85 obese. According to Pearson correlation test, no 

significant relationships were found between sleep duration and sleep quality with body mass index 

(r=-0.02, p=0.75; r=0.04, p=0.57). Conclusion: Sleeplessness is feeled empty as a mental and 

causes metabolic changes and obesity. Sleeplessness stimulates leptin and ghrelin. Individual not 

sleeping quality and enough feel fasting therefore eat more. The study was conducted on students 

and number of obese participant was not enough. More studies should be done for different groups 

and more individuals. Education is necessary for obesity that is one of the most important problem. 

  

Keywords: Body mass index, sleep duration, sleep quality 

 
Uyku süresi ve uyku kalitesinin beden kütle indeksi üzerine etkisinin 

incelenmesi 

  

Neşe Toktaş Torun, Asuman Şahan, Kemal Alparslan Erman, Halil İbrahim Akcan 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı Akdeniz Üniversitesi kredi yurtlar kurumu öğrenci yurdunda kalan 

erkek öğrencilerde, uyku süresi ve kalitesinin beden kütle indeksi üzerine etkisini incelemektir.  

Yöntem: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi kredi yurtlar kurumunda kalan 18 yaş ve üzeri 208 erkek 

öğrenci katılmıştır. Bireylerin boy ölçümleri alınmış, ağırlık ölçümleri için tanita beden kompozisyon 
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analizörü (model TBF-300) kullanılmıştır. Uyku süresi ve kalitesini belirlemek için Pittsburgh uyku 

kalitesi anketi, fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için Uluslararası fiziksel aktivite düzeyi anketi 

(kısa form) kullanılmış ve bireylerin 3 günlük besin tüketim kayıtları alınarak (bir tanesi hafta sonu 

olacak şekilde), bireylerin tükettikleri enerji değerleri saptanmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 20,9 ± 

1,56 yıl olan bireylerin % 5,29’u zayıf, % 76,92’si normal, % 13,94’ü hafif şişman, % 3,85’i 

şişmandır. Yapılan Pearson korelasyon testi sonuçlarına göre, beden kütle indeksi ile uyku kalitesi 

ve uyku süresi arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır (r=-0.02, p=0.75; r=0.04, p=0.57).  

 

Sonuç: Gece uykusunun yeterli düzeyde alınamaması, bireyi zihinsel olarak boşluğa sürüklemekte, 

aynı zamanda metabolizmada değişikliklere yol açmakta ve ağırlık artışına neden olmaktadır. 

Uykunun yeterince alınamaması vücuttaki iki önemli hormon, leptin ve grelini harekete 

geçirmektedir. Yeterli ve kaliteli uyku uyumayan bireylerde gereksiz açlık hissi başlamakta ve bu da 

fazla yemek yemeye neden olmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencileri ile çalışılmış ve yeterli 

sayıda beden kütle indeksi yüksek bireye ulaşılamamıştır. Farklı gruplara ve daha fazla sayıda 

bireye uygulanarak, çalışma geliştirilmeli ve şu anda en önemli problemlerden biri olan obezite 

sorunu için bireylere eğitim verilmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden kütle indeksi, uyku kalitesi, uyku süresi 
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Abstract 0450 
  

Employee participation in recreational activities and its contribution to work 

productivity promotion: A comperative study conducted in a particular hotel 

chains in Istanbul 

  

Yeşim Albayrak Kuruoğlu, Reyhan Tama 

Gedik University, Faculty of Sport Science, Istanbul 

  

In the 1970s, an increase in leisure was predicted as a consequence of developments in 

technology. However, this hasn't occured like this. Although many organizations are introducing 

new technologies, they demand more flexibility in the 24hour global marketplace in diverse 

sectors. Many employees are experiencing long working hours, intense work loads, constantly 

changing work practices and job insecurity. Stress both at work and home is also another obstacle 

for productivity and health.  

 

This study discusses the employee participation in recreational activities and its benefits in working 

life and productivity. A qualitative approach using topic-centered interviews was chosen. Interviews 

were conducted among the employees working in 4 branches of the same company's hotel chains. 

113 employees ( 26 women, 87 men) participated in this study. The employees reported that 

although they were working in a tourism sector, their employers or head of the departments would 

not pay attention about their leisure time activities nor had the will to organize them (59,3 %). 

Even 68 % of the employees thought that participating in recreational activities could increase their 

productivity however they were not sure who or which department organise such activities at 

workplace. 

 

The findings of this study were compared with the findings of similar studies conducted in UK, 

Australia, Singapore, Canada and United States. For quantitative results, it is important to 

recognise the complexity of the relationships between work, productivity, leisure, well-being, social 

structures and culture. 

  

Keywords: Worksite recreational activities, employee, productivity 
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Çalışanların rekreasyonel faaliyetlere katılımının iş verimliliği üzerine etkileri: 

İstanbul'daki bir oteller zincirinde karşılaştırmalı bir çalışma 

  

Yeşim Albayrak Kuruoğlu, Reyhan Tama 

Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul 

  

1970’lerden sonra gelişen teknolojiyle birlikte, insanların iş dışında kalan günlük hayatları içinde 

sevdiği ve ilgi duyduğu serbest zaman aktivitelerine daha çok zaman ayırabileceği düşünülmüş olsa 

da, günümüzde bunun tam tersi bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. İş dünyasının 24 saatlik 

rekabetçi ve hareketli yaşamı içine, insanların iş verimini ve özellikle sağlığını etkileyen stres,uzun 

süreli mesailer, yoğun, zorlayıcı iş yükü ve iş güvenliğini tehdit eden çeşitli durumlar dahil olmuştur 

(Haworth and Lewis,2005) 

 

Fiziksel akitivitelere ve rekreasyonel faaliyetlere katılımın insan sağlığı üzerine olumlu etkileri iyi 

biliniyorken, bu faaliyetlerin işyerlerinde düzenlenerek çalışanların katılımının teşvik edilmesinin 

işverenlere finansal maaliyetleri ve getirileri hakkındaki veri yetersizdir(Dugdill et.al.2008;Lee 

et.al.2010). Bununla birlikte, Avrupa Birliği, Lüksemburg Deklerasyonu'nda işyerinde sağlık ve 

zindelik düzeyini geliştirmek için işverenler, çalışanlar ve toplumun ortak çalışmalarıyla yapılan 

faaliyetlerin önemini vurgulamaktadır (ENWHP 2007, Kirsten 2008) 

 

Bu çalışmada, İstanbul'daki bir oteller zincirinin 4 şubesinde çalışan bireylerin rekreasyonel 

faaliyetlere katılımı ve bunun verimlilik ve zindelik düzeylerine etki edip etmediği hakkında görüşleri 

değerlendirilerek, uluslararası literatürde benzer çalışmalarla karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. 

26 kadın, 87 erkek toplam 113 çalışanla yapılan yüzyüze görüşmelerde, bu çalışanların turizm 

sektöründe ve rekreasyonel etkinliklerin yapılmasına yönelik imkanları bulunan bir işyerinde 

çalışıyor olmalarına rağmen, düzenli ve programlı bir aktivite takip etmedikleri, işverenin 

çalışanlarının birlikte katılabileceği etkinlikler düzenlemediği belirtilmiştir (%59,3). Çalışanlar, 

rekreasyonel faaliyetlerin zindelik ve iş verimliliklerini geliştireceğinin bilincinde olsalar da (%68), 

düzenli katılım ve programa bağlı kalma konusunda motivasyon eksiklikleri olduğunu ifade 

etmişlerdir (%64,4). "Rekreasyonel faaliyetleri işyerinizde kim düzenler?" sorusuna çalışmaya 

katılan bireylerin %34,5'i "insan kaynakları departmanı", %26'sı "eğitmenler", %16,8'i "departman 

yöneticileri" olarak cevap vermiştir. Bu bulgu, oteller zinciri çalışanlarının kendi işyerlerinde aslında 

rekreasyonel faaliyetlerle ilgilenmediklerini düşündürmektedir. 

 

Uluslararası yapılmış çalışmalara bakıldığında benzer çelişkiler görülmekle beraber, sosyal 

sorumluluk çalışmaları kapsamında işyerlerinde düzenlenen rekreasyonel faaliyetlerin muhtemel 

faydalarından bahsedilmektedir. Ancak iş verimliliğini ne ölçüde arttırdığı konusundaki bulgular 

çeşitli ve genelleme yapmaya elverişli değildir. Karşılaşılan en önemli zorluk ise rekreasyonel 

faaliyetlere katılan bireylerin iş verimliliğini hangi parametrelerle sayısal verilere döküleceğinin 



 

1251 

kestirilememesidir. Rekreasyonel faaliyetlerin maaliyet- fayda karşılaştırmasının güç olması 

nedeniyle, işverenlerin çalışanlarına bu faaliyetleri düzenleme ve teşvik etme yönündeki çekinceli 

eğilimleri, bu çalışmayla örtüşmektedir. 

 

Kurum kültürü, işyerinde sağlık ve güvenlik kültürü, işyerlerinin(organizasyonun) iklimi 

rekreasyonel faaliyetleri düzenleme ve katılım açısından önemli parametrelerdir. Bu çalışma; 

rekreasyonel faaliyetlere bakış açısı olarak en yatkın olduğu düşünülen turizm sektöründe 

gerçekleşmiş olmasına rağmen, literatürle benzer bulgular elde eldilmiştir. Elde edilen sonuçların 

sayısal olarak anlamlandırabilmek için maaliyet-fayda, iş- verimlilik bağıntılarının kurulması 

gerekmektedir. İstanbul gibi büyük metropolde trafikte geçen uzun saatler, günde 9 saatten fazla 

mesailer, vardiyalı çalışmalar arasında rekreasyonel faaliyetlere katılmak ve bunlardan fayda 

sağlamak için, işverenlerin, bu faaliyetlerin çalışanlarının motivasyon düşüklüğü, işe gelememe, iş 

memnuniyetsizliği, stres ve yorgunluk gibi problemlere çare olacağına; adı geçen problemlerin en 

ufak düzeyde çözümünün ekonomik fayda olarak onlara geri döneceğine inanmaları gerekmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Rekreasyonel faaliyetler, çalışanlar, verimlilik 
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Abstract 0452 
  

Evaluation of risk identification levels of turkish handball super league coaches 

in the light of certain demographical variables 

  

Özgür Karataş1, Cemal Gündoğdu2, Serkan Hacıcaferoğlu1 
1Inonu University department of health culture and sport Malatya 
2Firat University Physical Education and Sports Colleges Elazığ 

  

This study is performed with the aim to determine the opinions of coaches in the Turkish Handball 

Super League clubs about the risks they perceive by means of certain demographical variables. 

“General screening model” is utilized in the research as one of the descriptive screening methods. 

49 coaches working actively in the Turkish Handball Super League teams constitute the population 

of the research; and sample of the research is 45 coaches working in different clubs selected 

randomly. Risk determination survey of Gök (2006) in sports is used as a data tool in the research. 

Validity and reliability work of the survey used for the research is made and Cronbach Alpha value 

of the survey used is determined as 0.72. Data is analyzed by means of statistical package 

program. Arithmetic mean ( ), Kruskal Wallis, Mann Whitney U tests are utilized in the analysis of 

data. Significance level is considered as 0.5 in the survey applied with the purpose to determine if 

there is any difference between the demographic variables. 

The difference between the risk determination levels of coaches participating in the research 

according to the sex variable is found statistically meaningful (p<0.05). On the other hand the 

differences according to the variables of age, marital status, educational background, coaching 

duration are not found statistically meaningful (p>0.05). 

At the end of the research, it is concluded that male coaches, coaches with university education, 

coaches at and over the age of 55, married coaches and coaches with coaching time of 21 years 

and over perceive risks at a higher level respectively in comparison to the female coaches, coaches 

with postgraduate education, coaches between ages 27-33, 34-40, 41-47 and 48-54, unmarried 

coaches and coaches with coaching time between 1-5, 6-10,11-15 and 16-20 years. 

  

Keywords: Risk, risk management, risk identification 
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Türkiye hentbol süper ligi antrenörlerinin risk belirleme düzeylerinin bazı 

demografik değişkenler ışığında değerlendirilmesi 

  

Özgür Karataş1, Cemal Gündoğdu2, Serkan Hacıcaferoğlu1 
1inönü üniversitesi sağlık kültür ve spor daire başkanlığı Malatya 
2Fırat Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu Elazığ 

  

Bu araştırma, Türkiye Hentbol Süper Ligi kulüplerindeki antrenörlerin algıladıkları risklerle ilgili 

görüşlerini bazı demografik değişkenlerle belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan “genel tarama modeli” kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Türkiye Hentbol Süper Ligi takımlarında aktif olarak görev yapan 49 

antrenör oluştururken, örneklemini ise; rastgele ve tesadüfî yöntemle seçilmiş farklı kulüplerde 

antrenörlük yapan 45 antrenör oluşturmaktadır. Araştırmada veri aracı olarak Gök (2006)’ün 

sporda risk belirleme anketi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmış ve kullanılan anketin Cronbach Alpha değeri 0,72 olarak tespit edilmiştir. Veriler 

istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sırasında aritmetik ortalama ( 

), Kruskal Wallis, Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Uygulanan ankette demografik 

değişkenler arasında bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla anlamlılık düzeyi.05 olarak 

kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan antrenörlerin risk belirleme düzeyleri cinsiyet değişkenine göre aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna karşın yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

antrenörlük süresi değişkenlerine göre aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0,05).  

Araştırma sonucunda; erkek antrenörlerin kadın antrenörlere göre, üniversite düzeyinde eğitime 

sahip olan antrenörlerin lisansüstü eğitim almış antrenörlere göre, 55 yaş ve üstü antrenörlerin, 

27-33, 34-40, 41-47, 48-54 yaş arasındaki antrenörlere göre, evli antrenörlerin bekâr antrenörlere 

göre, antrenörlük süresi 21 yıl ve üstü olan antrenörlerin 1-5, 6-10, 11-15 ve 16-20 yıl arasındaki 

antrenörlere göre riskleri daha yüksek düzeyde algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Risk, risk yönetimi, risk belirleme 
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Abstract 0455 
  

Comparing the relationship between body image with indicators anthropometric 

male athletes and non-athlete students 

  

Hassan Mohammad Zadeh, Mahbubeh Miri, Sakineh Haghparast 

Iran,urmia,Urmia University 

  

The present research was done with the aim of comparison the relationship body image and 

anthropometry indexes of athlete and non-athlete male students. Methods: this study is the 

causal-comparative which has been implemented by the correlation method. Physical self – 

description questionnaire (PSDQ, Marsh, 1996) were used to data collection Body measures 

evaluate via anthropometry techniques. Findings: the results showed that there is difference 

between athletic and non-athletic students in anthropometry factors (p<=0/01) difference between 

the image of athletic and non-athletic students (p<=0/01There is no relationship between 

subscales of body image and the body fat ratio of athletic students, except for the subscales of 

coordination body fat and body appearance which there is relationship between subscales of self-

stem and body appearance of non-athletic group (p<=0/05). 

  

Keywords: Body image, body composition, anthropometry index 

 
Comparing the relationship between body image with indicators anthropometric 

male athletes and non-athlete students 

  

Anthropometric set of standardized methods for measuring the body's regular and its components 

(Malyna, Buchard, 1381) anthropometric measurements are used to assess growth and growth is 

represented. Other indicators anthropometric are Bone width and length. Bone width and length to 

be genetically determined (Unique and Associates, 2008) BMI can be useful indicators of changes 

in body composition is associated with growth But obesity and impotence does not have the ability 

to discern components (Wang and Chyvng, 2006). Research on body image, which is a body image 

and is a mental attitude that every person has the appearance and capabilities Physical activity and 

exercise, as social factors, can promote a positive self-concept, is the people. Today, young people, 

especially people with weight, body shape and achieve your desired appearance, are important and 

their efforts to improve these concerns are growing. (Lynval and age, 2004)  

This study intends to percentage of body fat, and its relationship with body image is calculated  

and high self-concept that the athletes compared to factors such as physical activity. The present 

study compares the relationship between body image with indicators anthropometric male students 
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and non-athletes. Study of type I - Comparison of the correlation method has been implemented. 

From Questionnaire physical description (PSDQ, Marsh, 1996) with reliability of 78/0 Up to 89/0 to 

measure body and from Scales and Weights and heights of the caliper was used to measure 

indicators anthropometric subjects. Results showed between agents anthropometric And student 

athletes and non-athletes, there are differences (p <= 0/01). Between body image and non-athlete 

student athlete, there are differences (P <= 0/01) Between the subscales of body image and 

percent body fat in athletes and non-athlete students, there is no relationship except Subscales 

coordination, body fat and physical appearance of the non-athlete groups and Esteem subscales 

there is relationship (p <= 0/05). 
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Abstract 0456 
  

University students studying in the euphrates basin reasons for not 

participating leisure activities 

  

Abdurrahman Kırtepe1, Muhammed Bahadır Sandıkçı2 
1Firat University school of physical education and sport 
2Bitlis eren university school of physical education and sport 

  

The purpose of this research: That is determine to reasons for students who doesnt attend the 

leisure activities studying Firat, Inonu, Bingol, and Tunceli on The Euphrates Basin. As a result, 

students have to be expensive leisure activities, they dont know what they can do in their spare 

time, directing the activities of friends and social incentives to participate in activities such as I 

have no reasons were not participating in leisure activities. 

The study group is composed of 3009 students, who are studying in Firat, Inonu, Tunceli and 

Bingol universities in Firat area and were selected among 60 thousand students in central 

campuses of the universities via random sampling technique.  

The statistical findings have been evaluated by means of SPSS (Statistic Packet For Social Sciences 

15.0) program. Frequency distribution of all questions has been made out and their percentage 

values have been determined. The survey questions have been evaluated by Likert Typed Scale. In 

simple distribution table, percentage distribution of variable regarding alternatives has been 

calculated. As for cross tables, they have been used to determine the relationship between two 

variables. Chi Cquare test has been used to find out the relations among the variables. 

Key words: Leisure time, recreation, university, students, the Firat basin. 

  

Keywords: Leisure time, recreation, university, students, the Firat basin 

 
Fırat havzasında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin boş zaman 

etkinliklerine katılmama nedenleri 

  

Abdurrahman Kırtepe1, Muhammed Bahadır Sandıkçı2 
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 
2Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu araştırmanın amacı; Fırat havzasında bulunan Fırat, İnönü, Bingöl ve Tunceli üniversitesinde 

öğrenim gören öğrencilerin boş zaman faaliyetlerine katılmama nedenlerini belirlemektir. 

Araştırma grubuna Fırat havzasında bulunan Fırat, İnönü, Tunceli ve Bingöl üniversitelerinde 
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öğrenim görmekte olan ortalama 60 bin öğrenci arasından ilgili üniversitelerin merkez 

kampüsündeki öğrencilerden tesadüfi örnekleme yöntemiyle 3009 öğrenci sayısına ulaşılmıştır. 

Anket soruları Likert Tipi Ölçekle değerlendirilmeye alınmıştır. Basit dağılım tablosunda değişkenin 

seçeneklere göre yüzdelik dağılımları alınmıştır. Elde edilen istatistiki bulgular SPSS (Statistic 

Packet For Social Sciences 15.0) program aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bütün soruların frekans 

dağılımları çıkarılmış ve yüzdelik değerleri bulunmuştur.  

 

Sonuç olarak, öğrencilerin boş zaman faaliyetlerinin pahalı olması, boş zamanlarında ne 

yapabileceklerini bilmedikleri, etkinliklere katılmak için faaliyetlere yönlendirecek arkadaş ve sosyal 

teşviklere sahip değilim gibi nedenlerle boş zaman faaliyetlerine katılmadıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Boş zaman, rekreasyon, üniversite, öğrenciler, fırat havzası 

  

  

Anahtar Kelimeler: Boş zaman, rekreasyon, üniversite, öğrenciler, fırat havzası 
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Abstract 0457 
  

Amateur footballers comparison of self-efficacy beliefs and strategies to cope 

with stress 

  

Duran Keskin, Serdar Kocaekşi, Barış Özer 

Anadolu University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and Sports 

Department, Eskisehir 

  

Purpose of this study was to compare strategies for coping with stress and efficacy of amateur 

footballers. The study Eskişehirspor U-18, A2, Anadolu University, A and U-19 team, and 

Demirspor Sağlıkspor willingly participated in the team A players. For data collection, sport 

Inventory of Coping Strategies (SSBÇSE, Arsan 2007) and Self-Efficacy (SES, Öcel 2002) are used. 

Data, descriptive statistics were calculated by Pearson's moment correlation analysis and analysis 

of Manova. Manova analysis, measuring the efficacy of post-stress-coping strategies, and there is a 

significant difference (p> 0.05). Strategies to cope with stress as a result of the correlation 

analysis, the expression of emotions with disagreeable Efficacy Belief subscale are negatively 

correlated (r = -, 240, p <0.05). According to the results of the analysis, the lower the size of the 

strategies to cope with stress with disagreeable expression of emotions is a negative correlation 

between Efficacy Belief (r = -, 240, p <0.05). 

  

Keywords: Sport, Efficacy Belief, Stress, Coping Strategies 

 
Amatör futbolcuların öz yeterlik inançları ve stresle başa çıkabilme 

stratejilerinin karşılaştırılması 
  

Duran Keskin, Serdar Kocaekşi, Barış Özer 

Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Eskişehir 

  

Bu araştırmanın amacı, amatör futbolcuların yeterlik inancı ve stresle başa çıkabilme stratejilerinin 

karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, Eskişehirspor U-18, A2, Anadolu Üniversitesi A ve U-19 takımı, 

Sağlıkspor ve Demirspor A takım futbolcuları gönüllü olarak katılmışlardır. Verilerin Toplanmasında, 

Sporda Stresle Basa Çıkma Stratejiler Envanteri (SSBÇSE, Arsan 2007) ve Öz Yeterlik (SES, Öcel 

2002) envanterleri kullanılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı istatistikler, Pearson Momentler Korelasyon 

analizi ve Manova analizi ile hesaplanmıştır. Yapılan Manova analizinde ölçüm sonrası Stresle başa 

çıkabilme stratejileri ve Yeterlik inancı arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Korelasyon analizi sonucunda Stresle başa çıkabilme stratejileri alt boyutu Hoşa Gitmeyen 

Duyguların İfadesi ile Yeterlik İnancı arasında negatif korelasyon vardır (r=-,240; p<0.05). Yapılan 

analiz sonuçlarına göre Stresle başa çıkabilme stratejileri alt boyutu Hoşa Gitmeyen Duyguların 

İfadesi ile Yeterlik İnancı arasında negatif korelasyon bulunmaktadır (r=-,240; p<0.05). 

 

Giriş 

Performans sporu yapan bireylerde amaç, var olan en üst düzeyi yakalamak ve daha iyiye 

ulaşmaktır (Arsan 2007). Spor bilimciler sportif performansı yükseltmek için yoğun bir çalışma 

içindedirler. Yeni antrenman prensipleri araştırılmakta, sporcuyu performansa ulaştırma arayışı 

içerisindedirler. Bu arayışlar ve araştırmalar sportif performansın sadece fiziksel kapasitenin 

mükemmelliğinin yeterli olmadığını, psikolojik kapasitenin hiç de küçümsenmeyecek bir faktör 

olduğunu göstermektedir (Tazgül 2012). Performans amaçlı sporda, sporcular daha yoğun baskı 

altına girmekte ve kaçınılmaz olarak yarışma ortamından etkilenmektedirler (Arsan 2007). Sporda 

performansı etkileyen pek çok psikolojik olgu vardır. Bunların en önemlilerinden biride strestir. 

Stres, organizmanın bedensel ve zihinsel sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan 

istenilmeyen durumdur (Tazgül 2012). Sporcular herhangi bir spor dalında yarıştıkları zaman 

potansiyel stres kaynakları ile karşılaşmaktadırlar. Bunlar; acı, korku, güven eksikliği, psikolojik 

talepler, antrenör ve oyunun gereklilikleridir (Anshel ve Kaissidis 1997). Stres altındaki sporcu 

konsantre olamaz, koordinasyonda bozukluklar, teknik ve taktik hareketlerde hatalar sergilerler 

(Altıngül 2006). Stres, tanımlanması pek kolay olmayan, betimlenmesi daha çok tercih edilen 

günümüzün en karmaşık kavramlarından biridir. Hans Selye stresi, organizmanın her türlü 

değişmeye özel olamayan tepkisi olarak tanımlamıştır (Yılmaz 2006, Arsan 2007). Stresle Başa 

çıkabilme stratejileri ile ilgili yapılan tanıma baktığımızda ise; insanların stresli olayları azaltmaya, 

dayanmaya çalıştığı durumlardaki hem psikolojik hem de davranışsal çabayı vurgulamaktadır. 

Kısacası stresle başa çıkabilme stratejileri, o anki başa çıkma çabasını yansıtmaktadır (Koç 2004). 

Psikoanalitik yaklaşıma göre başa çıkabilme organizmanın iç güdüleri, duygularımı ve stresi 

yönetebilmesine izin veren bilinçsiz savunmadır. Özgecilik, yerine koyma ve espri bireyin stresle 

başa çıkmasına izin veren olgunlaşmış başa çıkma şekilleridir (Hardy ve ark. 1996). Öz yeterlik ilk 

kez Bandura tarafından sosyal-bilişsel kuramın içinde sunulmuştur. Bandura’ya göre öz yeterlik 

beklentileri kişisel eylem kontrolü veya aracıyla ilgilidir. Öz yeterlik bireyin gelecekte 

karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne derece başarılı olabileceğine ilişkin kendisi 

hakkında yargısıdır (Toros 2004). 

 

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, amatör futbolcuların yeterlik inancı ve stresle başa çıkabilme stratejilerinin 

karşılaştırılmasıdır.  
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Yöntem 

Araştırmaya, Eskişehirspor U-18, A2, Anadolu Üniversitesi A ve U-19 takımı, Sağlıkspor ve 

Demirspor A takım futbolcuları gönüllü olarak katılmışlardır. Verilerin Toplanmasında, Sporda 

Stresle Basa Çıkma Stratejiler Envanteri (SSBÇSE) ve Öz Yeterlik (SES) envanterleri kullanılmıştır. 

Veriler, Tanımlayıcı istatistikler, Pearson Momentler Korelasyon analizi ve Manova analizi ile 

hesaplanmıştır. 

 

Bulgular 

Yapılan Manova analizinde ölçüm sonrası Tecrübe ile Stresle başa çıkabilme stratejileri ve Yeterlik 

inancı arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). Korelasyon analizi sonucunda Stresle 

başa çıkabilme stratejileri alt boyutu Hoşa Gitmeyen Duyguların İfadesi ile Yeterlik İnancı arasında 

negatif korelasyon vardır (r=-,240;p<0.05). 

 

Sonuç 

Yapılan analiz sonuçlarına göre Stresle başa çıkabilme stratejileri alt boyutu Hoşa Gitmeyen 

Duyguların İfadesi ile Yeterlik İnancı arasında negatif korelasyon bulunmaktadır (r=-,240; p<0.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, yeterlik inancı, stres, başa çıkma stratejileri 

  

 

 
Proficiency in Amateur Soccer Players 

Dependent Variable Df M F p 

Cognition 1 ,384 ,920 ,340

Relaxation 1 ,523 ,484 ,488

Support 1 ,413 ,489 ,486

Avoidance 1 4,075 ,726 ,396

Social 1 ,649 1,068 ,304

Displeasing 1 ,292 ,330 ,567

Self Efficacy 1 23,166 1,192 ,277

Manova analysis, measuring the stress-coping strategies and post-qualification experience and the 

belief that there is no difference between (p> 0.05). 
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Amatör Futbolcuların Yeterlik İnançları ve Başa Çıkabilme Stratejilerine Ait Manova 

Sonuçları 

Bağımlı Değişken df M F p 

Biliş 1 ,384 ,920 ,340

Gevşeme 1 ,523 ,484 ,488

Destek 1 ,413 ,489 ,486

Kaçınma 1 4,075 ,726 ,396

Sosyal 1 ,649 1,068 ,304

Hoşa Gitmeyen 1 ,292 ,330 ,567

Öz Yeterlik 1 23,166 1,192 ,277

Yapılan Manova analizinde ölçüm sonrası Tecrübe ile Stresle başa çıkabilme stratejileri ve Yeterlik 

inancı arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Amateur footballers Results The correlation between efficacy beliefs and coping 

Strategies 

N=104 Cognition Relaxation Support Avoidance Social Displeasing Proficiency 

Cognition ,372** ,532** -,078 ,152 ,078 ,118 

Relaxation ,372** ,563** ,190 ,313** ,225* ,021 

Support ,532** ,563** ,013 ,108 ,306** -,090 

Avoidance -,078 ,190 ,013 ,171 ,110 -,107 

Social ,152 ,313** ,108 ,171 ,316** ,120 

Displeasing ,078 ,225* ,306** ,110 ,316** -,240* 

Proficiency ,118 ,021 -,090 -,107 ,120 -,240* 

Strategies to cope with stress as a result of the correlation analysis, the expression of emotions 

with disagreeable Efficacy Belief subscale are negatively correlated (r = -, 240, p <0.05). 
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Amatör Futbolcuların Yeterlik İnançları ve Başa Çıkabilme Stratejilerine Ait Korelasyon 

Sonuçları 

N=104 Biliş Gevşeme Destek Kaçınma Sosyal Hoşa Gitmeyen Yeterlik 

Biliş ,372** ,532** -,078 ,152 -,078 ,118 

Gevşeme ,372** ,563** ,190 ,313** ,225* ,021 

Destek ,532** ,563** ,013 ,108 ,306** -,090 

Kaçınma -,078 ,190 ,013 ,171 ,110 -,107 

Sosyal ,152 ,313** ,108 ,171 ,316** ,120 

Hoşa Gitmeyen -,078 ,225* ,306** ,110 ,316** -,240* 

Yeterlik ,118 ,021 -,090 -,107 ,120 -,240* 

Korelasyon analizi sonucunda Stresle başa çıkabilme stratejileri alt boyutu Hoşa Gitmeyen 

Duyguların İfadesi ile Yeterlik İnancı arasında negatif korelasyon vardır (r=-,240; p<0.05). 
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Abstract 0459 
  

 
Relationship between managers’ social influence and work empowerment of 

personnels of youth and sportoffices in chahar mahal and bakhtiyari province 

  

Hasan Osivand1, Mohamad Soltan Hoseini2, Mohamd Reza Moradi3, Mahmoud Ahmadi4 
1Hasan Osivand 
2Mohamad Soltan Hoseini 
3Mohamd Reza Moradi 
4Mahmoud Ahmadi 

  

Note that the strengthening of human resources should be given to the issue of empowerment of 

staff. So The main purpose of this research is survey of relation between managers’ social influence 

and Work Empowerment of personnel's of youth and Sport offices in chahar mahal and bakhtiyari 

province. The way of research is solidarity and descriptive. Statistical society of this research is 

about 141 personnel's in the years of 2012 that according to Margan and Kerg-C chart, they were 

104 personnel's (86 female- 18 male). they have chosen in accident and random. In surveys they 

used tow standard questionnaires of yukl in field of social influence and Spreitzer in field of Work 

Empowerment.data were survey with SPSS software and with ( 0/05) error. Validity of two 

questionnaires to determine the influence of social and professional empowerment of content 

validity was used. To assess the reliability through Cronbach's alpha coefficient was calculated as 

the ratio to ( 0 /93, 0/81 ) was obtained. Statistical methods to data from the regression 

coefficients, correlation, and multivariate analysis of variance were analyzed with spss software. 

The result of research showed that relation between social influence of managers and Work 

Empowerment of personnel's is about (r =0.36 _ p =0.001) and it is more than average also 

relation between taking Rational Persuasions, Exchange, Inspirational Appeals, 

Legitimating,Tactics, Pressure, Apprising, ingratiation, Consultation, Personal Appeals and Work 

Empowerment of personnel's it is more than average. In other words, there is a community-based 

management social influence youth and sports organizations in the province, Increase the 

reproductive ability and talents of staff will be doing their job. 

  

Keywords: Social influence, managers, work empowerment, personnel's, youth and sport offices 
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Abstract 0462 
  

 
Reliability and validity of leisure motivation scale: a study on active spor 

tourists 

  

Erdinç Demiray, Timuçin Gençer 

Ege University School of Physical Education And Sport 

  

Purpose: The purpose of this study was to investigate the reliability and validity of the Turkish 

adaptation of “Leisure Motivation Scale” developed by Beard ve Ragheb (1983) on active sport 

tourists. 

 

Method: The research group consisted of 417 active sport tourists (194 female, 223 male) 

participated in the study. Exploratory factor analysis and item analysis on the mean differences 

between the 27% upper and lower groups applied to Leisure Motivation Scale which consists of 4 

subscales (intellectual, social, competence-mastery, stimulus-avoidance) with 48 items. 

Coefficients of internal consistency of the subscales were determined. 

 

Results:.It was determined that fourty eight items were gathered under four latent variables as 

similar to the original scale. T test results of the item analysis indicated that the groups differences 

between lower and upper 27% were significant (p<.01). Cronbach alpha coefficients of sub-scales 

varied between 0,84 and 0,88. 

 

Conclusion: Results supported the reliability and validity of the Turkish adaptation of the Leisure 

Motivation Scale on active sport tourists. 

  

Keywords: Tourism, leisure time, motivation 

 
Boş zaman motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması: aktif spor 

turistleri üzerine bir inceleme 

  

Erdinç Demiray, Timuçin Gençer 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Beard ve Ragheb (1983) tarafından geliştirilen Boş Zaman 

Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve aktif spor turistleri üzerinde geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasının yapılmasıdır. 
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Yöntem: Araştırmaya, Çeşme Alaçatı’da sörf, Antalya Belek’de tenis, Fethiye’de yamaç paraşütü 

yapmaya gelen, yaşları 17 ile 45 arasında değişen (M=25.7±2.65) 417 aktif spor turisti (194 kadın, 

223 erkek) katılmıştır. Çalışmada 4 alt boyuttan oluşan (entelektüel, sosyal, yetkinlik-uzmanlık, 

uyarandan kaçınma) Boş Zaman Motivasyonu Ölçeği’ne (Leisure Motivation Scale) açımlayıcı faktör 

analizi ve %27’lik alt ve üst gruplar farkına dayalı madde analizi uygulanmıştır. Ölçeği oluşturan alt 

boyutların İç tutarlılık katsayıları belirlenmiştir. 

 

Bulgular: Ölçeği oluşturan 48 madde orijinal ölçekle benzer şekilde 4 faktör altında toplanmıştır. 

Madde analizinin t testi sonuçları %27’lik alt ve üst gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğunu 

ortaya koymuştur (p<.01). Ayrıca yapılan güvenirlik çalışmasında cronbach alpha değerlerinin. 84 

ile. 88 arasında değişkenlik gösterdiği ve ölçeğin tamamı için bu değerin. 93 olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Sonuç: Bulgular, Boş Zaman Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının aktif spor turistleri 

üzerinde geçerlilik ve güvenilirliğini desteklemektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Turizm, boş zaman, motivasyon 
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Abstract 0464 
  

The study and comparison of the factors related to investment of private sector 

in sport sites construction 

  

Seyed Mohammad Kashef, Hasan Mohamadzadeh, Mohamad Salari, Morteza Fattahpour 

Urmia University 

  

The aim of this research was to study and compare the factors related to investment of private 

sector in sport sites construction from the viewpoints of managers and investors’. The design of the 

study was descriptive-analytical one and the population included two groups of managers and 

experts in Kerman’s sport and youth offices and owners of private sport sites. The final sample 

included 45 managers and 34 owners. And the non-randomized sampling was used. The 

instruments to this study were two questionnaires with acceptable validity and reliability: a self 

developed questionnaire and the other was Kashef’s questionnaire (2007). The data were analyzed 

exploiting Sign Test and Mann-Whitney U Test. Among the five studied factors the results 

demonstrated that in two factors of politico-legal and investment, there was a significant difference 

between view points of managers and investors in sport sites construction. Furthermore, high 

correlation between factors related to private sector’s investment in sport sites construction was 

found. Thus, as it is evident from the results of this study there are differences between managers 

and investors’ viewpoints towards privatization that requires a further inquiry from both groups. 

  

Keywords: Investment, private sector, sport sites construction 

 
The study and comparison of the factors related to investment of private sector 

in sport sites construction 

  

The aim of this research was to study and compare the factors related to investment of private 

sector in sport sites construction from the viewpoints of managers and investors’. The design of the 

study was descriptive-analytical one and the population included two groups of managers and 

experts in Kerman’s sport and youth offices and owners of private sport sites. The final sample 

included 45 managers and 34 owners. And the non-randomized sampling was used. The 

instruments to this study were two questionnaires with acceptable validity and reliability: a self 

developed questionnaire and the other was Kashef’s questionnaire (2007). The data were analyzed 

exploiting Sign Test and Mann-Whitney U Test. Among the five studied factors the results 
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correlation between factors related to private sector’s investment in sport sites construction was 

found. Thus, as it is evident from the results of this study there are differences between managers 

and investors’ viewpoints towards privatization that requires a further inquiry from both groups. 
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Abstract 0465 
  

The explanation of relationship between perceived organizational support and 

organizational socialization among employee the department of physical 

education west Azarbaijan 

  

Mehrdad Moharramzadeh, Fariborz Fathi, Mir Hassan Seyed Ameri 

Department of Sports Management, School of Physical Education, University of Urmia, Urmia, Iran 

  

background & Aim: Current sport management literature shows that perceived organizational 

support influences this survey aims to investigate the explanation of relationship between 

perceived organizational support and organizational socialization Between employee the 

department of physical education west Azarbaijan. 

 

Materials & Methods: The present survey is descriptive and is also done according to correlation 

and field method. In order to collect data of this survey, Two questionnaires were used for data 

collection. the first one is questionnaire of perceived organizational support based on Eisenbergeret 

et al model. And one questionnaire of organizational socialization based on Taormina model. The 

study population consisted of all male and female employees of all agencies in the department of 

physical education west Azarbaijan. Using non-random samplings a purposive sample of 75 

individuals were selected for the study. there son law size statically population sample was equal 

population. The validity of these questionnaires was measured by alpha-cronbach coefficient in a 

pilot study of 30 people, perceived organizational support questionnaire was a=0/85 and 

organizational socialization questionnaire was a=0/93. After collecting the data, they were 

analyzed according to survey hypothesizes using of Pearson.  

 

Results: Results showed that there is a significant and positive relation between perceived 

organizational support and organizational socialization and its features (training/ understanding / 

coworker support and future prospects). 

 

Discussion & Conclusion: So we can conclude that perceived organizational support employee 

haven effective role in facilitating the process of organizational socialization. 

  

Keywords: Perceived organizational support, organizational socialization, employee, physical 

education 
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Abstract 0467 
  

Effects of a 8- week plyoball or weight training program on strength shoot in 

handball players boys age 15-18 years 

  

Hamdollah Iraji, Abbass Jafari 

Zarin Shahr Payame Noor University 

  

  

0bjective: previous report indicate that resistance training and plyometric training program can 

improve measures of strength and power.also changes in motor performance skills. The plyoball 

training is new method of training.thus The purpose of this study was comparison the effects of a 

8- week plyoball or weight training program on strength shoot in handball players boys age 15-18 

years. 

 

Method:. this research was semi experimental and the target population of research consisted of 

whole boys school handball player. The subjects were 45boys of high school community handball 

player Broujen city that participated in handball sport for about one year. The subjets were 

randomly divided in to three groups, including: handball training group (age15/5±1/04, 

weight58/2±4/26,high173/6±4/5) handball and weight training group (age 15/6±1/05, 

weight59/4±4/24, high172/7±4/35) and handball and plyoball training group (age15/85±1/15, 

weigh58±4/44, high 173/1±5/29). Each groups(n=15).independent variables were strength 

throw.cornish test used to measure the dependent variables. At first a pretest was used and then 

three groups performed the certain program 2 days a week(each session was 80-100minutes) for 8 

weeks and then posttest performed.data were analyzed using most descriptive statistics and 

inferential statistics includes:t test, Anova and scheffe test. 

 

Findings:  

at mean strength shoot: there is no increase significant on handball training group. but there is 

increase significant on weight and plyoball training groups and there is difference significant 

between tree groups on posttests, results of scheffe test showed: difference significant between 

handball group with weight and plyoball groups. but no difference between weight and plyoball 

method training. 

 

Conclusion:  

therefore, this study emphasized on role of plyoball and weight training on strength shoot and no 
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different at increase strength shoot between weight and plyoball training at students.and suggest 

that plyoball training because this method have low risk injury. 

 
Keywords: Weight training, plyoball training, handball, strength shoot 

 

 
1 

Test period Pre test Post test T P 

control 6/40±1/40 6/53±1/35 0/609 0/546

weight 6/33±1/44 7/80±1/47 4/036 0/001

plyoball 6/72±1/71 7/93±1/53 6/168 0/000

average strength shoot Pre and post test and T test 

 

2 

groups Difference averages f p 

control 0/13±0/83 

weight 1/47±1/40 8/290 0/001

plyoball 1/67±1/04 

Difference averages tree groups in strength shoot and Anova test 

 

3 

groups control weight plyoball 

control 1/00 0/009 0/002 

weight 0/009 1/00 0/888 

plyoball 0/002 0/888 1/00 

scheffe test. 
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Abstract 0468 
  

 
The effects of 20 days detraining period on female baskeball players aged 10-12 

  

Emrah Atay1, Gülsev Kayalarlı2 
1SDU, The Faculty of Medical Sciences, Department of Sport Sciences Isparta 
2Ministry of Education, Gülcü Primary School, Isparta 

  

Purpose: The purpose of the study is to find out the effect of break during the semester vacation 

on performance. 

 

Method: 11 women basketball players aged 11.45±0.82 years old, height 147.27±7.29cm, weight 

39.65±6.20kg, sports age 2.00±0.44 years participated in the study. Gülcü Primary School young 

women’s basketball team, who trained 3 times per week for about 6 months and came in first in 

the competition among Isparta primary schools, have took part in the study. The team was given 

pretest after the group’s final match and afterwards the team took a break from training. Second 

measurements were taken 20 days later. In order to determine changes in the performance of the 

players, their resting heart rate, vertical jump, handgrip strength, flexibility, aerobic endurance and 

anaerobic endurance were examined. Aerobic capacity (Max VO2) was measured by Queens 

College step test, anaerobic capacity was measured according to Harman Formula. For analyzing of 

the data, SPSS 15 software pack was used. Also, descriptive statistics and Wilcoxon matched-pair  

two sample test were used for the analysis.  

 

Results: It was observed that there was an increase in the I. and II. measurement (82.90±7.25-

89.54±7.95 respectively) of resting heart rates (p<0.05); decrease in vertical jump rates 

(47.18±5.61-39.90±3.14 respectively) (p<0.05); decrease in aerobic endurance (37.14±2.46-

35.93±2.81 respectively) (p<0.05) and decrease in anaerobic endurance (370.90±161.39-

352.83±173.96 respectively) (p<0.05).Flexibility rate increased (24.18±6.35-26.45±5.64 

respectively). There was a statistically insignificant increase with handgrip strength (p>0.05).  

Conclusions: According to the findings it can be concluded that, a break period for 20 days from 

training affects the performance negatively. It is arguable that primary schools aiming high 

performance should continue training during the semester break since the advancing group 

matches are in the second term of the education year according to the school sports federation 

calendar. 

  

Keywords: Basketball, detraining, performance 
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10-12 Yaş kadın basketbolcularda 20 günlük detraining süresinin performans 

üzerine etkisinin araştırılması 

  

Emrah Atay1, Gülsev Kayalarlı2 
1SDÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Isparta 
2Milli Eğitim Bakanlığı, Gülcü İlköğretim Okulu, Isparta 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde antrenmanlara verilecek olan 

araların performans üzerine etkisini araştırmaktır. 

 

Metod: Çalışmaya yaşları 11.45±0.82yıl, boyları 147.27±7.29cm, ağırlıkları 39.65±6.20kg, spor 

yaşları 2.00±0.44yıl olan 11 kadın basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya yaklaşık 6 

aydır haftada 3 gün sıklıkla antrenman yapan, Isparta ili ilköğretim okulları müsabakalarında il 

birincisi olan Gülcü İlköğretim Okulu yıldız kadın basketbol takımı katılmıştır. Takım son grup 

maçından 2 gün sonra ön testlere alınmış ve devamında antrenmanlara ara verilmiştir. 20 gün 

sonra ikinci ölçümler alınmıştır. Sporcuların performanslarındaki değişiklikleri tespit etmek için 

sporcuların istirahat nabızları, dikey sıçrama yüksekliği, el kavrama kuvvetleri, esneklikleri, aerobik 

dayanıklılıkları ve aneorobik dayanıklılıklarına bakılmıştır. Aerobik kapasite (MaxVO2) Queens 

College step testiyle, anaerobik kapasite Harman formülüne göre hesaplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesi SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistikler ve Wilcoxon ikili ilişki testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: İstirahat nabzında I. ve II. Ölçüm (82.90±7.25-89.54±7.95sırasıyla) arasında artış 

(p<0.05), dikey sıçrama yüksekliğinde (47.18±5.61-39.90±3.14 sırasıyla) azalış (p<0.05), aerobik 

dayanıklılıkta (37.14±2.46-35.93±2.81sırasıyla) azalış (p<0.05), anaerobik dayanıklılıkta 

(370.90±161.39-352.83±173.96sırasıyla) azalış (p<0.05) görülmüştür. Esneklik değerinde 

(24.18±6.35-26.45±5.64 sırasıyla) artış görülmüştür. El kavrama kuvveti (15.58±4.75-

15.79±4.75 sırasıyla) istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış görülmüştür (p>0.05).  

Sonuçlar: Araştırma bulgularına göre, antrenmanlara verilen 20 günlük aranın performansı olumsuz 

etkilediğini söyleyebiliriz. Okul sporları federasyon takviminde üst grup maçlarının II. Eğitim-

öğretim döneminde olduğundan, üst düzey verimi hedefleyen ilköğretim okulu takımlarının yarıyıl 

tatilinde de antrenmanlara devam etmeleri gerektiği görüşü savunulabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, detraining, performans 
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Abstract 0469 
  

Effect of weigh-loss on anaerobic performance of elite taekwondo athletes 

  

Emrah Atay, Mehmet Kumartaşlı 

SDU, The Faculty of Medical Sciences, Department of Sport Sciences Isparta 

  

Purpose: The purpose of this study is to find out the effect of weigh-loss on anaerobic performance 

of elite taekwondo athletes.  

 

Method: 10 taekwondo athletes aged 20.20 ±1.75 years, height 174.50±5.81cm, weight 

68.90±5.30kg and sport age 9.60±3.65 voluntarily participated in this study. In order to determine 

the weigh loss of the athletes and rate of this loss in body composition, Bioelectrical impedance 

(Tanita, BC-418) was used. For determining the change in anaerobic performance, Wingate 

Anaerobic test (WAnT) was used. After the first measurements, athletes were recommended to 

lose about %2-3 of their body weigh (approximately 1.5-2kg). The second test was taken 7 days 

after the first one. For evaluating the differences between the first and the second tests, 

descriptive statistics of SPSS 15 software pack (mean and standart deviation) was used. In order 

to reveal the difference between pre-test and the final test means Wilcoxon matched-pair two 

sample test was applied.  

 

Results: The athletes became 67,39±5,182kg from 68.90±5.30kg. The loss of the weigh is 

statistically significant (p<0.05). The difference of weight between the 1st and the 2nd 

measurements of the athletes arose from the changes of [%fat (8.48 ±5.57 - 8.62±5.17 

respectively) p=0.95], fat free mass [(62.95±4.63 - 61.50±4.81 respectively) p=0.014], total 

body water (46.10±3.38 - 45.21±3.60 respectively) p=0.014]] in their body composition. 

According to WanT results of the 1st and 2nd measurements, there was a slight increase with 

anaerobic power [(11.54±2.46-11,70±1.72 respectively) p=0.799], slight decrease with relative 

anaerobic capacity [(8.50±1.49-8.27±1.11 respectively)p=0.169], slight decrease with relative 

minimum power [(5.18±1.12-4.55±1.85 respectively)p=0.114)], however these changes were 

statistically insignificant. On the other hand, increase with fatigue index [(54.20±8.34-

61.21±14.80 respectively) p=0.047] was statistically significant. 

 

Conclusion: It can be concluded that even small reductions in body weight might have negative 

effects on anaerobic performance. 

  

Keywords: Weight loss, anaerobic performance, taekwondo 
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Elit taekwondocularda ağırlık düşmenin anaerobik performans üzerine etkisinin 

araştırılması 

  

Emrah Atay, Mehmet Kumartaşlı 

SDÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Isparta 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı elit taekwondocularda kısa süreli ağırlık düşmenin anaerobik 

performans üzerine etkisini araştırmaktır. 

 

Metod: Çalışmaya yaşları 20.20 ±1.75yıl, boyları 174.50±5.81cm, ağırlıkları 68.90±5.30kg, spor 

yaşları 9.60±3.65 olan 10 tekvandocu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların ağırlıklarındaki düşüşü 

ve bu düşüşlerin beden bileşimindeki oranını belirlemek için Biyoelektirik impedans (Tanita, BC-

418) kullanılmıştır. Anaerobik performanstaki değişimi belirlemek için ise Wingate Anaerobik Test 

(WAnT) kullanılmıştır. Birinci ölçümler alındıktan sonra sporculara bir hafta içerisinde vücut 

ağırlıklarının %2-3’ü (ortalama 1.5-2.0kg) ağırlık düşmeleri tavsiye edilmiştir. Birinci testten 7 gün 

sonra ikinci testler alınmıştır. Birinci ve ikinci test sonucundaki farklılıkları değerlendirmek için SPSS 

15 paket programında tanımlayıcı istatistikler (ortalama ve standart sapma) yapılmış ve ön test-

son test ortalamaları aradaki farkı ortaya koymak için Wilcoxon ikili ilişki testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Sporcuların ağırlıkları 68.90±5.30 dan 67,39±5,182’a düşmüştür. Ağırlıktaki azalma 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Sporcuların I. ölçüm ve II. ölçümleri arasındaki ağırlık 

farklılığı beden bileşimlerindeki [[%yağ [(8.48 ±5.57 - 8.62±5.17sırasıyla) p=0.95], yağsız beden 

kütlesi [(62.95±4.63 - 61.50±4.81sırasıyla) p=0.014], toplam vücut suyu (46.10±3.38 - 

45.21±3.60sırasıyla) p=0.014]] değişimlerden kaynaklanmaktadır. I. ölçüm ve II. Ölçümler WanT 

sonucunda relatif anaerobik güçte [(11.54±2.46-11,70±1.72sırasıyla) p=0.799] hafif artış, relatif 

anaerobik kapasitede [(8.50±1.49-8.27±1.11sırasıyla)p=0.169] hafif düşüş, relatif minumum 

güçte [(5.18±1.12-4.55±1.85sırasıyla)p=0.114)] hafif düşüş gözlenmesine rağmen I ve II 

ölçümler arasındaki değişimler istatistik olarak önemli değilken, yorgunluk indeksindeki artış 

[(54.20±8.34-61.21±14.80sırasıyla) p=0.047] istatistiksel olarak önemlidir. 

 

Sonuç: Sporcuların vücut ağırlıklarındaki çok küçük miktarlardaki azalmalar bile anaerobik 

performans üzerine olumsuz etki yaratabilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Ağırlık düşme, aneorobik performans, taekwonda 
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Abstract 0471 
  

The relative age effect in turkish professional and elite young soccer teams 

  

Olcay Mülazımoğlu1, Hamit Cihan1, Murat Erdoğdu2, Erkan Faruk Şirin3 
1Karadeniz Technical University, School Of Physical Education and Sports, Trabzon. 
2Ministry of Education, Kanuni High School, Ankara. 
3Selçuk University, School Of Physical Education and Sports, Konya. 

  

Aim: The effects of birth month in sports and in education is frequently discussed. İt is accepted 

that players that are born during the early months of the same year have an advantage over those 

who are born during the later months of the same year. This is known as the relative age effect. 

The aim of this study is to observe the relative age effect on elite soccer players currently playing 

in Turkey. 

  

Method: Participants were chosen from players who were actively involved in the elite youth 

teams and professional teams that participate in the Turkish premier league. A total of 780 male 

soccer players were observed that actively participate for Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., 

Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. soccer clubs. Data was collected by accessing the Turkish 

Football Federations (1) website which holds information on all licenced players. Each teams data 

were individually analysed for each age category. The birth month distribution and any meaningful 

difference was further analysed by a Chi-square statistical test.  

 

Results: Apart from Professional teams (A), meaningful statistical findings were observed for the 

youth players. Out of all the players that participate in youth academies, the majority were born on 

the month of January. 

 

Conclusion: Due to the meaningful differences found in this study which are even more evident in 

age groups that are in puberty, shows that player preference and selection is effected by the 

relative age effect in elite soccer teams in Turkey. 

  

Keywords: Soccer, Relative Age Effect, birth month 
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Türkiye’deki profesyonel ve elit genç futbol takımlarında bağıl yaş etkisi 

  

Olcay Mülazımoğlu1, Hamit Cihan1, Murat Erdoğdu2, Erkan Faruk Şirin3 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon. 
2Milli Eğitim Bakanlığı, Kanuni Lisesi, Ankara. 
3Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya, Türkiye. 

  

Giriş  

Genellikle okulda ve spor aktivitelerinde gelişimsel farkların etkisinin kontrol altında tutulması için 

çocuklar yaş kategorilerine ayrılarak eğitilirler. Bu kategoriler zihinsel, fiziksel ve psikolojik açıdan 

büyük farklılıklardan dolayı bir yaş (yıl) aralığında tutulur(2). Yine de aynı yılda en erken doğan 

çocukların en sonra doğanlardan hemen hemen bir yıl daha büyük olabilme gerçeği sorunu devam 

ettirmektedir. Aynı yılda doğmuş olsa bile hangi ayda doğduğunun önem ve etkisi, Bağıl Yaş 

Etkisi(BYE) kavramını ortaya çıkarmıştır. Aynı yılda erken doğma avantajı ise “Bağıl Yaş Etkisi” veya 

“Doğum Tarihi Etkisi” olarak isimlendirilmektedir(3). Bununla birlikte aynı yılda doğan genç 

futbolcuların takımda olmaları ile doğdukları aylara göre dağılımları arasında önemli ilişkiler olduğu 

son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya konmaya çalışılmıştır (3,6,7,8,9). Sporcuların 

doğduğu aya göre aynı yaş grubunda bazı avantaj ve dezavantajlar sahip olmasını açıklayan BYE 

kavramı sadece futbolda değil diğer spor dallarında da araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda, aynı 

yaş kategorisindeki takımlarda yer alan elit genç sporcuların aylara göre doğum tarihleri dağılımları 

yılın ilk aylarında yüksek oranlara sahipken yılın son aylarına doğru düşüş göstermektedir. Bu 

sonuçlarda sporcu seçiminde ve takımların oluşturulmasında BYE’nin varlığını hissettirmektedir. 

Avrupa futbolunda önemli bir yere sahip olan Türkiye Süper Ligindeki dört kulübün profesyonel ve 

elit genç futbolcuları üzerinde yapılan bu çalışmada BYE incelenmiştir. 

 

Yöntem  

Çalışma, 2011-2012 sezonunda Türkiye Spor Toto Süper Liginde mücadele eden ve süper final 

grubunda yer alan BeşiktaşA.Ş.(n=216), FenerbahçeA.Ş.(n=187), GalatasarayA.Ş.(n=191) ve 

TrabzonsporA.Ş.(n=186) olmak üzere dört kulübün profesyonel takım ve alt yapı takımlarındaki 

780 erkek futbolcuyu kapsamaktadır. Futbolculara ait bilgiler erişime açık olan Türkiye Futbol 

Federasyonuna (TFF) ait web sayfasından (1) alınmıştır. Elde edilen veriler TFF nin yarışma 

kategorileri doğrultusunda 8 kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler, (A) Profesyonel takım(n= 

130), (A2) profesyonel altı takım(n= 84), (U18) 18 yaş altı takım(n= 93), (U17) 17 yaş altı 

takım(n= 102), (U16) 16 yaş altı takım(n= 83), (U15) 15 yaş altı takım(n= 85), (U14) 14 yaş altı 

takım(n= 98),(U13) 13 yaş altı takım(n= 105) olmak üzere gruplandırılmıştır. Dört kulübe ait 8 

kategoriden oluşan takımlardaki futbolcuların doğdukları aylara ve çeyrek yıllara göre dağılımları 4 

kulüp için ayrı ayrı verilmiş ve gruplar arası frekans dağılımı farklılıkları ki-kare(chi-square) testi ile 

ortaya konmuştur. Tüm analizlerde bilgisayar istatistik paket programı kullanılmış, alpha düzeyi 

0,01 ve 0,05 kabul edilmiştir. 
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Bulgular  

Kategorilere göre takımlarda bulunan sporcu dağılımları ve yüzdeleri Tablo 1’de görülmektedir. 

Buna göre araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan en fazla futbolcu sayısı 

BeşiktaşA.Ş.(n=216) en az ise TrabzonsporA.Ş.(n=186)'ye aittir. 

Tablo 2’de dört kulübün futbolcularının doğdukları aylara göre dağılım sayıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Özellikle futbolcuların doğdukları aylara göre dağılımına 

bakıldığında yılın ilk ayı olan ocak (n=176) ayında doğanların en fazla sayıda, en az ise kasım 

(n=26) ayında olduğu görülmektedir. Tüm kategorilerdeki futbolcuların doğdukları aylara göre 

dağılımına bakıldığında, yılın ilk aylarında yüksek bir orana sahipken yılın son aylarına doğru önemli 

bir düşüş olduğu Grafik 1’ de açık bir şekilde görülmektedir. 

Futbolcuların doğdukları aylara göre dağılımları kategorilere göre takımlar bazında incelediğinde 

ise; sadece en üst profesyonel takım olan A takımlardaki futbolcuların dağılımlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı, diğer yedi kategorideki takımlarda ise hem aylara hem de üçer 

aylık dönemlere göre dağılımlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu Tablo 3’de görülmektedir. 

Sonuç  

Çalışmamız sonuçlarına benzer şekilde bazı araştırmalarda profesyonel futbolcularda BYE 

bulunmamıştır(4). Aksi yönde sonuç bildiren çalışmalar(5) üst kategorideki takımların oluşumunda 

ya da yetenekli sporcunun seçilerek üst kategorilere çıkış sürecinde yılın ilk aylarında doğmuş 

olmanın önemli bir etkisi olduğu ortaya koymaktadır. Bunun yanında alt kategorilerde BYE'nin 

varlığı çok daha fazla hissedilmektedir. Yapılan çoğu araştırm(3,6,7,8,9) sonuçlarına göre, aynı 

yılda yılın ilk aylarında doğanların sonraki aylarda doğan futbolcular arasında takıma seçilme 

açısından daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular genel anlamda gelişim ilkeleri 

açısından olgunlaşma evreleri ile ilişkilendirilmektedir. Biyolojik açıdan olgunlaşmanın kronolojik 

yaşa etkisinin ön plana çıktığı ve sporda aylık dilimlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve yetenek 

gelişimine olan etkisi ile açıklanmaktadır. 

Bu çalışmanın sonuçları da, alt kategorideki 13-21 yaş genç futbolcularda özellikle yılın ilk ayı olan 

ocak ayında ve yılın ilk çeyreğinde doğanların takımlardaki sayısal üstünlüğünün önemli düzeyde 

yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısı ile takıma seçilme ya da yetenek seçimi açısından 

Bağıl Yaş Etkisi önemli görülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Futbol, Bağıl Yaş Etkisi, doğum ayı 

  

 

 
Figure 1. The distribution of birth months of the players in all categories. 

Şekil 1. Tüm kategorilerdeki futbolcuların doğdukları aylara göre dağılımı. 
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Table 1. Frequency and percentage distributions of the players according to their 

categories and clubs. 

Clubs BJK BJK FB FB GS GS TS TS Total

Categories f % f % f % f % f 

A 34 15,7 30 16,0 36 18,8 30 16,1 130 

A2 23 10,6 18 9,6 18 9,4 25 13,4 84 

U18 27 12,5 21 11,2 22 11,5 23 12,4 93 

U17 30 13,9 29 15,5 20 10,5 23 12,4 102 

U16 23 10,6 20 10,7 20 10,5 20 10,8 83 

U15 22 10,2 20 10,7 20 10,5 23 12,4 85 

U14 27 12,5 23 12,3 28 14,7 20 10,8 98 

U13 30 13,9 26 13,9 27 14,1 22 11,8 105 

Total 216 100,0 187 100,0 191 100,0 186 100,0 780 

BJK: Beşiktaş A.Ş., FB: Fenerbahçe A.Ş., GS: Galatasaray A.Ş., TS: Trabzonspor A.Ş. 

 

Tablo 1. Kulüp ve kategorilerine göre futbolcuların frekans ve yüzde dağılımları. 

Kulüpler BJK BJK FB FB GS GS TS TS Toplam

Kategoriler f % f % f % f % f 

A 34 15,7 30 16,0 36 18,8 30 16,1 130 

A2 23 10,6 18 9,6 18 9,4 25 13,4 84 

U18 27 12,5 21 11,2 22 11,5 23 12,4 93 

U17 30 13,9 29 15,5 20 10,5 23 12,4 102 

U16 23 10,6 20 10,7 20 10,5 20 10,8 83 

U15 22 10,2 20 10,7 20 10,5 23 12,4 85 

U14 27 12,5 23 12,3 28 14,7 20 10,8 98 

U13 30 13,9 26 13,9 27 14,1 22 11,8 105 

Toplam 216 100,0 187 100,0 191 100,0 186 100,0 780 
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Table 2. Distribution according to birth month of Players and Chi-square test. 

Clubs Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total X² 

Beşiktaş A.Ş. 41 21 19 18 26 16 20 12 17 6 11 9 216 51,22** 

Fenerbahçe 

A.Ş. 
48 19 12 14 17 19 10 7 14 16 6 5 187 90,03** 

Galatasaray 

A.Ş. 
46 32 15 12 10 19 18 11 11 9 4 4 191 101,08**

Trabzonspor 

A.Ş. 
41 20 26 20 12 11 11 11 12 8 5 9 186 70,65** 

Total 176 92 72 64 65 65 59 41 54 39 26 27 780 268,83**

**p<0,01 

 

Tablo 2. Futbolcuların doğdukları aylara göre dağılımları ve Ki-Kare Testi. 

Klüpler 
Ock

. 

Şub

. 

Mar

. 

Nis

. 

May

. 

Haz

. 

Tem

. 

Ağus

. 

Eyl

. 

Eki

. 

Kas

. 

Ara

. 

Topla

m 
X² 

Beşiktaş 

A.Ş. 
41 21 19 18 26 16 20 12 17 6 11 9 216 51,22** 

Fenerbahçe 

A.Ş. 
48 19 12 14 17 19 10 7 14 16 6 5 187 90,03** 

Galatasaray 

A.Ş. 
46 32 15 12 10 19 18 11 11 9 4 4 191 

101,08*

* 

Trabzonspo

r A.Ş. 
41 20 26 20 12 11 11 11 12 8 5 9 186 70,65** 

Total 176 92 72 64 65 65 59 41 54 39 26 27 780 
268,83*

* 

**p<0,01 
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Table 3. Distributions of the players birth month and quarter by category and Chi-Square 

Test. 

Categories Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total X² 

A 18 14 10 8 9 11 10 6 12 11 11 10 130 9,20* 

A 42 28 28 32 130 4,03* 

A2 16 9 7 8 5 5 12 4 9 6 1 2 84 27,71**

A2 32 18 25 9 84 13,81**

U18 20 10 10 8 9 8 4 5 7 4 3 5 93 29,45**

U18 40 25 16 12 93 19,90**

U17 29 11 6 7 7 12 7 6 8 4 3 2 102 64,82**

U17 46 26 21 9 102 27,96**

U16 21 11 14 6 4 2 5 5 4 6 3 2 83 51,31**

U16 46 12 14 11 83 41,19**

U15 28 16 4 8 10 5 3 3 5 2 0 1 85 82,33**

U15 48 23 11 3 85 54,44**

U14 18 10 10 10 15 10 10 7 3 2 0 3 98 27,71**

U14 38 35 20 5 98 28,29**

U13 26 11 11 9 6 12 8 5 6 4 5 2 105 49,17**

U13 48 27 19 11 105 28,91**

* p>0,05 ** p<0,01 
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Tablo 3. Kategorilere göre futbolcuların doğdukları ay ve çeyrek yıl dağılımları ile Ki-Kare 

Testi. 

Kategoriler ock. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam X² 

A 18 14 10 8 9 11 10 6 12 11 11 10 130 9,20* 

A 42 28 28 32 130 4,03* 

A2 16 9 7 8 5 5 12 4 9 6 1 2 84 27,71**

A2 32 18 25 9 84 13,81**

U18 20 10 10 8 9 8 4 5 7 4 3 5 93 29,45**

U18 40 25 16 12 93 19,90**

U17 29 11 6 7 7 12 7 6 8 4 3 2 102 64,82 

U17 46 26 21 9 102 27,96**

U16 21 11 14 6 4 2 5 5 4 6 3 2 83 51,31**

U16 46 12 14 11 83 41,19**

U15 28 16 4 8 10 5 3 3 5 2 0 1 85 82,33**

U15 48 23 11 3 85 54,44**

U14 18 10 10 10 15 10 10 7 3 2 0 3 98 27,71**

U14 38 35 20 5 98 28,29**

U13 26 11 11 9 6 12 8 5 6 4 5 2 105 49,17**

U13 48 27 19 11 105 28,91**

* p>0,05 ** p<0,01 
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Abstract 0473 
 

 

Determination of the appropriate zones for spearfishing 
  

Hasan Dayi1, Vedat Ayan2, Durmuş Ekiz3, Fatih Bektaş2 
1Republic of Turkey Ministry of National Education, Vakfıkebir IMKB Center of Vocational and 

Technical Education, Trabzon 
2Karadeniz Technical University, School of Pysical Education and Sport, Trabzon 
3Karadeniz Technical University, Division of Primary Education, Trabzon 

  

Subjects 

In today' s world, recreation is a necessity for humanity to relax and reduce the pressure of high 

population increase, urbanization, industrialization and intensive work conditions. People have sea 

activities which is a type of recreation, around their leaving places to meet their recreation needs. 

Trabzon coast which has natural is a potential spearfishing and recreation sources. The aim of this 

study is to produce a qualitative report on the place of spear fishing within recreational hunting 

sports as conducted by a group of individuals made up of a variety of professional backgrounds in 

Trabzon in terms of which variation of fish are hunted in which areas, at which times, and under 

which conditions. 

 

Method 

In this study qualitative research, case study techniques and convenient sampling are applied to 

the sample group of 15 spear fishers. The findings data of this study are collected from the 

members of this research group.  

 

Results 

The results of the study show that the types of fish, their natural habitats and feeding habits are 

directly inter-related. The characteristics of the established hunting areas support the findings of 

this study.  

 

Conclusion  

The results of this study will make it possible to predict which types of fish will be able to live in 

each particular hunting area. 

  

Keywords: Spearfishing, recreation, qualitative research 
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Zıpkınla balık avcılığına uygun alanların tespit edilmesi 

  

Hasan Dayi1, Vedat Ayan2, Durmuş Ekiz3, Fatih Bektaş2 
1Milli Eğitim Bakanlığı, Vakfıkebir İMKB Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Faculty of Education,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Trabzon 

  

Yapılan çalışmada, gelişen ve değişen günümüz koşullarında insanların iş yükleri makineleşme ile 

birlikte çalışma ve yaşamsal faaliyetleri dışında kalan zaman dilimlerinde artışlar oluşmuştur. Bu 

serbest zaman ihtiyacı ve serbest zamanı değerlendirme özgürce hareket edebilmeleri kötü 

alışkanlıklara yönelme tehlikelerini ortaya çıkarmaktadır. Bu da serbest zamanı yönetmeyi ve 

yönlendirme gerekliliğini ortaya koymuştur.  

Bu çalışmadaki amaç, amatör balıkçılığın yapıldığı Trabzon il merkezinde zıpkınla balık avı yapan 

kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak olan veriler ışığında insanları bilgilendirerek, 

keyifli ve sağlıklı bir serbest zaman geçirmelerini sağlamaktır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemleri kullanılmıştır. Sosyal içerikli yapılan çalışmalarda, sayısal anlamda verilerin 

toplanamadığı ancak oluşan verilerin sayısallaştırılarak bilimsel çalışma düzeyinde geçerli ve 

güvenilir sonuçlar çıkarılabilir. Bu yaklaşım içinde durum çalışması yöntemi doğrultusunda çalışma 

grubu oluşturulmuştur. Nitel araştırmalarda çalışma grubu tüm evreni içine alacağından çalışmada 

oluşturulacak olan konunun tüm ilgili kişileri çalışmaya dahil edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma 

yaklaşımı içinde örnek olay çalışması ve görüşme yöntemiyle elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

ile tablolar oluşturulmuştur. Bu bulguların değerlendirilmesi sonucunda bilgi sahibi olunmayan bu 

sporun serbest zamanları değerlendirmede kullanılan bir aktivite olması için rekreasyon alanları 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Nitel araştırmaların konusunun insan olmasından dolayı problemi ortaya koyarken tüm oluşumların 

birbirleri ile olan etkileşimi dikkate alınmalıdır. ‘‘Nitel araştırmanın en temel özelliği, üzerinde 

araştırma yapılan kişilerin bakış açılarıyla araştırılan olay, olgu, norm ve değerleri incelemeye 

çalışmasıdır’’ (Ekiz, 2003: 27). 

Bu araştırmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Durum çalışması, ‘‘güncel bir olguyu kendi yaşam 

alanında çalışan, olgu ve içerik arasında ki ayrımın belirgin olmadığı ve birden fazla veri kaynağının 

mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir’’ (Yin, 1984, akt: Yıldırım ve 

Şimşek 2006: 77).  

Nitel araştırmada genelleme çalışılan probleme ilişkin tüm kişilerle görüşülmesi evrenin tamamına 

ulaşılması amaçlanır. Bu da evrenin kendisiyle çalışılması anlamına gelir. Genellemeyi Ekiz (2003: 

35), şu şekilde açıklar; ‘‘genelleme kavramının, pozitivist metodolojilerde kullanılan anlamların 

dışında olması ve farklı bir anlamda kullanılması gerekmektedir.’’  
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Örneklem; uygun durum örneklemesi olarak ele alınmıştır. Ekiz (2009: 106), bu örnekleme türü, 

‘‘araştırma yapılacak birey ya da grupların araştırma sürecine dahil edilmesinin daha kolay ya da 

bunlara daha kolay ulaşılabilir olmasıyla ilişkilidir.’’ 

 

BULGULAR 

Yapılan görüşmelerde 15 araştırma grubu üyesi ile yapılan görüşmeler yazı olarak ve ses kaydı ile 

birlikte kayıt altına alınmıştır. 15 kişinin katıldığı bu görüşmenin tüm verileri değerlendirmeye 

alınmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Daha sonra verilerin 

kodlama işlemi yapılmıştır. Kodlamalar kullanılarak bir “kod listesi” oluşturulmuştur. Daha sonra bu 

kodları belirli kategoriler altında açıklayabilen temalar bulunmuştur. Bu temalar araştırma grubu 

üyeleriyle yapılan mülakat sonucunda, mülakat sorularına verilen cevaplardan yola çıkılarak 

oluşturulmuştur.  

 

SONUÇ 

Bu araştırma ile birlikte zıpkınla avlanabilecek balık türleri, bu balıkların özellikleri hakkında bilgi 

sahibi olunmuştur. Bu bilgiler ile birlikte araştırma grubu üyelerinin etkinlik alanları 

değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır. Trabzon merkezinde zıpkınla balık avcılığı yapılacak 

alanlar belirlenmiştir. Kişi bu alanlarda yapacağı etkinliklerle birlikte elde ettiği bilgileri 

birleştirmesiyle her seferinde doyuma ulaşacağı bir av geçirebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zıpkınla balık avcılığı, rekreasyon, nitel araştırma 

  

 

 
Spearfishing zones in T1 and T2 

T1 ve T2 Zıpkınla Balık Avı Alanları 

 
 

 



 

1286 

Spearfishing Zones in T3 and T4 

T3 ve T4 Zıpkınla Balık Avı Alanları 

 
 

 

Spearfishing Zones in T5, T6 and T7 

T5, T6 ve T7 Zıpkınla Balık Avı Alanları 

 

The Frequency Distribution Showing The Fishing Zones Where Spearfishing Can Be Done 

Fishing Zones Frequency Distribution 

T1 F 11 (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K7, K13, K14, K15,)

T2 F 9 (K1, K2, K4, K6, K7, K8, K13, K14, K15,) 

T3 F 8 (K1, K2, K3, K4, K7, K13, K14, K15) 

T4 F 4 (K2, K7, K8, K13) 

T5 F 2 (K2, K13) 

T6 F 2 (K5, K11) 

T7 F 4 (K7, K8, K12, K14) 

Center of Trabzon 
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Trabzon'Zıpkınla Balık Avcılığı Yapılabilecek Av Sahalarını Gösteren Frekans Dağılımları 

Avlanma Sahası Frekans Dağılımı 

(T1) Beşirli sahil şeridi dökme taşlıkları F 11 (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K7, K13, K14, K15,)

(T2) Faroz liman sırtı F 9 (K1, K2, K4, K6, K7, K8, K13, K14, K15,) 

(T3) Moloz çevresi ve Trabzon liman sırtı F 8 (K1, K2, K3, K4, K7, K13, K14, K15) 

T4) Değirmendere dere ağzı ve çevresi F 4 (K2, K7, K8, K13) 

(T5) Forum altı liman sırtı F 2 (K2, K13) 

(T6)Yat limanı F 2 (K5, K11) 

(T7) Havalimanı altı ve DSİ tesisleri altı F 4 (K7, K8, K12, K14) 

Trabzon Merkez 
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Abstract 0474 
  

 

Acute effects of static stretching and massage applications on flexibilty and 

jump performance 

  

Ertuğrul Gelen1, Murat Çilli1, Suat Yıldız1, Hasan Karaca2 
1Sakarya University, School of Physical Education and Sport Sciences, Department of Training 

Education, Sakarya 
2Free Researcher, Sakarya 

  

Aim: The purpose of this study was to analyze the acute effects of massage application after static 

stretching on flexibility and jumping performance. 

 

Method: Thirty-five students in Physical Education and Sports (age 23.6±1.3years, height 

177.8±6.3cm, weight 72.2±6.7kg) implemented 3 different warm-up protocol on noncontiguous 

days. After low intensity aerobic exercise first group of subjects applied static stretching (SG), 

second group subjects were applied massage after immediately the static stretching application 

(SGM) and the control group made only low intensity aerobic exercise without any stretching and 

massages application (KU). Flexibility, squat and counter movement jump tests were performed 

after each warm-up protocol. Warm-up methods were compared by repeated measures ANOVA and 

post-hoc methods. 

 

Results: In this study, the difference of 11.6% between the KU and the SG method and the 

difference of 11.6% between the KU and the SG method in terms of flexibility were 

significant(p<0.001). While the difference of % 10.3 on counter movement jump performance 

between KU and the SG method were significant(p<0.001), no significant difference were observed 

between KU and the SGM method(p>0.008). 

 

Conclusion: The results of this study showed that static stretching application increases the 

flexibility of athletes while active jump performance is reduced. Another result was that the 

massage applied after static stretching increases flexibility. These results indicate that static 

stretching applications were inadequate to prepare the athletes for the activities (such as jumping) 

which require high power production. The most important result of this study was that the massage 

application applied after static stretching session did not lower the jump performance. Given the 

known negative acute effects of static stretching massage treatments appear to reduce this effect. 

  

Keywords: Warm-up, stretching, massage, flexibility, jump 



 

1289 

 
Isınmada kullanılan statik germe ve masaj uygulamalarının esneklik ve sıçrama 

performansına akut etkisi 

  

Ertuğrul Gelen1, Murat Çilli1, Suat Yıldız1, Hasan Karaca2 
1Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Sakarya 
2Serbest Araştırmacı, Sakarya 

  

Giriş 

Birçok araştırmacı ise egzersiz öncesi statik germenin kasların kuvvet üretme becerisi üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile farklı statik germe protokolleri denemektedirler (Avela ve ark, 

1999; Gelen, 2010). Bu protokoller genellikle statik germenin süresi, tekrar sayısı ve zamanlaması 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öte yandan masaj uygulamalarını içeren yumuşak doku 

manipülasyonlarının kasların tüm fonksiyonlarının ve kas boyunun eski durumuna dönmesinde etkili 

olduğu kabul edilmektedir. Masaj uygulamasının hareketliliği arttırdığı, bölgesel kan akışını 

arttırdığı, kasları bağlayan kasılgan dokulardaki yapışıklılığı gevşettiği ve sinir sistemini uyardığı 

bilinen etkileridir. Statik germenin ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin azaltılmasında masajın yararlı 

olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada statik germe ardından uygulanan masaj uygulamasının 

esneklik ve sıçrama performansına akut etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem  

Araştırmada gönüllü denek grubunu, Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

öğrenim gören ve düzenli antrenman yapan 35 sporcu (yaş 23.6±1.3 yıl, boy 177.8±6.3 cm, beden 

ağırlığı 72.2±6.7 kg) oluşturmuştur. Denekler bu çalışmaya katılmaları ile ilgili her türlü risk 

hakkında bilgilendirilmişler ve teste katılımlarından önce bilgilendirilmiş izin formunu 

imzalamışlardır. Ayrıca çalışmanın tüm aşamalarında “Helsinki Deklarasyonuna” uyulmuştur.  

Bu araştırma düşük yoğunluklu aerobik egzersizi (jog) takiben, alt ekstremiteye yönelik 2 x 20 sn 

süreli statik germe (SG), alt ekstremiteye yönelik 2 x 20 sn süreli statik germe uygulamasından 

sonra masaj uygulaması (SGM) ve sadece düşük yoğunluklu aerobik egzersiz (KU) (kontrol-hiç 

germe veya masaj olmadan) yöntemlerinden oluşmaktaydı. Sporcular her protokolden sonra 

esneklik ve aktif ile skuat sıçrama testlerini gerçekleştirmişlerdir. Tüm uygulama ve testler birbirini 

izlemeyen günlerde ve rastlantısal düzende tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. 

Sporcular, tüm protokoller öncesinde (SG, SGM, KU) genel ısınma için aerobik yoğunlukta spor 

salonunda 5 dk. koşturulmuştur. Bu koşunun ardından toparlanma amaçlı 2 dk. rahat yürüyüş 

yaptırılmıştır.  

SG protokolü, 5 dk. süre ile düşük yoğunluklu aerobik nitelikli koşu ve alt ekstremite kaslarına 

yönelik düzenlenmiş statik germeden oluşmaktaydı. Statik germe uygulamaları yavaşça (aktif 

germe), gergin bir duyarlılık noktasında (ağrı eşiğinde) 2 kez 20 sn. süre ile ve tekrarlar arasında 

20 sn. ara verilerek (1:1) gerçekleştirilmiştir. Belirlenmiş kas gruplarına yönelik statik germe 
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uygulamaları Alter’ in (1) bildirdiği yönteme göre (calf #21, quadriceps #91, adductor #64, 

hamstring #46 ve hip rotator #118) uygulanmıştır.  

SGM protokolü, SG protokolü ve 3 dk. süreli masajdan oluşmaktaydı. Sporcular SG protokolünü 

uyguladıktan sonra 3 dk. boyunca alt ekstremitelerine yönelik klasik (İsveç) masaj yapılmıştır. 

Masaj teknikleri sırasıyla efloraj, friksiyon, petrisaj, perkusyon ve ilave olarak efrolaj tekniklerinden 

oluşmaktaydı.  

KU protokolü, sadece 5 dk. süre ile düşük yoğunluklu aerobik nitelikli koşudan oluşmaktaydı. Bu 

koşunun ardından hiçbir germe yada masaj uygulanmadan esneklik ve aktif ile skuat sıçrama 

testleri yapıldı ve bu süre içinde her bir denek pasif olarak (oturarak) dinlendirilmiştir. 

Bu araştırmada KU protokolü kontrol uygulaması olarak, SG ve SGM protokolleri de deney 

uygulaması olarak tasarlanmıştır. Isınma protokolleri arasındaki farklılığı bulmak için tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA testi, farklılığın hangi protokolünden kaynaklandığını bulmak için ise Bonferroni 

testi uygulanmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırmamıza dahil edilen sporcuların esneklik ve sıçrama performansları Tablo 1’ de sunulmuştur. 

Esneklik performansları açısından KU yöntemi ile SG yöntemi arasında % 11.6’ lık fark (p<0.001) 

ve KU yöntemi ile SGM yöntemi arasında % 16.1’ lik fark (p<0.001) anlamlı bulunmuştur. 

Aktif sıçrama performansları açısından KU yöntemi ile SG yöntemi arasında % 10.3’ lük fark 

(p<0.003) anlamlı bulunurken, KU yöntemi ile SGM yöntemi arasında % 3.2’ lik fark (p<0.001) 

anlamlı bulunmamıştır.  

Skuat sıçrama performansları açısından KU yöntemi ile SG ve SGM yöntemleri arasında istatistiksel 

fark bulunamazken (p>0.05), SG ile SGM yöntemleri arasında % 7.1’ lik fark (p<0.008) anlamlı 

bulunmuştur.  

 

Sonuç  

Bu araştırmanın sonuçları, alt ekstremiteye yönelik uygulanan statik germe uygulamalarının 

sporcuların esnekliğini arttırırken, aktif sıçrama performansını düşürdüğünü göstermektedir. Bir 

diğer sonuç ise, statik germeden hemen sonra uygulanan masajın esnekliği arttırdığıdır. Bu 

sonuçlar statik germe uygulamalarının, sporcuları yüksek güç üretimi gerektiren aktivitelere 

(sıçrama gibi) hazırlamak için yetersiz kaldıklarını göstermektedir. Bu araştırmada en dikkat çeken 

sonuç, statik germe sonrasında uygulanan masajın aktif sıçrama performansını düşürmediğidir. 

Sporcular, bir müsabaka veya antrenmana çıkmadan önce sakatlanmamak için statik germe 

uygulamaları yapmalıdırlar. Statik germenin bilinen negatif akut etkisi düşünüldüğünde masaj 

uygulamalarının bu etkiyi azaltabileceği gözükmektedir.  
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Flexibility and jump performance levels of athletes 

KU SG SGM 

Flexibility (cm) 8.34 ± 2.8 9.31 ± 3.3 9.69 ± 3.1

Countermovement Jump (cm) 36.6 ± 6.0 32.8 ± 5.9 35.4 ± 6.5

Squat jump (cm) 32.7 ± 4.8 30.9 ± 3.9 33.1 ± 4.6

KU, control-no stretching or masage; SG, static stretching; SGM, static stretching and masage 

 

Tablo 1. Sporcuların esneklik ve sıçrama performans değerleri. 

KU SG SGM 

Esneklik (cm) 8.34 ± 2.8 9.31 ± 3.3 9.69 ± 3.1

Aktif Sıçrama (cm) 36.6 ± 6.0 32.8 ± 5.9 35.4 ± 6.5

Skuat Sıçrama (cm) 32.7 ± 4.8 30.9 ± 3.9 33.1 ± 4.6

KU, kontrol-hiç germe veya masaj olmadan; SG, statik germe; SGM, statik germe ve masaj 
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Abstract 0475 
  

 
Factor analysis of sport sponsorship motivators in Hamadan province of IRAN 

  

Nooshin Benar, Mehrali Hemmatinezhad, Heshmatolah Moradi 

Guilan university of Iran 

  

Objective 

Obviously, the development of sport in any country is largely dependent on sport sponsors’ 

support. In this study, we review and identify the motivating factors of sport sponsors from 

managers’ (sport and corporations) perspective in Hamadan province. 

 

Method 

The methodology of the present study is descriptive - survey. The statistical population included 

243 managers(sport and corporations). The validity of questionnaire was confirmed and reliability 

were estimated by Cronbach's alpha (0.93). Exploratory factor analysis with Varimax rotation 

method has been used and extracted factors have been approved via confirmatory factor analysis 

(by Lisrel). U Mann-Whitney Test and finally Mauchly’s W and Huynh-feldt Test have been used. 

Findings 

The results showed that six factors ordered by priority and importance include environmental factor 

(M = 4.07; SD = 0.73), advertising factor (M = 3.90; SD = 0.65), structural factors (M = 3. 9; SD 

= 0.68), cultural factor (M = 3.89; SD = 0.66), facility factor (M = 3/81; SD = 0.73) and finally the 

management factor (M = 3.66; SD = 0.77), were identified as motivator factors. Moreover, about 

importance rate of facility factors, there was significant difference between perspectives of 

corporations’ managers and sports’ managers and it is the second motivator factor from the 

perspective of corporations’ managers. But it had fifth priority from the perspective of sports’ 

managers. 

 

Conclusions 

It is suggested that sports clubs’ managers pay more attention to this important factor and 

encourage companies to invest in sports sponsorship by providing facilities, modern and attractive 

advertising technologies for sponsors. 

 

 

Keywords: Sport marketing, sport sponsorship motivation, advertising factor, cultural factor 
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Factor analysis of sport sponsorship motivators in Hamadan province of IRAN 

  

Objective 

Obviously, the development of sport in any country is largely dependent on sport sponsors’ 

support, and corporations as one of the most important and influential factors, play an important 

role in promoting the sport. Nevertheless, it seems that companies are not willing to invest in this 

field and lack of financial support has become a major concern for sports administrators. Therefore, 

identifying factors that encourage corporations to get involved in sport sponsorship will be 

invaluable. In this study, we review and identify the motivating factors of sport sponsors from 

managers’ (sport and corporations) perspective in Hamadan province. 

 

Method 

The methodology of the present study is descriptive - survey and its type is applied research. The 

statistical population included all managers of factories and private corporations, directors, vice 

chairman of sport associations and sport clubs’ managers, about 243 person (120 Sports Manager 

and 123 company manager), that was approximately eightfold of number research questions. 

Research tool was a self – designed 5-point Likert-type and the face and content validity was 

estimated by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0/93). Exploratory 

factor analysis with Varimax rotation method has been used to identify motivator factors of sport 

sponsors, and extracted factors have been approved via confirmatory factor analysis (by Lisrel). 

Regarding abnormal distribution of data determined by Kolmogorov-Smirnov test, U Mann-Whitney 

Test has been used to compare the opinions of two groups of administrators, and finally Mauchly’s 

W and Huynh-feldt Test have been used for prioritization of motivator factors. 

 

Findings 

The results showed that six factors ordered by priority and importance include environmental factor 

(M = 4/07; SD = 0/73), advertising factor (M = 3/905; SD = 0/65), structural factors (M = 3 / 

902; SD = 0/68), cultural factor (M = 3/89; SD = 0/66), facility factor (M = 3/81; SD = 0/73) and 

finally the management factor (M = 3 / 66; SD = 0/77), were identified as motivator factors of 

sport sponsors from the perspective of all managers. The results of Mauchly’s W and Huynh-felt’s 

test showed significant differences between priority of certain factors such as environmental factors 

with five other factors from the perspective of all managers. Moreover, about importance rate of 

facility factors, there was significant difference between perspectives of corporations’ managers 

and sports’ managers. Because this factor was identified as the second motivator factor from the 

perspective of corporations’ managers with the average of 3/97. But it had fifth priority with the 

average of 3/65 from the perspective of sports’ managers. 

 

Conclusions 

Regarding the importance of environmental and advertising factors from the perspective of both 
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managers, it seems that in order to attract more sports’ sponsors, we should provide them the 

context necessary to achieve their goals and pay particular attention to factors such as increasing 

quality of sports competition, attracting renowned players and coaches and strong media coverage. 

Also existing a significant difference in facilities factor between the two groups -sports 

administrators and managers of corporations- is another important issue which shows that this 

factor has most importance from the perspective of companies’ managers, but sports 

administrators pay attention to it. It is suggested that sports clubs’ managers pay more attention 

to this important factor and encourage companies to invest in sports sponsorship by providing 

facilities, modern and attractive advertising technologies for sponsors, establish open 

communication and financial transparency, paying attention to sponsor return on investment, 

create situation hospitable for sponsors and organize major international competitions with sponsor 

brands. 

 

Keywords: Ssport marketing, sport sponsorship motivation, advertising factor, cultural factor 
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Abstract 0476 
  

The effect of coenzymeQ10 supplementation on the immune system blood cells 

after aerobic exercise 

  

Alireza Rostami, Afshar Jafari 

Faculty of Physical Education & Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 

  

Objective: This study was carried out to investigate the effect of coenzymeQ10 supplements 

onimmune system blood cells after intense aerobic exercise in healthy males. 

 

Methods: Twenty healthy inactive men (aged 22-26 years, body fat %13-16, and VO2max 38-42 

ml/kg/min) in a randomized and double-blind design were allocated in two equal groups: 

supplement and placebo groups (intake 2.5 mg/kg/day Coenzyme Q10 or dextrose). After the 14-

day supplementation, all subjects were participated in an aerobic exercise with 75% VO2max on 

the treadmill for 30 minutes. 

 

Results: The results show that the short-term coenzyme Q10 supplementation has no significant 

effect (P<0.05) on the Leukocytes, Monocytes, Lymphocytes, Neutrophils, Basophils after aerobic 

exercise.  

 

Conclusion: The present results show that the short term supplementation of coenzymQ10 have 

significant effects on the immune system blood cells. 

  

Keywords: CoenzymeQ10, immune system, aerobic exercise 
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The effect of coenzymeQ10 supplementation on the immune system blood cells 

after aerobic exercise 
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Objective, subjects: Exercise affects the immune system. Physical activity causes changes in 

hematological parameters(White Bllood Cell Count), an issue that should be given attention. There 

is limited data avaliable about the effects of coenzymeQ10 supplements, on the immune system 

blood cells in health males. This study was carried out to investigate the effect of coenzymeQ10 

supplements, after intense aerobic exercise in healthy males. 

 

Methods: Twenty healthy inactive men (aged 22-26 years, body fat %13-16, and VO2max 38-42 

ml/kg/min) in a randomized and double-blind design were allocated in two equal groups: 

supplement and placebo groups (intake 2.5 mg/kg/day Coenzyme Q10 or dextrose). After the 14-

day supplementation, all subjects were participated in an aerobic exercise with 75% VO2max on 

the treadmill for 30 minutes. Blood samples obtained before the Q10 supplementation along with 

before and after the exercise protocol. Measurement all index to use outoanalizer Abbott(made 

amrican). The data were expressed as mean (±SD) and analyzed by repeated measure ANOVA, 

Bonferroni and independent t test at α<=0.05.  

 

Results: The results show that the short-term coenzyme Q10 supplementation has no significant 

effect (P<0.05) on the basal Leukocytes, Monocytes, Lymphocytes, Neutrophils, Basophils and 

Eosinophils. Moreover, Leukocytes, Monocytes, Lymphocytes, Neutrophils, Basophils (except 

Eosinophils) was significantly increased (P<0.05) one bout aerobic exercise. However, the 

increased Leukocytes, Monocytes, Lymphocytes, Neutrophils, Basophils in the placebo group was 

significantly more than in supplement group (P<0.05) 

 

Conclusion: The present results show that the short term supplementation of coenzymQ10 have 

significant effects on the immune system blood cells. It is concluded that 14-day coenzymQ10 

supplementation can decrease exercise-induced hnfflamation in male inactive. 
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Figure. The White blood cells count immediately pre supplementation befor and after 

aerobic exercise 
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Table. Evaluation Leukocytes, Monocytes, Lymphocytes, Neutrophils, Basophils and 

Eosinophils before supplementation and pre and after aerobic exercise using Bonferroni 

test 

Parameters group 
Baseline(Stage 

1) 

Pre-aerobic 

exercise(stage 2) 

Post- 

aerobic(stage 

3) 

Sig 

Leukocytes 

(μL/103 ×) 

Supplement 

group 
627±0.34 6.17±0.29 6.75±0.37 0.001* 

Placebo group 6.19±0.45 6.23±0.47 8.27±0.63 0.001* 

Monocytes 

(μL/103 ×) 

Supplement 

group 
0.018±0.14 0.017±0.12 0.023±0.17 P.0.05*

Placebo group 0.017±0.13 0.016±0.11 0.028±0.18 P.0.05*

Lymphocytes 

(μL/103 ×) 

Supplement 

group 
2/42±0.12 2.39±0.11 2.50±0.14 P.0.05*

Placebo group 2.44±.17 2.40±0.14 2.68±0.21 P.0.05*

Neutrophils 

(μL/103 ×) 

Supplement 

group 
4.28±0.54 4.26±0.43 4.98±0.64 P.0.05*

Placebo group 4.33±0.53 4.32±0.33 5.31±0.76 P.0.05*

Basophils (μL/103 

×) 

Supplement 

group 
0.03±0.011 0.03±0.012 0.03±0.012 P.0.05*

Placebo group 0.03±0.013 0.03±0.013 0.03±0.011 0.325 

Eosinophils 

(μL/103 ×) 

Supplement 

group 
0.14±0.012 0.13±0.011 0.13±0.011 0.218 

Placebo group 0.12±0.003 0.13±0.004 0.13±0.004 0.223 
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Abstract 0477 
  

 
Field experience in sport management: expectations, percieved outcomes and 

percieved problems 

  

Dilşad Çoknaz, Devrim Bulut 

Abant Izzet Baysal University, School of Physical Education and Sport, Sport Management 

Department, Bolu 

  

The purpose of this study was to determine the perceptions and the expectations of AİBÜ sport 

management department students through field experience before starting the application. A 

qualitative research method was used in this study. Semi-structured interview technique was 

chosen in order to obtain data and 15 students were interviewed face to face. The subjects were 

selected randomly among 60 students who will take the field experience course in 2011-2012 

academic year. Seven of the students completed their field experience in sport clubs, two in private 

sport organizations, two in sport federations and another four in Provincial Directorates of Youth 

and Sports. The data were analyzed with content analysis method. All four phases of the content 

analysis were undertaken: data was coded, the themes were found and the themes and the codes 

were organized among themselves prior to the interpretation of the data. In order to provide 

reliability and validity two researchers worked independently from each other and their findings 

were compared and confirmed. Students who provided data were described without disclosing their 

names or departments. Findings were gathered under four main themes: a selection criteria, 

perceived outcomes, perceived problems and expectations from the institution. Generally the 

conclusion of the research has shown that the expectations and perceived outcomes and perceived 

problems in field experience of sport management department students of the AIBU have 

similarities with their peers around the world. 

  

Keywords: Field experience, sport management, expectations, percieved outcomes, percieved 

problems 
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Spor yönetiminde alan uygulaması: beklentiler, algılanan kazanımlar ve 

algılanan sorunlar 

  

Dilşad Çoknaz, Devrim Bulut 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Bolu 

  

AMAÇ 

Alan uygulaması ya da staj, spor yönetimi programlarının önemli bir parçasıdır ve teorik bilgileri 

uygulamaya dönüştürme fırsatı sunmaktadır (DeSensi vd., 1990; Chouinard, 1993; SMP Rewiev, 

2000; akt: Southall, 2003; NASPE/NASSM, 1993/2000; akt: Joudy vd., 2004; Leberman ve Martin 

1994 ve 1999, akt: Leberman, 2005 Barner, 2009). Alan uygulaması öğrencilerin çeşitli nitelikleri 

elde etmesinde faydalı olabilmekte (Sutton, 1989), üniversite çevresinden iş çevresine geçişte 

önemli rol oynamakta (Ross, 2006: akt. Begss, Ross,Goodwin,2008), kariyer seçeneklerinin 

keşfedilmesi, yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve spor organizasyonlarında yapılan işlemlerin 

anlaşılmasına izin vermektedir (NASPE/NASSM, 1993/2000; akt. Joudy vd., 2004). Spor 

yönetiminde stajın ödüllendirici, eğitsel bakımdan anlamlı, kariyer geliştiren bir deneyim olduğunun 

kabulüne rağmen (Stier, 2002; akt: Ross ve Beggs, 2007), Chouinard (1993) bir öğrenci için stajın 

içeriği konusundaki çalışmaların eksikliğini vurgulamakta, Stratta (2004) bu alanda öğrencilerin 

bakış açısını yansıtan çalışmaların azlığına dikkat çekmektedir. Begss, Ross ve Goodwin (2008) ise 

daha nitelikli bir staj deneyimi sağlamak için deneyimler ile ilgili algı ve beklentilerin belirlenmesi 

gerektiğini söylemektedir. 

Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) spor yöneticiliği 

bölümü öğrencilerinin alan uygulamasına başlamadan önce uygulamaya yönelik algı ve 

beklentilerinin tespit edilmesi şeklinde belirlenmiştir. Elde edilecek verilerin alan uygulaması ile ilgili 

çalışmalara yön vermesi beklenmektedir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 15 öğrenci ile 

yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler 2011-2012 akademik yılında, alan uygulaması 

dersini alacak toplam 60 öğrenci arasından rastgele yöntemle seçilmiştir. Gönüllü öğrencilerle 

yapılan görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler alan uygulamasının yapılacağı iş 

yerlerinden onayların alınmasından sonra ve öğrenciler uygulamaya başlamadan önce yapılmıştır. 

Öğrencilerden yedisi spor kulübü, ikisi özel sektör, ikisi federasyon ve dördü Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü’nde uygulamasını tamamlamıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Betimsel analizle özetlenen veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulmuşlardır. İçerik 

analizinin dört aşaması gerçekleştirilerek veriler kodlanmış, temalar bulunmuş, bulunan tema ve 

kodların kendi aralarında düzenlenmesinin ardından bulgular yorumlanarak analiz tamamlanmıştır. 

Araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği için bulguların bir bütün oluşturması sağlanarak kendi 

aralarında tutarlı ve anlamlı olmasına, araştırma sonuçlarının araştırma soruları ile tutarlı olmasına 
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dikkat edilmiştir. Araştırmanın veri kaynağı olan bireyler isim ve birim bildirilmeden tanımlanmış, 

verilerin analizinde iki araştırmacı birbirlerinden bağımsız olarak çalışmışlardır. Bu çalışmalarda her 

araştırmacının bulduğu sonuçlar karşılaştırılarak teyit edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Alan uygulaması ile ilgili spor yöneticiliği öğrencilerinin algı ve beklentilerine yönelik bu araştırmaya 

dört araştırma sorusu yön vermiştir. Bunlardan ilki öğrencilerin iş yeri seçim nedenlerini anlamaya 

yöneliktir. “Seçim kriterleri” başlığı altında kurumun özelliği, yaşanan yere yakın olması, prestiji, 

sahip olduğu olanakları ve kurumla ilgili referanslar gibi sebeplerin yanında, seçeneksizlik, büyük 

şehirde olması, özel sektör olması ve uygun zaman temaları ortaya çıkmıştır. Alan uygulamasının 

öğrencilere neleri kazandıracağı yönündeki ikinci sorudan elde edilen veriler “algılanan kazanımlar” 

olarak ifade edilmiştir. Burada öne çıkan temalar; alanı tanımak-öğrenmek, kurumun iç işleyişini 

anlamak, tecrübe kazanmak, geleceğe yönelik iş bağlantısı, teoriyi uygulayabilmek, pratiği görmek, 

yeni insanlar tanımak ve insanlar arası ilişkileri öğrenmek şeklindedir. Üçüncü soru uygulamalar 

sırasında öğrencilerin herhangi bir sorun yaşayıp yaşamayacaklarına yöneliktir. Elde edilen verilere 

dayalı olarak “algılanan sorunlar” spor yöneticisi olarak kabul görmemek, işi öğrenememek, 

niteliksiz iş yapmak, uyum sağlayamamak, kurumdaki disiplinsiz ortam, çatışma ve ulaşım olarak 

ifadelendirilmiştir. Son olarak öğrencilerin uygulama için gidecekleri kurumdan ne beklediklerine 

yönelik “kurumdan beklentiler” başlığı altında; yol göstericilik, fark edilmek, saygı, ilgi, güven, 

iletişim ve objektiflik temalarına ulaşılmıştır.  

 

SONUÇ 

İş yerinin seçiminde kurumun özelliği, lokasyonu, prestiji, sahip olduğu olanaklar ve kurumla ilgili 

referanslar dikkate alınmaktadır. Stratta (2004) öğrencilerin kurumun misyonunu, büyüklüğünü ve 

endüstride algılanışını dikkate aldıklarını belirtmektedir. Özellikle kurumun prestiji stajyeri olumlu 

etkileyebilecek önemli bir faktördür (Moorman, 2004). Staj deneyiminde öğrencilerin gelecekte spor 

endüstrisinde istihdamlarını kolaylaştıracak giriş fırsatları beklentisi bulunmaktadır (Stratta, 2004; 

Koo ve ark, 2008). Bu araştırmada da benzer şekilde öğrenciler geleceğe yönelik iş bağlantısı 

sağlamayı beklemektedir. Yapılan çalışmalarda stajla edinilen kazanımların liderlik, sosyal beceriler, 

iletişim, teorinin pratiğe uyarlanması, kariyer bağlantısı, alana yönelik bilgi ve kişisel değerleri 

geliştirme (Hang, 2008; O’shea ve Watson, 2011) olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın 

sonuçlarında algılanan kazanımlar ile bahsi geçen çalışmalar arasında benzerlik görülmektedir. 

Leland’a göre (2003) stajyerlerden telefonlara cevap verme gibi basit görevleri yapmaları istenirse 

sonrasında stajın ortaya çıkardığı değerlerin sorgulanması gerekmektedir (akt: Cunningham, 

2005). Araştırma sonuçlarında öğrencilerin en büyük kaygılarının kendilerine niteliksiz diye 

tanımladıkları işlerin verilmesi ve bu yüzden işi öğrenememek olduğu görülmektedir. Ayrıca 

öğrenciler spor yöneticisi olarak kabul görmeyecekleri konusunda endişeli görünmektedirler. Kelly’e 

göre (2004) öğrenci en anlamlı kişi kurum danışmanıdır. Araştırma kapsamındaki öğrenciler iş 
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yerlerindeki amirleriyle ilgili beklentilerinde yol göstericiliğe, fark edilmeye, saygıya, ilgiye ve 

güvene ihtiyaç duyduklarını açıkça belirtmişlerdir. 

 

Araştırma sonuçları genel olarak AİBÜ spor yönetimi bölümü öğrencilerinin alan uygulamasına 

yönelik beklentilerinin ve algıladıkları kazanım ve sorunların dünyadaki akranlarıyla benzer 

olduğunu göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Alan uygulaması, spor yönetimi, beklentiler, algılanan kazanımlar, algılanan 

sorunlar 
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Abstract 0478 
  

Poisson regression simulation modeling of basketball “Turkish Airlines 

Euroleague” 2011-2012 season 

  

Egemen Ermiş1, Necati Alp Erilli2, Osman İmamoğlu1 
1Ondokuz Mayıs University, Physical Education and Sport College, Samsun 
2Cumhuriyet University, Econometry Department, Sivas 

  

Purpose 

Tactical and technical elements play a very important role for a team’s success. However, it is 

certain that technical analysis supported with statistical calculations will contribute to success. The 

purpose of this study is to predict the 2011-2012 champion of Turkish Airlines Euroleague through 

simulation with Poisson regression models. 

 

Subjects 

In recent years, basketball has begun to increase its popularity and the number of viewers. 

Basketball is important not only for physical and mental development, but also for individual and 

social development because it is a team game. Turkish Airlines Euroleague is the most important 

basketball organization in Europe with 24 teams and outstanding players. 

 

Method 

In studies which use statistics, using linear regression models for discrete data will yield ineffective, 

inconsistent and contradictory results. Poisson regression model is one of the most effective 

models for discrete data. By using Poisson regression models, both prospective predictions and 

simulation can be made. This study uses simulation with regression models to obtain data for 

predicting the 2011-2012 champion of Turkish Airlines Euroleague. 

 

Results and Conclusion 

The results of the study were compared with the games played during 2011-2012 Turkish Airlines 

Euroleague and the prediction capacity of simulation was analyzed. The prediciton results were 

composed of expected results when all the variables were fixed. It is thought that the teams will 

contribute to their success if they take these predictions into consideration. If sport activities are 

supported with scientific studies as well as physical and mental studies, success may come quicker. 

  

Keywords: Basketbol, euroleague, poisson regresyon modeli, simülasyon 
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Basketbol “Turkish Airlines Euroleague” 2011-2012 sezonu poisson regresyonu 

simülasyonu ile modellemesi 

  

Egemen Ermiş1, Necati Alp Erilli2, Osman İmamoğlu1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, Samsun 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Sivas 

  

Amaç 

Basketbol, günümüzde futboldan sonra en popüler spor dalıdır. Özelikle A.B.D.’de televizyon 

gelirleri bakımından en büyük pazara sahip spor dalı olan basketbol, son yıllarda popülaritesini ve 

seyirci sayısını giderek artırmaktadır. Bedensel ve ruhsal gelişim açısından da önemli olan basketbol 

sporunun, takım oyunu olması nedeniyle bireysel ve toplumsal gelişime de etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Avrupa’nın basketbolda kulüpler bazında en önemli organizasyonu Turkish Airlines Euroleague’tir. 

24 takımla oynanan lig, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA)’den sonra Avrupa’nın ve Dünya’nın 

önde gelen basketbolculaını barındırmaktadır. Türkiye’den üç takımın katıldığı ligin şampiyonu 

olmak ve Avrupa’nın kulüpler bazında bu en büyük kupasını kazanmak için kulüpler her yıl milyon 

dolarlık transferler ile hedeflerini gerçekleştirmek istemektedirler. 

Hemen her spor branşında olduğu gibi, basketbolda da taktik ve teknik unsurlar, takım başarısı için 

çok önemli bir rol oynamaktadır. Fakat, istatistiksel hesaplamalar ile güçlendirilmiş teknik 

analizlerin başarı için katkı sağlayacağı şüphesizdir. Bu çalışmanın amacı, Poisson regresyon 

modelleri ile simülasyon çalışması yaparak Turkish Airlines Euroleague 2011-2012 Sezonu 

şampiyonunu tahmin etmektir.  

 

Yöntem 

İstatistiksel çalışmalarda, verilerin sürekli olduğu durumlarda doğrusal regresyon analizi 

kullanılabilmektedir. Ancak analizlerde kullanılacak veriler her zaman sürekli halde bulunmayabilir. 

Bu gibi durumlarda, yani verilerin kesikli olması durumunda da doğrusal regresyon modelleri 

kullanılarak yapılacak analizler etkisiz, tutarsız ve çelişkili sonuçlar verecektir. Bu sebepten dolayı 

kesikli veriler için tüm koşullar sağlandığında kullanılabilecek en etkin modellerden biri Poisson 

regresyon modellerdir. Poisson regresyon modelleri ile ileriye yönelik model tahmini yapılabileceği 

gibi simülasyon çalışmaları da yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Turkish Airlines Euroleague 2011-

2012 Sezonu şampiyonunu tahmin etmede gerekli verilere ulaşmak için regresyon modelleri ile 

simülasyon çalışması yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu çalışmada, Turkish Airlines Euroleague 2011-2012 Sezonu şampiyonunu tahmin etmek için 

simülasyon çalışması yapılmıştır. Maçların sonuçları, önceden belirlenen değişkenlerle birlikte 

Poisson regresyonu ile simülasyon çalışması yapılmış ve bu sezonki şampiyon belirlenmiştir. Birçok 
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basketbol çalışmasında kullanılan ve maçların analizlerinde de en önemli yere sahip olan; takımların 

attıkları ve yedikleri sayılar, ribaunt sayıları ve asist sayıları değişkenler olarak kullanılmıştır. 

Özellikle grup maçlarında oynanan iç saha ve dış sahalarda alınan sonuçlara bağlı olarak takımların 

iç ve dış sahada oynadıkları maçlar, son 5 sezon baz alınarak katsayı ile ağırlıklandırılmış ve bu 

sayede avantajları korunmaya çalışılmıştır. Ayrıca oyuncuların ve takımların değişkenleri de son 5 

sezon ortalamaları ile hesaplanmıştır. 

Birçok spor otoritesine göre sürpriz bir sonuçla sonuçlanan turnuvada, Final-Four’a yükselen iki 

takım doğru tahmin edilmiş, fakat finalde herkesin beklentilerinin dışında şampiyon olan takım 

doğru tahmin edilememiştir. Bu sonuç, istatistiksel veya taktiksel çalışmalara rağmen - birçok spor 

dalında olduğu gibi - sürpriz olarak kabul edilen faktörün en önemli örneklerinden biri 

sayılmaktadır. 

 

Sonuç 

Elde edilen sonuçlar, 2011-2012 sezonunda oynanan “Turkish Airlines Euroleague” maçları ile 

karşılaştırılmış ve simülasyon çalışmasının tahmin gücü hesaplanmıştır. Bu tahmin sonuçları bütün 

değişkenler sabitken beklenen sonuçlardan oluşmuştur. Takımların bu sonuçlara göre hazırlıklarını 

yönlendirmelerinin ilerideki başarılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sportif faaliyetler, 

fiziksel ve mental çalışmaların yanı sıra bilimsel çalışmalarla da desteklenirse, beklenen başarılar 

daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilecektir. Son yıllarda sportif çalışmalarda daha sık kullanılan 

istatistiksel tekniklerin daha detaylı çalışmalarda kullanımı ile, hem uygulama alanları genişleyecek 

hem de verilerin sağlıklı analizleri ile istenen sonuçlara daha kolay ulaşılabilinecektir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketball, euroleague, poisson regression model, simulation 
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Abstract 0479 
  

An investigation of sport sponsorship problems in sport industry 

  

Nooshin Benar, Mehrali Hemmatinezhad, Shokofeh Absalan 

Guilan university of Iran 

  

Objective 

Sport sponsorship has grown to be an important part of the marketing communication mix for 

companies over the past decades and it is also an important source of income for sports entities. 

However sponsors may have been doubted regarding their investment in such events. Due to the 

present study investigates the main problems of the sponsoring companies in sport and compares 

views of company and sport managers. 

 

Method 

The data collection instrument was a self- administered questionnaire which was accepted by 

experts group (Coronbachs Alpha coefficient was 0.79).The statistical population of this study was 

all managers of factories and private companies and sport headquarters in Guilan province. The 

sample includes 98 sports and 92's industrial managers who were selected randomly.We used the 

Exploratory factor analysis for determining of sport sponsorship problems factors with Varimax 

rotation. Data was analyzed through the descriptive and inferential statistics(U Mann Whitney) in 

significant level P<0.05. 

 

Findings 

According to the factor analysis, the problems of sport sponsorship be composed of 4 factors. The 

average of factors showed that the most important problems was Environmental-

Communication(3.98±0.67),Social-Economic(3.81±0.60),Management-legal (3.81±0.60) and 

advertising-media (3.79±0.55).The results of U Mann Whitney analysis indicated significant 

difference among managers views regarding: Environmental-Communicational and Social-

Economical (P<0.05).  

 

Conclusions 

The findings showed that solving of these problems require to the raising awareness and changing 

attitudes authorities towards sport sponsorship, enhancing sports infrastructure, government 

support of sponsors, using from experts marketing and creating the conditions and facilities of the 

advertising and media. 

Keywords: Sport marketing, sport sponsorship, Social-Economic problems 
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Abstract 0481 
  

Preservice physical education teachers’ academic motivation and self-efficacy 

  

Ceyhun Alemdağ, Erman Öncü, Ali Kemal Yılmaz 

Karadeniz Technical University School of Physical Education and Sports, Trabzon 

  

Objective 

The purpose of this study was to examine preservice physical education teachers’ academic 

motivation and academic self-efficacy and to compare these with regard to some demographic 

variables.  

 

Method 

A sample of 202 preservice physical education teachers from Karadeniz Technical University 

provided responses. Academic Motivation Scale (Bozanoğlu, 2004) and Academic Self-Efficacy 

Scale (Jerusalem ve Schwarzer, 1981) were administered to collect data. To test whether there 

were significant differences between the scores of some independent variables acquired from the 

scales. T and One-Way Anova tests were used to analyze the data. Also, Pearson Correlation 

Coefficient was calculated between the preservice physical education teachers’ academic motivation 

scores and academic self-efficacy scores. 

 

Results 

The mean of the academic motivation and the academic self-efficacy scores of the preservice 

physical education teachers who participated in this study was 75.07 and 21.65 respectively. There 

were significant differences in scores of the sample with respect to some independent variables. 

The result of the analysis revealed that the preservice physical education teachers who were 

female and at 1st and 4th grade had higher academic motivation score. Also, the preservice 

physical education teachers who were at 3th grade had higher academic self-efficacy score.  

 

Conclusion 

The results of analysis indicated that academic motivation and self-efficacy of the preservice 

physical education teachers were at the middle level. Further, there was a positive correlation at 

the middle level between preservice physical education teachers’ academic motivation and self-

efficacy. 

  

Keywords: Preservice physical education teacher, academic motivation, academic self-efficacy 
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Beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ve öz-yeterlikleri 

  

Ceyhun Alemdağ, Erman Öncü, Ali Kemal Yılmaz 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon 

  

Giriş ve Amaç  

Pek çok ülkede öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin yetiştirilme biçimi ve niteliği sorgulanmakta ve 

pek çok öğretmen yetiştirme programı, öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin inançlarını 

geliştirmeyi hedeflemektedir (Çapa ve Çil, 2000; Çakıroğlu ve Işıksal, 2009). Bu programların 

hedeflerine ne düzeyde ulaştığının değerlendirilmesi açısından öğretmen adayları üzerinde benlik 

(Pehlivan, 2010), tutum (Bozdoğan ve ark., 2007), öğrenme stratejileri (Şahin ve Çakar, 2011) gibi 

kavramların yanında akademik güdülenme (Rosita, 2011; Eymur ve Geban 2011; Şahin ve Çakar, 

2011) ve akademik öz-yeterlik (Akay ve Boz, 2011; Durdukoca, 2010; Carroll et al., 2009; Phan, 

2012) kavramları da araştırma konusu olmuştur. 

Akademik güdülenme, kısaca “akademik işler için gerekli enerjinin üretilmesi” olarak tanımlanırken 

(Bozanoğlu, 2004, s.84) akademik öz-yeterlik de, bir öğrencinin akademik bir görevi başarıyla 

tamamlayabilmek için sahip olduğu yeteneklerine olan inancı şeklinde tanımlanmaktadır 

(Zimmerman, 1995). Araştırmalar (Mitchell ve Pietkowska, 1974; Ringness, 1965; Uğuroğlu ve 

Walberg, 1979), akademik güdülenme ile akademik başarı arasında kuvvetli bir pozitif ilişki 

olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde akademik öz-yeterlik de, öğrenci başarısının tahmin 

edilmesinde önemli değişkenlerden biri olmakla birlikte (Elias ve Loomis, 2002; House, 1992) pek 

çok çalışmada (Bandura, 1997; Pajares, 1997) yüksek akademik öz-yeterlik inancının akademik 

başarıyı artırdığı yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlik inancına ilişkin verilen bilgiler doğrultusunda, 

öğretmen adayları üzerinde bu iki değişken ekseninde yapılacak çalışmaların, özellikle öğretmen 

eğitimi programlarının değerlendirilmesi sürecine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. İlgili 

literatür incelendiğinde, öğretmen adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterliklerinin 

bir arada incelendiği çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu (Akbay ve Gizir, 2010; Lavasani, 2011; 

Schunk, 1991), hatta beden eğitimi öğretmen adayları üzerinde bu iki bağımlı değişkenin bir arada 

çalışma konusu yapıldığı bir araştırmanın olmadığı belirlenmiştir. Buradan hareketle bu 

araştırmanın amacı; beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 

akademik motivasyon ve öz-yeterlik düzeylerini belirlemek, akademik motivasyon ve öz-yeterliğin; 

öğrencilerin kişisel bilgilerinden elde edilen bazı bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. 

 

Yöntem 

Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 

bahar yarıyılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 75’i kadın ve 127’si erkek 202 öğretmen adayı 
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oluşturmaktadır. Araştırmada, “Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ)” ve “Akademik Öz-Yeterlik 

Ölçeği (AÖÖ)”veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen AGÖ, 

5’li Likert tipinde ve üç faktörlü bir yapıya sahip olup 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tek 

faktörlü olarak da kullanılabileceği önerilmektedir. Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından 

geliştirilen, Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan AÖÖ ise, 4’lü 

Likert tipinde ve 7 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapıya sahiptir. Araştırma kapsamında yapılan 

istatistiksel analizler SPSS paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 

akademik motivasyon ve öz-yeterliklerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için t ve Anova testleri, ayrıca öğretmen adaylarının akademik 

motivasyonları ile akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla da 

korelasyon istatistiği yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışma kapsamındaki öğretmen adaylarının, AÖÖ’nden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 

21.65 ve standart sapması 3.11 iken; AGÖ’nden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 75.07 ve 

standart sapması da 10.17’dir. Öğrencilerin akademik motivasyonları, cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık (t=2.652; p<0.01) gösterirken akademik öz-yeterlikleri anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (Tablo 1). Sınıf değişkenine göre öğrencilerin hem akademik motivasyonları 

(F=7.186; p<0.001) hem de akademik öz-yeterlikleri (F=2.844; p<0.05) anlamlı farklılıklar 

göstermektedir (Tablo 2). ‘Akademik Güdülenme Ölçeği’nden elde edilen puanlarla, ‘Akademik Öz-

Yeterlik Ölçeği’nden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur 

(r=0,426; p<0,01). 

 

Sonuç 

Araştırma bulgularına göre, beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ve öz-

yeterliklerinin genelde orta seviyede olduğu söylenebilir. Kadın öğretmen adaylarının erkek 

öğretmen adaylarından, 1 ve 4.sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının diğer sınıflarda öğrenim 

görenlerden daha yüksek akademik motivasyona sahip olduğu görülmekle birlikte akademik öz-

yeterlik açısından da 3.sınıftaki öğrencilerin daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ile akademik öz-yeterlikleri 

arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan örneklemin 

tek bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerden oluşması araştırmanın sınırlılığı olarak 

değerlendirilebilir. Bu yüzden, farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılacak 

çalışmalarla, literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Examination of social anxiety levels of students receiving education in schools 

of physical education and sports 

  

Murat Tekin1, Mustafa Yıldız1, Hasan Şahan1, Meriç Eraslan2, Çağrı Deniz Ayhan1, Yusuf Kocar1, 

Mehmet Şaker1 
1Karamanoğlu Mehmetbey University School of Physical Education and Sports 
2Gazi University School of Physical Education and Sports 

  

The purpose of this study is to examination of social anxiety levels of students receiving education 

in schools of physical education and sports.  

The population of the study consisted 180 students, among which 100 were male and 80 were 

female (mean (age)=22,1278 + 2,6908), that received education in the schools of physical 

education and sports of Selcuk University, and Karamanoglu Mehmetbey University.  

In order to achieve the purpose of the study, the social anxiety Scale developed by Özbay ve 

Palancı (2001), was utilized.  

For analyzing and interpreting data Kolmogorov-Smirnov test, t-test and one way anova test were 

used, while for determining the difference between the groups Tukey test and Multiple Linear 

Regression test were employed and significance was accepted at P<0,05. SPSS (Statistical package 

for social sciences) package software was used for evaluating the data and finding out the 

calculated values. 

At the end of this study, the social anxiety level of female students is higher than male students; 

the social anxiety level of students taking their second year education is higher than the students 

who are in their first year at school; when educational background variable is considered, the social 

anxiety level of students whose fathers have finished primary school is higher than the students 

whose fathers have finished secondary school, high school and university education; and lastly the 

social anxiety level of the students whose mothers have finished primary school is higher than the 

students whose mothers have finished secondary school, high school and university education. 

  

Keywords: Physical education, students, social anxiety 
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Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal kaygı 

düzeylerinin incelenmesi 

  

Murat Tekin1, Mustafa Yıldız1, Hasan Şahan1, Meriç Eraslan2, Çağrı Deniz Ayhan1, Yusuf Kocar1, 

Mehmet Şaker1 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

  

Amaç: Sosyal durumlar ve bu durumlara dönük yaşantılar ve beklentilerin kişi açısından tehdit edici 

uyaranlar taşıması ve bu uyaranlar kişi açısından sosyal etkileşime yönelik kaçınmalar önemlidir 

üniversite öğrencileri için sosyal kaygı değerlendirildiğinde, sosyal kaygı kişisel değerlendirilme ve 

kritize edilme kaygılarıyla belirgin ve günlük yaşama, akademik faaliyetlere yayılmış düzeyde etki 

gösteren sosyal etkileşim problemidir. Bu bilgiler ışığında; çalışmanın amacı; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesidir. 

Yöntem: Araştırma grubunu Selçuk Üniversitesi, ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden 

eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 100’ü erkek 80’i kız (ort(yaş)=22,1278 + 2,6908), 

toplam 180 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmanın amacına ulaşmak için;. Özbay ve Palancı (2001), tarafından geliştirilmiş sosyal kaygı 

ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Kolmogorov-Smirnov testi, t testi, one way anova testi 

kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin 

bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. 

 

Bulgular: cinsiyet değişkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Sınıf değişkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Baba eğitim durumu değişkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Anne eğitim durumu değişkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

 

Sonuç: bu çalışmanın sonucunda; kız öğrenciler erkek öğrencilere göre, 2. sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre, baba eğitim durumu değişkeni ilkokul olan 

öğrencilerin lise ve lisans olanlara göre, anne eğitim durumu değişkeni, ilkokul olanların ortaokul, 

lise ve lisans olanlara göre sosyal kaygı düzeyleri yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlara göre; Üniversite 

öğrencilerinin sosyal yaşama yönelik çekingenlik içeren tutumları arasında farklılık gösterdiği ve bu 

farklılığın üniversite öğrencilerinin belirgin fiziksel ve duygusal yetersizlikten kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Sosyal kaygının azalması, sosyal yaşama yönelik uyumu artırabilecek başaçıkma 
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becerilerinin yeterliğiyle ilişkilidir. Dış dünyaya atfedilen olumsuz yaşam olayları, bilgi alma süreci, 

sosyal becerileri geliştirme, sosyal beklentileri anlayabilme ve uygun değişimler sağlayarak 

kolaylaşabileceği düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, öğrenci, sosyal kaygı 
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Abstract 0484 
  

Study of the factors affecting team brand loyalty 

  

Akbar Jaberi, Mohamad Soltanhoseini, Masoud Naderiyan Jahromi, Javad Khazaei 

University of Isfahan, Isfahan, Iran. 

  

Study of the factors affecting team brand loyalty 

Akbar Jaberi*, Mohamad Soltanhoseini **, Masoud Naderiyan Jahromi **, Javad Khazaei ** 

* University of Isfahan, Isfahan, Iran. Email: Jaberi.27@gmail.com 

** University of Isfahan, Isfahan, Iran 

 

Introduction: In increasingly competitive markets, being able to build loyalty in consumers is seen 

as the key factor in winning market share (Jarvis and Mayo 1986) and developing sustainable 

competitive advantage (Kotler and Singh, 1981).  

 

Objective: The aim of this study was to study the factors affecting the development of team brand 

loyalty among football fans in sport contexts.  

 

Method: This study was a descriptive-survey and practical one. A researcher made questionnaire 

was used to explore the most important factors in developing team brand loyalty among football 

fans in IRAN football league. The questionnaire was found to be both valid and reliable 

(Choronbach’s alpha = 0.84). The research population involved all football fans in Iran. According 

to pilot study a sample of 327 football fans were randomly selected through multi – stage cluster 

sampling. To measure the validity and fitness of the model that was considered as conceptual 

model, structural equations modeling(SEM) has been applied, and based on direction analysis the 

relationships of variables were verified. AMOS18 and SPSS18 were used for data analysis.  

Results and Conclusions: The results of this study showed that "Team success", "Team history", 

"Game style", "Star Players", "Attractive experiences", and "Peer group interactions" have 

significant effects on developing of team brand loyalty among football fans and among these 

factors "Team history" was found to be the most important factor. So considering to these factors 

can be crucial in the process of designing brand development strategies for football managers. 

 

  

Keywords: Football brand, football fans, brand loyalty 
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Abstract 0486 
  

 
Comparing the motivations of fan-team identification among the fans of 

established sport teams and new sport teams (Case study of Sepahan and 

Gitipasanad fans) 
  

Akbar Jaberi, Mohamad Soltanhoseini, Masoud Naderiyan Jahromi, Javad Khazaei 

University of Isfahan, Isfahan, Iran 

  

Akbar Jaberi *, Mohamad Soltanhoseini **, Masoud Naderiyan Jahromi **, Javad Khazaei ** 

* University of Isfahan, Isfahan, Iran. Email: Jaberi.27@gmail.com 

** University of Isfahan, Isfahan, Iran 

 

Introduction: Motives to Attend sport and forming identification with sport teams have Attracted 

Considerable Attention in the literature; because it can largely develop marketing potentials of 

sport teams and it helps managers to design efficient and effective brand strategies. 

Objective: The Aim of the Current study was to explore and to compare the indicators of fan- team 

identification in established and new sport teams.  

 

Method: This study is a descriptive-survey and practical one. A researcher made questionnaire was 

used to explore identification factors. The questionnaire was found to be both valid and reliable 

(Consistency Rate= 0.89). The population involved all fans of Sepahan and Gitipasand in Isfahan. 

According to a pilot study a sample of (N=126) Sepahan sport fans and a sample of (N=126) 

Gitipasand sport fans were selected through random sampling. SPSS16 and EXPERT CHOICE were 

used for Data Analysis. AHP model was used to explore the priorities of identification motives. 

 

Results and Conclusions: The results showed that two groups of fans had Different motives for 

forming identification with their desired sport teams. Among the fans of Gitipasand, As a new sport 

team, "Interest for Geographical origin of sport team" was the most important motivation in fans' 

identification, and "The game style", "Star Coaches and players", "Social transactions", and finally 

"The history of Achievement" were the next priorities. It was found that Among the Sepahan fans 

as an established sport team, "The history of Achievements" was the most important indicator of 

fan team identification, and "The star Coaches and players", "Game style", "Social transactions" 

And finally "The interest for Geographical origin of sport team", were the most important priorities. 

So it seems that different strategies may be required to attract more fans for new and established 

sport teams and the managers should be aware of these differences. 

Keywords: Fans, motivations, ıdentification forming, new sport teams, established sport teams 
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Abstract 0488 
  

Studying the formation of Team-fan Identification in a new sport team (The 

case study of Gitipasand Futsal team fans) 

  

Farzaneh Mazloomi1, Akbar Jaberi2, Ardavan Mohamadibaghmolaei2, Saleh Afrasiabi2 
1University of Chamran, Ahwaz, Iran 
2University of Isfahan, Isfahan, Iran 

  

Introduction: Motives to attend sport and form identification with sporting teams attract 

considerable attention in the literature. Previous research has determined that vicarious 

achievement is a key construct leading to attendance and identification(Fink,Trail & 

Anderson,2002;Fisher & Wakefield,1998;Funk,Mahony & ridinger,2002;Funk,Ridinger & 

Maroon,2003,2004;Robinson& trail,2005; Sloan,1976,1989). 

 

Objective: The aim of this study was to explore key themes leading to the formation of team 

identification with a new Futsal team in IRAN(Giti pasande Esfahan). 

 

Method: A qualitative and quantitative method was applied by using a written interview. The 

interview scale was found to be both valid and reliable(Choronbach’s alpha = 0.82). Based on a 

pilot study a sample of (N=223) fans who support Giti pasand Futsal team were selected through 

random sampling and they were interviewed to get the data. Finally 203written interviews were 

found to be valid and measurable. NVIVO 8 was used for classifying data and extracting major 

themes and subthemes.  

 

Results and Conclusions: Findings illustrated that “Vicarious achievement” was less relevant in 

identification with a new football team. The results also showed that " Home city of members" was 

the most important factor that influence the formation of identification with Futsal new teams. The 

"Fans desire for football" and "The match day occasion" were also important themes in the 

formation of new team identification. Despite this fact that Vicarious achievement has been found 

to be the most important factor in forming identification with established teams according the 

literature, it seems that it can not be acceptable about fan-team identification in new sport teams. 

 

  

Keywords: Sport fans, motivations, formation of identification, new teams 
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Abstract 0489 
  

The relationship between satisfaction and occupational commitment in Iranian 

selected national men athletes 

  

Hossein Poursoltani Zarandi.1, Somayeh Ider2, Farzaneh Mazloomi3 
1Sport Sciences Research Center. Tehran. Iran 
2Islamic Azad University, Khoorasgan Branch. Esfahan. Iran 
3University of Chamran, Ahwaz, Iran 

  

Objective: The purpose of the present study was to investigate the relationship between athlete 

satisfaction (AS) and occupational commitment (OC) in Iranian selected national men athletes.  

 

Method: Validity of the Reimer & Chelladurai’s (1997) athletes satisfaction and Allen, Meyer & 

Smith’s (1993) occupational commitment questionnaires was verified by the experts and their 

reliability also calculated in a pilot study (α=0.896 and α=0.737 respectively for Reimer & 

Chelladurai’s AS and Allen, Meyer & Smith's OC questionnaires). 75 questionnaires was distributed 

among the athletes of I.R. of Iran national football, volleyball, handball, swimming, wrestling and 

karate teams (3 team and 3 individual sports) and all of questionnaires responded and were 

included in statistical analysis.  

 

Results and Conclusions: The results of this study showed that there was not significant 

relationship between athletes satisfaction and their occupational commitment (r=0.193, p=0.098) 

but there was positive relationship between athletes satisfaction with affective(r=0.250, p=0.030) 

and normative(r=0.266, p=0.21) occupational commitment. Also, there was a positive significant 

relationship between total OC and coaches’ treatment satisfaction sub-scale (r=0.283, p=0.014). 

Other results didn’t show any significant relationship between athletes’ some demographic 

characteristics (age, experience background, educational field and levels of education) with AS and 

OC. According to our results, it is better teams’ coaches and executives pay more attention to 

affective and normative commitments in order to increase athletes’ satisfaction and consequently 

their better performance.  

 

  

Keywords: Athlete satisfaction, occupational commitment, national team 
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Abstract 0490 
  

The effect of mental training to level of anxiety before competition for 

bodybuilders 

  

Yalçın Beşiktaş 

Okan University Applied Sciences School Department of Sport Management 

  

Anxiety is negatively affects to athlete’s performance before competition. Anxiety causes muscle 

tension, difficulty making decisions, confusion, low-yield workouts, low self-confidence and law 

concentration to athletes. Bodybuilders, who have to make intense training, apply strict diets to 

reveal muscle structure near term competition. Intensity training doesn’t decrease in this period. 

This situation negatively affects physiological and psychological status of athletes. As a result, 

emotion that anxiety, worry, fear may be an increase in this status.  

 

Mental trainings are such the most important element for preparing to competitions. Regular 

mental training support athlete’s physical training and psychological condition that is proved 

scientifically. Artificial anxiety states can be created with mental training for athletes to be ready 

real emotion states.  

 

In this study, experimental group is thirty people who, is over the age of eighteen, has applied 

physical training with mental training during eight weeks. Control group is thirty people who 

applied just physical training. Mental and physical trainings finished before forty-eight hours from 

competition. Athlete’s anxiety levels measured with Sport Competition Test (SCAT r=0.77) before 

twenty-four hours. According to result of measuring experimental group whose anxiety level is low 

level. Control group, who don’t train mental training, anxiety level is high. This results show that 

mental training is useful for bodybuilding that has intensity training and diet programs. 

  

Keywords: Anxiety, bodybuilding, mental training 
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Profesyonel vücut geliştirme sporcularında zihinde canlandırma antrenmanının 

yarışma öncesi kaygı seviyesine etkisi 

  

Yalçın Beşiktaş 

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü 

  

Yarışma öncesi yaşanan kaygı sporcu performansını olumsuz etkileyen duygu durumlarından bir 

tanesidir. Kaygı sporcularda, kaslara gerginlik, karar vermede zorluk, zihin karışıklığı, verimi düşük 

antrenmanlar, odaklanamama, özgüven eksikliği ve düşük konsantrasyon gibi durumları meydana 

getirir. Vücut geliştirme sporunda, sporcular yoğun antrenmanların yanı sıra yarışmaya yakın 

dönemde kas yapısını ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli katı diyetler uygulamak zorundadırlar. Bu 

dönemde antrenmanların yoğunluğunda da bir azalma söz konusu değildir. Bu durum sporcuların 

fizyolojik ve psikolojik durumunu olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda kaygı, endişe, korku 

gibi duygu durumlarında artış olabilmektedir. 

 

Zihinde canlandırma antrenmanları, yarışmalar için psikolojik hazırlığın en önemli unsurlarında bir 

tanesidir. Düzenli olarak yapılan zihinsel antrenmanların fiziksel antrenmana ve sporcunun 

psikolojik durumuna olumlu katkı sağladığı yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Zihinde 

canlandırma antrenmanları ile sporculara yapay kaygı durumları yaşatılıp, gerçekte karşılaşacakları 

duygu durumlarına hazırlıklı olmaları sağlanabilir. 

 

Bu çalışmada deney gurubu olan 18 yaş üstü lisanslı 30 vücut geliştirme sporcusuna 8 hafta süre 

ile fiziksel antrenmanlarının yanında zihinde canlandırma antrenman programı uygulanmıştır. 

Kontrol gurubu olan diğer 30 kişi ise sadece fiziksel antrenmana devam etmiştir. Antrenmanlar 

sporcuların yarışmaya gireceği tarihin kırk sekiz saat öncesinde fiziksel antrenmanla birlikte 

sonlandırılmıştır. Yarışma tarihinin yirmi dört saat öncesinde sporcuların kaygı düzeyleri Rainer 

Martens ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sport Competition Anxiety Test (SCAT r= 0.77) ile 

ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre zihinde canlandırma antrenmanı yapan deney grubunun kaygı 

düzeyleri düşük düzeyde çıkmıştır. Zihinde canlandırma antrenmanı yapmayan kontrol gurubunda 

ise daha yüksek kaygı düzeyi ortaya çıkmıştır. Bu durum zihinde canlandırma antrenmanlarının 

vücut geliştirme gibi yoğun antrenman ve diyet programları olan sporlarda sporculara faydalı 

olduğunu göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, vücut geliştirme, zihinde canlandırma 
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Abstract 0493 
  

Effect of some physical fitness components of elastic band exercises in children 

  

Serra Ayşe Çakar 

Canakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sports, Department of Sports 

Health Canakkale, Department of Physical Education and Sport 

  

Purpose: The aim of this study was to determine the effect of regular elastic band exercise on 

children’ muscular endurance, flexibility and leg balance performance. 

  

Method: Voluntary children from Primary Schools in Çanakkale (students in grade 2) were involved 

in elastic band exercises for a period of six weeks. The exercises performed two days per week in 

physical education and free activity lesson time. Before and after exercise period of children’ 

height, weight, flexibility, sit-up, push-up, and a leg balance (left and right) performances were 

measured. All data (before and after exercise) were analysis by student t test. 

Findings: There was no statistically significant difference in push-up between before and after 

exercise (p>0.05). There were statistically difference in sit-up, flexibility and leg balance (left and 

right) performance between before and after exercise (p<0.05).  

 

Results: The strength exercises with elastic band affected some physical fitness components of 

children. 

  

Keywords: Children, elastic band, exercise 

 
Çocuklarda elastik bant egzersizlerinin bazı fiziksel uygunluk bileşenlerine etkisi 

  

Serra Ayşe Çakar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu,Spor Sağlık Ana Bİlim Dalı 

Çanakkale, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı düzenli uygulanan elastik bant egzersizlerinin çocukların kassal 

dayanıklılık, esneklik ve denge performansı üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

 

Yöntem: Çanakkale ilköğretim ikinci sınıfta öğrenim gören gönüllü öğrenciler 6 hafta süren elastik 

bant egzersizlerine katılmıştır. Egzersizler haftada 2 gün beden eğitimi ve serbest etkinlik ders 

saatlerinde uygulanmıştır. Çocukların egzersiz öncesi ve sonrasında boy, ağırlık, esneklik, mekik, 
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şınav ve tek ayak üzerinde denge performansları ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler 

student t test ile analiz edilmiştir. 

 

Bulgular: Egzersiz öncesi ve sonrası değerler arasında şınav performansında anlamlı fark 

bulunmamış (p>0.05), mekik, esneklik ve sağ-sol bacak denge performanslarında anlamlı fark 

bulunmuştur(p<0.05). 

 

Sonuç: Elastik bant egzersizleri çocukların bazı fiziksel uygunluk parametrelerini etkilemiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, egzersiz, elastik bant 
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Abstract 0495 
  

People, who makes regular exercise, determination of personal motivation 

levels 

  

Yalçın Beşiktaş, Lale Orta 

Okan University Applied Sciences School Department of Sport Management 

  

It can be proved that regular exercise is useful for physical and psychological health. It is thought 

that regular exercise positively cause self-esteem, motivation, social personality and 

communication skills. Motivation is a general concept that covers wishes, desires, needs, 

motivations and interests.  

 

Motivation stimulates, act and lead special aims to organism. It is said that If these two features 

are observed organism can be motivated. The optimum level of motivation facilitate people's lives 

in many ways. There are various internal and external stimuli to be self-motivation for human. 

Regular exercise is external stimulus. It is thought that regular exercise positively effect to increase 

optimum motivation.  

 

In this study, over eighteen years old one hundred people, whose was measured with application of 

pre-test and last-test, hasn’t done regular exercise during their life. This people make fitness and 

cardio training with low intense level at three times a week two hours a day. Peoples were applied 

pre-test before start to training, after ninety days last-test was applied to experimental group. To 

measure this people’s general motivation level was used Self-motivation Inventory that is created 

by Dishman an Ickes. Acording to pre-test results are that 72% low, 12% under-average, 16% 

average motivation level. According to last-test results are that 21% high, 68% pre-average, 11% 

average motivation level. According to last test’s results are higher motivation levels than pre-

test’s results. In this case regular exercise is very important for people to increase their motivation 

level. 

  

Keywords: Regular exercise, motivation, psychological situation 
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Düzenli egzersiz yapan kişilerin kişisel motivasyon seviyelerinin belirlenmesi 

  

Yalçın Beşiktaş, Lale Orta 

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü 

  

Düzenli egzersizin insan sağlığına fiziksel ve psikolojik bir çok faydasının olduğu yapılan bilimsel 

çalışmalarla ortaya konulmuştur. Düzenli egzersizin psikolojik açıdan özgüven, motivasyon, sosyal 

kişilik yapısı gelişimi, iletişim becerilerinde artış gibi konuları olumlu etkilediği düşünülmektedir. 

 

Motivasyon istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. 

Motivasyon, organizmayı uyarır ve faaliyete geçirir, organizmanın davranışını belirli bir amaca 

doğru yöneltir. Organizmanın davranışında bu iki özellik gözlendiği zaman organizmanın motive 

olduğu söylenebilir. Optimum düzeyde motivasyon insan hayatını bir çok açıdan kolaylaştıran bir 

durumdur. İnsanın kendine yetecek derecede motivasyon sağlaması için çeşitli iç ve dış uyaranlar 

bulunmaktadır. Düzenli egzersiz de bu dış uyaranlardan bir tanesidir. Düzenli egzersizin bu 

bağlamda optimum derecede motivasyon artışına olumlu katkıları olduğu düşünülmektedir. 

 

Bu çalışmada daha önce düzenli spor yapmamış 18 yaş üstü 100 kişinin motivasyon seviyeleri ön 

test ve son test uygulaması yapılarak ölçülmüştür. Bu kişilere haftada 3 gün 2 saat boyunca düşük 

şiddette ve yoğunlukta fitness ve kardiyo antrenmanı yapmıştır. Deneklere spora başlamadan önce 

ön test spora başladıktan doksan gün sonra da son test uygulaması yapılmıştır. Deneklerin kişisel 

genel motivasyon seviyelerini ölçmek için Dishman ve Ickes’in geliştirdiği Self-motivation Inventory 

testi uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına göre deneklerin %72’ si düşük, %12’si orta altı, %16’sı 

orta düzey motivasyon seviyesinde çıkmıştır. Son test uygulamasında ise deneklerin %21 üst, 

%68’i orta üstü, %11’i orta düzey motivasyon seviyelerinde çıkmıştır. Son test sonuçlarına göre ön 

test uygulamasındaki değerlerin çok üstünde motivasyon değerlerine ulaşıldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda düzenli egzersizin motivasyon artışındaki payı yüksek olarak gözükmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Düzenli egzersiz, motivasyon, psikolojik durum 
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Abstract 0497 
  

Evaluation of professional soccer players pre-season motivation 

  

Yalçın Beşiktaş1, Lale Orta1, Uğur Sönmezoğlu2 
1Okan University Applied Sciences School Department of Sport Management 
2Pamukkale University Department of Sport Management 

  

Pre-season preparation contains a lot of mentally and physically difficulties for athletes. These 

difficulties negatively effect psychologically and physiologically to athletes in season. Athletes, who 

have enough motivation level in season, don’t have problem that stem from psychological.  

 

Decreasing motivation level negatively causes concentration, communication, arousal, learning, 

self-esteem, goal-setting in season. For this reason, athlete’s motivation level should be measured 

with regular periods and created psychological training programs according to results. 

 

In this study, over the age of eighteen one-hundred people, who is licensed and selected non-

random sampling method, was measured about their motivation situation. Sport Motivation Scale 

was used in this study (r=.70) that is created by Pelletier and his friends. In this scale motivation is 

measured three ways that are internal, external and amotivation. According to result 46% people 

are amotiveted, other 54% person’s are 50% low internal motivation and average external 

motivation, 50% low internal and external motivation. According to this results soccer player’s low 

motivation should be identified in pre-season. Mental training techniques should be applied and 

these techniques should be incorporated into physical training. 

  

Keywords: Soccer, motivation, season 

 
Profesyonel futbolcuların sezon öncesi motivasyon durumlarının belirlenmesi 

  

Yalçın Beşiktaş1, Lale Orta1, Uğur Sönmezoğlu2 
1Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü 
2Pamukkale Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 

  

Sezon öncesi yapılan ön hazırlık sporcuları fiziksel ve zihinsel açıdan zorlayan bir çok unsuru içinde 

barındırmaktadır. Sezon öncesi hazırlık döneminde yaşanan sıkıntılar sezon içerisinde sporcuları 

fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir. Sezon öncesinde yeterli motivasyon 
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seviyesini sağlayan bu seviyeyi sistematik bir şekilde yükselten sporcular sezon içinde motivasyon 

kayıplarından kaynaklanan psikolojik sorunlar yaşamamaktadır.  

 

Sezon içerisinde sporcuların motivasyon seviyelerindeki ani düşüşler onların konsantrasyon, 

iletişim, uyarılma, öğrenme, özgüven, hedef belirleme gibi çeşitli özelliklerini de olumsuz 

etkilemektedir. Bu sebepten sporcuların motivasyon düzeyleri, düzenli aralıklarla ölçülmeli ve 

sonuçlara göre gerekli psikolojik antrenman programları uygulanmalıdır.  

 

Bu çalışmada tesadüfi olmayan kasıtlı örneklem yöntemi ile seçilen 18 yaş üstü yüz lisanlı 

futbolcunun sezon öncesi hazırlık döneminde motivasyon durumları ölçülmüştür. Ölçüm aracı olarak 

Pelletier ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sport Motivation Scale (r=.70) kullanılmıştır. Bu 

ölçekte motivasyon; içsel, dışsal ve demotivasyon durumu olarak üç açıdan ölçülmektedir. Ölçüm 

sonuçlarına göre sporcuların %46’ demotivasyon durumunda çıkmıştır. Geri kalan %54’lük dilimin 

%50’sinin içsel motivasyonu düşük, dışsal motivasyonu ise orta düzeyde, diğer %50’nin ise içsel ve 

dışsal motivasyonu düşük çıkmıştır. Bu sonuçlara göre futbolcularda sezon öncesi motivasyon 

düşüklüğünün sebepleri belirlenmelidir. Motivasyonu arttırıcı etkisi kanıtlanmış olan çeşitli zihinsel 

antrenman programları uygulanmalı ve bu programlar fiziksel antrenmanın içine dahil edilmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, motivasyon, sezon 
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Abstract 0500 
  

the effect of 8 week childrenʼs physical plays on shyness and self-concept of 

children 9-11 years 

  

Maryam Parvin, Ahmadreza Movahedi, Salar Faramarzi 

Isfahan University, Faculty of Sport Sciences, Iran 

  

Introduction:. The mean aim of this study was the effect of 8 week childrenʼs physical plays on 

shyness and self-concept of children 9-11 years. Physical activity, especially physical plays and 

exercises, provides suitable environment for the acquisition of cultural values, a positive trend 

individual - social and deliberate behavior and What can be learned from the way physical activity 

is transferable also to other aspects of life. 

 

Methods: Cluster sampling was in girls schools in Jahrom city. Total 30 students were selected 

randomly and divided into two equal groups: training group and control group. Training group were 

Children's physical play for 8 week and Shyness and self-concept levels of both children group were 

measured before and after by questionnaire. 

 

Results: there was significant increase in shyness of training group and according there was 

significant increase in self-concept of training group. 

 

Conclusion: based on findings 8 week childrenʼs physical play improvement children shyness and 

self-concept. 

  

Keywords: Children's physical play, shyness, self-concept 

 
the effect of 8 week childrenʼs physical plays on shyness and self-concept of 

children 9-11 years 

  

Introduction: One of the problems children have itʼs experience almost in their mind is a sense of 

shame and shyness. Shyness is a sense of discomfort of presence in gathering. The concept of 

shyness, social anxiety often associated with behavioral responses such as inhibition vehemently 

settlement in response to new social situations. Researchers have been trying for years prior to the 

child invent or develop ways to overcome shyness and poor self-concept. sports and activities on 

the positive impact on psychological factors affecting children's education experts have always 

considered. Sport participation is concern with indicators such as social skills and self-confidence 
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and shyness is concern with the lack of social skills and internalizing problems. team sports on 

children's anxiety in social situations has Potential positive effects. Physical activity, especially 

physical plays and exercises, provides suitable environment for the acquisition of cultural values, a 

positive trend individual - social and deliberate behavior and What can be learned from the way 

physical activity is transferable also to other aspects of life. The mean aim of this study was the 

effect of 8 week childrenʼs physical plays on shyness and self-concept of children 9-11 years. 

Methods: Cluster sampling was in girls schools in Jahrom city. Total 30 students were selected 

randomly and divided into two equal groups: training group and control group. Training group were 

Children's physical play for 8 week and Shyness and self-concept levels of both children group were 

measured before and after by questionnaire. 

 

Results: there was significant increase in shyness of training group and according there was 

significant increase in self-concept of training group. 

 

Conclusion: based on findings 8 week childrenʼs physical play improvement children shyness and 

self-concept. 
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Abstract 050 
  

The effect of an 8 week aerobic training selected on mental health of high 

school boy students 16 to 20 years in Kashan city 

  

Mohammad Ebrahim Bahram, Hossein Mojtahedi, Fateme Ghorbani, Mehdi Najarian 

Isfahan University, Faculty of Sport Sciences, Iran 

  

Introduction: The main purpose of this study was to study the effect of an eight week aerobic 

exercise on mental health of boy students aged from 16 to 20 at high school level. 

 

Methods: This study has been done in a semi-empirical way. Among the students of boys high 

school in Kashan, thirty (30) people were selected randomly and clusteringly and then divided into 

two equal groups: interference with mean (age 17.46 ± 1.30, weight 56.73 ± 9.91, height 163.73 

± 4.92, BmI 19.88 ± 3.42) and control ( age 17.53 ± 1.18, weight 60.06 ± 119.6, height 169.66 

± 169.66, BMI 20.79 ± 3.51). mental health was measured through a questionnaire (GHQ -28). 

training program included three days a week for eight weeks of running aerobic training with 60 to 

75% maximum heart rate intensity 

 

Findings:  

There observed a meaningful difference in psychic health, boy fit (f=95.31, P=0.00), stress 

(f=99.84, P=0.00), interpersonal compatibility (f= 83.02, P=0.000) and depression (f=46.25, 

P=0.000) in empirical group after the tests (P<=0.05), but no meaningful difference observed in 

instance group. 

 

Conclusion: In general, eight weeks of aerobic exercise caused improvement in mental health and 

the related variables in students. 

  

Keywords: mental health, aerobic training, boy student 16-20 years 

 
The effect of an 8 week aerobic training selected on mental health of high 

school boy students 16 to 20 years in Kashan city 

  

Introduction: Today, lack of motion and enough movement resulting from industrial life style, has 

caused lots of problems for human. Psychologists and sport experts have always been emphasizing 

on the vital role of sport and exercise and body readiness in development of psychic skills. The 
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main purpose of this study was to study the effect of an eight week aerobic exercise on mental 

health of boy students aged from 16 to 20 at high school level. 

 

Materials & Methods 

This study has been done in a semi-empirical way. Among the students of boys high school in 

Kashan, thirty (30) people were selected randomly and clusteringly and then divided into two equal 

groups: interference with mean (age 17.46 ± 1.30, weight 56.73 ± 9.91, height 163.73 ± 4.92, 

BmI 19.88 ± 3.42) and control ( age 17.53 ± 1.18, weight 60.06 ± 119.6, height 169.66 ± 

169.66, BMI 20.79 ± 3.51). mental health was measured through a questionnaire (GHQ -28). 

training program included three days a week for eight weeks of running aerobic training with 60 to 

75% maximum heart rate intensity. During the exercise, testes of control group had no ordered 

exercising activities. To normalize distribution of data, Kalmogroph-Smernoph test used, to 

evaluate the effectiveness of exercises, covariance Analysis and to prove the hypo of homogeneity 

of the variances, Levin test was used. 

 

Findings:  

There observed a meaningful difference in psychic health, boy fit (f=95.31, P=0.00), stress 

(f=99.84, P=0.00), interpersonal compatibility (f= 83.02, P=0.000) and depression (f=46.25, 

P=0.000) in empirical group after the tests (P<=0.05), but no meaningful difference observed in 

instance group. 

 

Conclusion: According to this study findings, eight weeks of aerobic exercise caused improvement 

in mental health and the related variables in boy students. 
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Abstract 0503 
  

The effect of different warm up protocols on knee kinematics at football players 

at the time of shooting 

  

Önder Çakmak1, Bergün Meriç Bingül1, Mine Gökkaya1, Murat Son1, Menşure Aydın1, Çiğdem 

Bulgan2 
1Kocaeli University Physical Education and Sports, Kocaeli TURKEY 
2Haliç University Physical Education and Sports, İstanbul TURKEY 

  

Purpose: Determining the effect of different warm-up protocols to the kinematics of knee at the 

time of shooting in football players.  

 

Method: Three different warm up protocol was carried out on non-consecutive days. On the first 

day protocol only 5 min warm up jogging, on the second day protocol 4 different exercise on each 

muscle group with 4 sets of 15 reps, on the third day protocol 4 different exercise with 2 sets of 30 

secs period were carried out. Kinematic values of shoot’ leg were recorded with two digital cameras 

and 3D motion analysis was carried out by SİMİ motion analysis program. Statistical analysis of the 

data were done by SPSS package program with Kruskal-Wallis. 

 

Results: Meaningfull difference is found between the speed of shoots at the trainings with dynamic 

stretching and static stretching and non-stretching.  

 

Conclusions: Even the static stretching provides better range of motion, a meaningfull difference is 

found between the range of motion of knee in both trainings with the stretching protocols and 

training with the non-stretching protocol. 

  

Keywords: Shoot, kinematic, static stretching, dynamic stretching 
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Farklı ısınma protokollerinin futbolcularda şut anındaki diz kinematiğine etkisi 

  

Önder Çakmak1, Bergün Meriç Bingül1, Mine Gökkaya1, Murat Son1, Menşure Aydın1, Çiğdem 

Bulgan2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli TÜRKİYE 
2Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul TÜRKİYE 

  

Amaç: Farklı ısınma protokollerinin futbolcularda şut anındaki diz kinematiğine olan etkisinin 

belirlenmesidir.  

 

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya Kocaeli Spor altyapısındaki yaş ortalamaları 18,00±1,13 olan U19 

genç takımının 10 erkek futbol oyuncusu katılmıştır. Sporculara birbirini takip etmeyen günlerde 5 

üç farklı ısınma protokolü uygulanmıştır. İlk gün protokolünde sadece 5 dk lık ısınma koşusu, 

dinamik esnetme protokolünde her kas grubuna 4 hareket, 2 set 15 tekrar, statik esnetme 

protokolünde ise her kas grubuna 4 hareket, 2 set 30 sn süreli, ısınma protokolleri uygulanmıştır. 

Isınma sonrasında yaptırılan şut atışı 2 adet 50 Hz hızında dijital kamera ile kaydedilmiştir. 

 

Bulgular: Dinamik stretching yapıldığı gün elde edilen şut hızları statik stretching ve non-stretching 

günlerinin şut hızları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 

Sonuçlar: Statik stretching daha iyi bir eklem açıklığı sağlamakla birlikte, her iki stretching 

protokolü içeren ısınma programı sonucunda diz eklemi hareket genişliğinde non stretching 

grubuna göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Şut, kinematik, statik germe, dinamik germe 
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Figure 1 

Resim 1 

 
The position of shooting with the markers on the joints of lower extremities of football players in a 

previously calibrated shooting area fort he purpose of 3 dimensional analysis. 

3 boyutlu analizi amacıyla daha önceden kalibre edilmiş şut alanında futbolcunun marker ile 

işaretlenmiş alt ekstremite eklemlerinin şut esnasındaki pozisyonu. 

 

The effect of different stretchin programs to the kinematics of knee 

Kinematics of knee-Stretching 

P ,005 

 

 

Farklı Stretching Programlarının Diz kinematiğine Etkisi 

Diz kinematiği-Stretching 

P ,005 
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Abstract 0505 
  

 

Parents' attitudes toward attending physical education oriented games of their 

children in kindergarten 

  

Tülin Atan1, Tuğba Uysal2, Güner Çiçek3 
1Yasar Dogu Physical Education and Sports High School Samsun-TURKEY 
2Canik Fatih elementary school, Samsun, TURKEY 
3Hitit University& Physical Education And Sports High School Çorum-TURKEY 

  

Purpose: The aim of this study was to determine the parents' attitudes toward attending physical 

education (movement) oriented games (PEOG) of their children in kindergarten. 

 

Methods: 148 parents of students who attended kindergarten in 2011-2012 academic year 

participated the study. “Attitude Scale” has been used to determine the parents’ attitudes (Öncü, 

2007). The survey was applied face to face interview. Kruskal Wallis test and Mann Whitney U test 

was used for the statistical analysis. 

 

Results: Male and female parents’ attitudes did not change for participation of their children in 

PEOG (p>0.05). According to education level of parents' attitudes towards children's participation 

in PEOG were varied. Bachelor graduates’ "Perceptual" sub-dimension score was statistically 

significantly lower than elementary, middle and high school graduates’ scores (p<0.0125). 

"Perceptual" sub-dimension score and “total scale scores” of parents who do sports with their 

children or not, was found significantly different (p<0.0125). But the other sub-dimension scores 

were not found significantly different (p>0.05) between the parents who do sports with their 

children or not.  

 

Conclusion: Children of parents' attitudes towards the participation of PEOG were overwhelmingly 

positive. Male and female parents' thoughts were parallel for PEOG. Although "total scores" of 

attitude scale does not change according to the education level, sub-dimension scores shows that 

bachelor graduates have more positive than elementary, middle and high school graduates. This 

situation shows that as the education level increases, the attitudes toward physical education got 

more positive. In addition, parents who do sports with their children have more positive 

"perceptual" attitudes. 

  

Keywords: Physical education, game, attitude 
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Velilerin anasınıfında okuyan çocuklarının beden eğitimi içerikli oyunlara 

katılımına yönelik tutumları 

  

Tülin Atan1, Tuğba Uysal2, Güner Çiçek3 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Samsun – Türkiye 
2Canik Fatih İlköğretim Okulu, Samsun – Türkiye 
3Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çorum – Türkiye 

  

Amaç: Bu çalışma velilerin anasınıfında okuyan çocuklarının Beden Eğitimi (hareket) içerikli 

oyunlara katılımına yönelik tutumlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem: Çalışmaya 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Samsun ilinde değişik anaokullarda öğrenim 

gören 148 çocuğun velisi katılmıştır. Velilerin tutumlarını belirlemek amacıyla “Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır (Öncü, 2007). Anket yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. İstatistiksel analiz 

için Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Velinin cinsiyetine göre çocuklarının Beden Eğitimi içerikli oyunlara katılımına yönelik 

tutumlarının değişmediği tespit edilmiştir (p>0.0125). Velilerin eğitim durumlarına göre 

çocuklarının Beden Eğitimi içerikli oyunlara katılımına yönelik tutumlarının farklılaştığı görülmüştür. 

Lisans mezunlarının alt boyutlardan “Algısal” alt boyut puanı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarına 

göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.0125). “İşlevsel” alt boyut incelendiğinde 

ilkokul ve lise mezunlarının lisans mezunlarına göre daha düşük puana sahip oldukları tespit 

edilmiştir (p<0.0125). “Destek” alt boyutu incelendiğinde ilkokul ve ortaokul mezunlarının lisans 

mezunlarına göre daha düşük puana sahip oldukları tespit edilmiştir (p<0.0125). “Önem” alt 

boyutu incelendiğinde ortaokul mezunlarının lisans mezunlarına göre daha düşük puana sahip 

oldukları görülmüştür (p<0.0125). Eğitim durumuna göre tutum ölçeğinden alınan “toplam ölçek 

puanları” incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0.0125). Çocukları ile beraber spor yapan ve yapmayan ailelerin Beden Eğitimi içerikli oyunlara 

katılımına yönelik “algısal” alt boyut puanları ve toplam ölçek puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunurken (p<0.0125 ve p<0.05) diğer alt boyutlar arasında ise anlamlı fark 

bulunamamıştır (p>0.05). 

 

Sonuç: Velilerin çocuklarının Beden Eğitimi içerikli oyunlara katılımına yönelik tutumlarının 

çoğunlukla olumlu olduğu görülmüştür. Erkek ve bayan velilerin beden eğitimi dersine yönelik 

düşünceleri paralellik göstermektedir. Tutum ölçeğinden alınan “toplam ölçek puanları” eğitim 

durumuna göre değişmemekle beraber, alt boyutlar incelendiğinde lisans mezunlarının ilkokul, 

ortaokul ve lise mezunlara göre tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Bu durum eğitim 

seviyesi arttıkça Beden Eğitimi içerikli oyunlara katılımına yönelik tutumun daha olumlu olduğunu 
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göstermektedir. Ayrıca çocuğu ile beraber spor yapan velilerin “algısal” tutumlarının daha olumlu 

olduğu görülmüştür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, oyun, tutum 
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Abstract 0506 
  

Ankara University's expectations and perceptions of service quality evaluation 

of the members of fitness centers 

  

Zeynep Erten1, Velittin Balcı1, Şenay Bağdatlı2 
1Ankara University,School of Physical Education and Sports, Sports Management Department, 

Ankara 
2Kırıkkale University, School of Physical Education and Sports, Coaching Education Department, 

Kırıkkale 

  

The aim of this study is evaluating of the detection of service quality and the expectations of the 

members and the customers whose memberships are continuing of Ankara University Sport 

Facilities enterprises. 

 

In this survey, as data collection tool, with the aim of evaluating the service quality health and 

fitness clubs, SQAS (Service Quality Assessment Scale – Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği) 

which is developed by Lam, Zhang and Jensen and the validity and security processes in Turkey 

completed by Gürbüz, Koçak and Lam, was used. The Scale was tested by Cronbach Alpha method 

and the confidential results with the rate of % 93 of the reliability rates was seen. In the 

calculation the values of the evaluation of the data SPSS 15.0 statistical programme was used.  

In the received data, frequency, percentage, arithmetic average and Standard deviation analyses 

were done, specify the stability of the scale, Cronbach Alpha reliability number was calculated. To 

find out differences between the groups “Matched- sample t test”, “independent sample t test” and 

“ANOVA” were used. 

 

At the end of the survey, it was seen that the detection is higher than the expectation. In the 

received data, between the service and the expected service, out the question “cleanness and well 

dress” in the other questions, the detection scale degree is seen higher than the expectation scale 

degree. Cleanness and well dress, activity hours and special attention to the members questions, 

since the case of p>0.05, on these questions making comparison is not valid as statistically. 

  

Keywords: Fitness centre, service quality, sport marketing, expectation-detection 
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Ankara Üniversitesi fitnes merkezleri üyelerinin hizmet kalitesine yönelik 

beklenti ve algılarının değerlendirilmesi 

  

Zeynep Erten1, Velittin Balcı1, Şenay Bağdatlı2 
1Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Ankara 
2Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Bölümü, Kırıkkale 

  

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı spor sektöründe faaliyet gösteren işletmeler her geçen gün 

değişen müşteri beklentilerine cevap verebilmek için hizmet kalitesini sürekli geliştirmek 

zorundadır. Hizmet kalitesi kavramını somutlaştırabilmek için hizmet kalitesini oluşturan boyutları 

incelemek önemlidir. Hizmet kalitesinde meydana gelebilecek bir artış, hizmetin çeşitli boyutlarında 

meydana gelecek kalite artışlarının bir bileşimi olacaktır. Hizmet kalitesi açısından, müşteri 

beklentilerinin karşılanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi bir işletmenin müşterilerini elde tutma ve 

rekabet avantajı elde etme çabalarında önemli unsurlar olarak görülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında fitness merkezleri yönetimlerinin öncelikle yapması gereken faaliyet, periyodik olarak 

kalite düzeyine sahip olan özelliklerden başlamak suretiyle hizmet kalitesini hızla yükselterek 

müşteri memnuniyetini sağlamaktır. 

 

Bu araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Spor Tesisi İşletmeleri’nde üye olan ve üyeliğini devam 

ettiren müşterilerin, hizmet kalitesine yönelik algılamaları ile beklentilerinin değerlendirilmesidir. 

Araştırmada kullanılan veriler, Ankara Üniversitesi Spor Tesislerinde egzersize devam eden 

kişilerden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan ölçek formları işletme 

yönetiminden alınan izin ile bu işletmeden hizmet alan (n=150) üyeye, araştırmacı tarafından 

gerekli açıklamalar yapılarak dağıtılmış ve tamamı doldurulmuş bir şeklide geri alınmıştır. 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, sağlık ve fitness kulüplerinin hizmet kalitesini 

değerlendirmek amacıyla Lam, Zhang ve Jensen tarafından geliştirilen ve Gürbüz, Koçak ve Lam 

tarafından da Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan SQAS (Service Quality 

Assessment Scale – Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği) kullanılmıştır.  

 

SQAS, 40 madde ve altı boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; personel, program, soyunma odası, fiziksel 

özellikler, antrenman tesisi ve çocuk bakımı donelerinden oluşmaktadır. Ancak çocuk bakımı donesi 

araştırmada yapılan fitnes merkezinde bulunmadığından ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin içerdiği 

maddeleri değerlendirmek amacıyla da SERVQUAL modelinde yer alan beklentiler – algılamalar 

öğeleri kullanılmıştır. Ölçeğin ilk grubu müşterilerin bir fitness merkezinden beklentilerini, ikinci 

grubu ise hizmet aldığı fitness merkezinin performansını ölçmektedir. Hizmet kalitesi algılama 

verilerinin, beklenti verilerinden çıkartılması ile bulunmaktadır. (Ne bulunmaktadır????)  

Elde edilen verilerde, frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri 

yapılmış, ölçeğin tutarlılığın belirlenebilmesi için Cronbach Alpha güvenirlilik kat sayısı hesaplanmış 
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ve %93 oranında güvenilir sonuç verdiği görülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde ve bulunan 

değerlerin hesaplanmasında SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

 

Gruplar arası farklılıkları bulmak için “eşleştirilmiş – örneklem t testi”, “bağımsız örneklem t testi” 

ve “ANOVA” testleri kullanılmıştır. Aralarındaki fark p>0.05 olması durumunda anlamlı kabul 

edilmiştir. 

 

Araştırmanın sonucunda algının, beklentiden daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerde 

algılanan hizmet ile beklenen hizmet arasında “temizlik ve iyi giyim” sorusu dışında diğer tüm 

sorularda algı ölçeğinin derecesi, beklenti ölçeğinin derecesinden büyük olarak görülmektedir. 

Temizlik ve iyi giyim, etkinlik saatleri ve üyelere özel ilgi gösterilmesi sorularında p>0.05 

olduğundan dolayı bu sorular üzerinde karşılaştırma yapmak istatiksel olarak geçerli olmadığı 

görülmüştür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fitness merkezi, hizmet kalitesi, spor pazarlaması, beklenti-algılama 
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Abstract 0507 
  

The relationship and comparison between core strength and anaerobic power in 

female athletes and non athletes student 

  

Hamdollah Iraji, Abbass Jafari 

Zarin shar Payam nor isfahan University -Department of physical education 

  

Objective: core stability and core strength have been subject to research since the early 

1980.according to previous research,strong relationship between core strength and sport 

performance have been established in female athletes therefore,the purpose of this study was to 

identify a relationship between core strength and anaerobic power in a group of female athletes 

and non athletes student. 

 

Method: the method of this research was descriptive and correlation. Target population included all 

payam nor students in isfahan university. The sample included two groups:first group 50 physical 

education students that participated in regular exercise and sports for about 3years second group 

included 50 students without anaerobic power and core strength with core strength and rast test. 

Results: the results of student T test showed that athletes students group significantly scored 

higher than the non athletes students on core strength and anaerobic power(p<./05 ).the results of 

person test showed significant correlations between core strength and minimum anaerobic power 

(r=./951),maximum anaerobic power (r=./879)and average power (r=./871) in non athletes 

group.but in athletes group no significant correlations showed between core strength and minimum 

anaerobic power(r=./238), maximum anaerobic power(r=./472) and average power (r=./432). 

 

Conclusion: according to previous research, core training is necessary for optimal sport 

performance. But this research, showed probably, core strength training isn’t necessary for 

improvement anaerobic performance in female athletes. 

  

Keywords: Core strength, anaerobic power, core training 

 
The relationship and comparison between core strength and anaerobic power in 

female athletes and non athletes student 

  

Objective: core stability and core strength have been subject to research since the early 

1980.according to previous research,strong relationship between core strength and sport 

performance have been established in female athletes therefore,the purpose of this study was to 
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identify a relationship between core strength and anaerobic power in a group of female athletes 

and non athletes student. 

 

Method: the method of this research was descriptive and correlation. Target population included all 

payam nor students in isfahan university. The sample included two groups:first group 50 physical 

education students that participated in regular exercise and sports for about 3years second group 

included 50 students without anaerobic power and core strength with core strength and rast test. 

 

Results: the results of student T test showed that athletes students group significantly scored 

higher than the non athletes students on core strength and anaerobic power(p<./05 ).the results of 

person test showed significant correlations between core strength and minimum anaerobic power 

(r=./951),maximum anaerobic power (r=./879)and average power (r=./871) in non athletes 

group.but in athletes group no significant correlations showed between core strength and minimum 

anaerobic power(r=./238), maximum anaerobic power(r=./472) and average power (r=./432). 

 

Conclusion: according to previous research, core training is necessary for optimal sport 

performance. But this research, showed probably, core strength training isn’t necessary for 

improvement anaerobic performance in female athletes. 

 

 
1 

age(years) weight(kg) 

athletes 23/83±1/05 60/83±4/2 

non athletes 22/33±1/2 60/33±5/1 
physical characteristice of athletes and non athletes student 

 

2 

athletes non athletes T P 

core strength 1O9±25/28 
(S) 59±30/14 3/14 0/01

maximum power 318/01±35/12 138/84±45/2 3/42 0/00

minimum 
power 125/04±46/27 75/32±21/82 2/38 0/03

average  
power 202/72±66/41 101/95±19/20 3/43 0/00

core strength and anaerobic power (M±SD)and T test in athletes and non athletes student 
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Abstract 0508 
  

 

Reviewing opinions of tax champions about sports sponsorship (Sample of 

Malatya province) 

  

Özgür Karataş1, Burhanettin Hacıcaferoğlu2, Mehmet Hasan Selçuk3, Serkan Hacıcaferoğlu1 
1Inonu University department of health culture and sport Malatya 
2provincial directorate of youth services and sports Muğla 
3Ministry of Education Malatya 

  

This study is realized to determine opinions of tax champions in Malatya about the sports 

sponsorship. “General screening model”, one of the descriptive screening methods, is utilized in the 

research. Tax champion businessmen that in the top 100 in Malatya province in 2010 constitute the 

population of the research; and sample of the research is 75 businessmen from different 

professions selected randomly. 

 

Survey prepared by Kalfa (2004) in order to determine opinions and expectations of business men 

about the sports sponsorship law is utilized in the research as a data gathering tool. Validity and 

reliability work of the survey used for the research is made and Cronbach Alpha value of the survey 

used is determined as 0.76. Statistical package program is used for data analysis. F, %, x2 and f 

tests are utilized in the analysis of data. Significance level is considered as.05 in the survey 

applied. 

As a result, it is determined that 73.3% of the tax champions are not sponsors to sports clubs, and 

26.7% are sponsors to sports clubs. It is also revealed that general arithmetical average of their 

perceptual status related with the sports sponsorship law is at a medium level (x=2.66). It is 

concluded that differences between the occupational groups and their status of being sponsors to 

sports branches are meaningful (p < 0.05). Additionally, it is determined that tax champions want 

to be sponsor to volleyball in the ratio of 24.0% and to football in the ratio of 14.7%. 

  

Keywords: Sports, sponsorship, tax champion 
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Vergi rekortmenlerinin spor sponsorluğu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi 

(Malatya ile örneği) 

  

Özgür Karataş1, Burhanettin Hacıcaferoğlu2, Mehmet Hasan Selçuk3, Serkan Hacıcaferoğlu1 
1İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Malatya 
2Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Muğla 
3Milli Eğitim Bakanlığı Malatya 

  

Bu araştırma, Malatya ili vergi rekortmenlerinin spor sponsorluğu ile ilgili görüşlerini belirleyebilmek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan “genel tarama modeli” 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2010 yılında Malatya ilinde ilk 100’e giren vergi rekortmeni iş 

adamları oluştururken örneklemini ise; rastgele ve tesadüfî yöntemle seçilmiş farklı meslek 

gruplarında bulunan 75 iş adamı oluşturmaktadır. 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Kalfa (2004) tarafından, iş adamlarının sporda sponsorluk 

yasasıyla ilgili görüş ve beklentilerini belirleye bilmek için hazırlamış olduğu anket kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve kullanılan anketin 

Cronbach Alpha değeri 0,76 olarak tespit edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesi için 

istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizi sırasında f, %, x2 ve F testleri 

kullanılmıştır. Uygulanan ankette anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir 

Sonuç; olarak bu araştırmaya katılan vergi rekortmenlerinin % 73,3’ü spor kulüplerine sponsor 

olmadıkları, % 26,7’sinin ise spor kulüplerine sponsor oldukları belirlenmiştir. Ayrıca sporda 

sponsorluk yasasıyla ilgili algısal durumlarının genel aritmetik ortalamaları orta düzeyde olduğu 

(x=2,66) belirlenmiştir. Meslek grupları ile spor branşlarına sponsor olma durumları arasındaki 

farklılıkların anlamlı olduğu (p < 0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca vergi rekortmenlerinin % 24,0 

oranla voleybol’a, % 14,7 oranla futbola sponsor olmak istedikleri belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: spor, sponsorluk, vergi rekortmeni 
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Abstract 0512 
  

The effect of zinc reinforcement on some physical characteristics of sportsmen 

and sedanteries 

  

Vedat Çınar1, Serdar Orhan1, Fatih Murathan2, Şebnem Cengiz3 
1Firat University, Depermant of Physical Education and Sports, Elazig, Turkey 
2Adiyaman University, Depermant of Physical Education and Sports, Adiyaman, Turkey 
3Harran University, Depermant of Physical Education and Sports, Sanliurfa, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study is to determine the effect of a six-week zinc reinforcement on 

the right and left hand grip, dorsal strength, vertical jumping, flexibility and aerobic, and anaerobic 

power of male sporters and sedanteries.  

 

Subjects: The research was materialized with 40 healthy male subjects whose ages ranged 

between 18-22, the research groups were composed in this way. The subjects were separated into 

4 groups of 10 persons. 

  

Method:  

The pretest- posttest design was materialized in this study.  

1st Group: The Control Group where no application will be carried out (Sedantery) 

2nd Group: Solely the Zinc Reinforcement Sedantery Group ( Zinc) 

3rd Group: The Zinc Reinforcement and Training Group (Zinc + Training) 

4th Group: The Training Sportsmen Group (Training) 

The subjects of Groups 2 & 3 had a zinc reinforcement ( 3 mg/kg/day) for 6 weeks additional to 

their regular diet. Weight trainings of 90- 120 minutes were also performed by Groups 3 and 4 for 

4 days/ weeks in 6 weeks, and Group 1 has become the control group where no application was 

carried out. Pretest-posttest design measures were measured at the beginning and at the end of 

the schedule.  

There was a significant difference between the pretest and posttest values of the Groups 2,3 and 4, 

when the aerobic power measures were observed (p<0.05). In the posttest measures it was 

observed that there was a significant difference between Group 1 and the other groups, with 

regard to the aerobic power values (p<0.05). 

Conclusion: It has been observed that the results of the current study have effected some physical 

parameters of the exercises and the 6-week zinc reinforcement. 

  

Keywords: Zinc, sportsmen, sedanteries 
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Sporcu ve sedanterlerde çinko takviyesinin bazı fiziksel özelliklere etkisi 

  

Vedat Çınar1, Serdar Orhan1, Fatih Murathan2, Şebnem Cengiz3 
1Fırat Üniversitesi, Besyo, Elazığ, Türkiye 
2Adıyaman Üniversitesi, Besyo, Adıyaman, Türkiye 
3Harran Üniversitesi, Besyo, Şanlıurfa, Türkiye 

  

Amaç: Gerçekleştirilen çalışmanın amacı erkek sporcu ve sedanterlerde 6 haftalık çinko takviyesinin 

sağ ve sol el kavrama, sırt kuvveti, dikey sıçrama, esneklik ile aerobik ve anaerobik güce olan 

etkisini belirlemekti. 

 

Denekler: Araştırma yaşları 18-22 arasında değişen 40 sağlıklı erkek denek üzerinde 

gerçekleştirilmiş olup araştırma grupları şu şekilde oluşturulmuştur. Denekler 10’ar kişilik dört 

gruba ayrılmıştır.  

Metod:  

Bu çalışmada ön test-son test modeli uygulanmıştır.  

1. Grup: Uygulama yapılmayan Kontrol grup (Sedanter) 

2. Grup: Sadece Çinko takviyeli Sedanter grup (Çinko) 

3. Grup: Çinko Takviyeli ve Antrenman Grubu (Çinko + Antrenman) 

4. Grup: Antrenman Yapan Sporcu Grup (Antrenman) 

Grup 2 ve 3’deki deneklere normal diyete ilave olarak 6 hafta boyunca çinko (3 mg /kg /gün) 

takviyesi yapılmıştır. Ayrıca 3. ve 4. gruba 4 gün /hafta 6 hafta boyunca 90- 120 dakika ağırlık 

antrenmanı yaptırılmış ve 1. grup ise herhangi bir uygulamanın yapılmadığı kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Çalışmanın başlangıcı (ön test) ve bitiminde (son test) ölçümler yapılmıştır. 

Bulgular: Sol el kavrama, sağ el kavrama ve sırt kuvveti değerleri incelendiğinde antrenmanlı 

gruplarda (3 ve 4) ön test ve son test değerleri arasındaki fark önemliydi (p<0.05). Gruplar arası 

değerler incelendiğinde 3. grup ve 4. grup değerleri ile 1. grup ve 2. grup değerleri arasında 

istatistiksel bakımdan fark bulunmuştur (p<0.05). Sırt kuvveti bakımından son test ölçümlerine 

bakıldığında 1. grup diğer gruplardan farklıydı (p<0.05). 

 

Dikey Sıçrama değeri bakımından 4. Grubun ön test ve son test ölçümleri arasında farklılık 

belirlendi (p<0.05). Son Test ölçümlerine bakıldığında 3. Grup ve 4. Grup değerleri ile 1. Grup ve 

2. Grup değerleri arasında istatistik bakımdan önemli farklılıklar bulunmaktadır (p<0.05).  

Anaerobik güç değerlerini incelediğinde 1. Grubun ve 2. Grubun Ön Test ve Son Test değerleri 

arasında fark bulunmamaktaydı (p>0.05). 3 ve 4. grubun Ön Test ve Son Test değerleri arasında 

farklılık istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). Son Test ölçümleri bakımından tüm gruplar arası 

farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). 
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Aerobik güç ölçümlerine baktığımızda 2, 3 ve 4. gruplarda Ön Test ve Son Test değerleri arasında 

farklılık mevcuttu (p<0.05). Aerobik güç değerleri bakımından Son Test ölçümlerine bakıldığında 1. 

grup ile diğer gruplar arasında farklılık vardı (p<0.05). 

 

Sonuçlar: Mevcut çalışmanın sonuçları 6 haftalık çinko takviyesi ve egzersizin bazı fiziksel 

parametreleri etkilediğini göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çinko, sporcu, sedanter 
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Abstract 0513 
  

Investigation of elementary school students’ participation motivation at 

physical education and extra curricular activities 

  

Zeycan Acar, Nevin Gündüz 

Ankara University Physical Education and Sports School, Ankara. 

  

Purpose 

The aim of this study is to analyze the participation motivations of elementary school students in 

physical education and extracurricular activities. In addition, and also to analyze age and gender 

for participation motivations into physival education and extra curricular activities.  

 

Method 

This research has been conducted at Ankara Gölbaşı Atatürk Elementary School in 2011-2012 

Academic Year and In this research, total 513 students (264 girls, 249 boys) studying at 5, 6, 7 

and 8th grade have participated in volunteer. Volunteer students have applied an sport activity for 

each mounth as an extra curricular physical education. in this research, apply different activities 

with in the frame of extracurricular activities. Games started in November, ended in June and 

lasted for seven months. After all activity and games applied, “Participation Motivation 

Qestionnaire” was completed by all students participating these activities.  

 

Results and Conclusion 

As result of analysis, a significant differences were not be identified between age groups ( p<0, 

05). On the other hand, there was a significant difference between girls and boys at fun (t=2,231; 

p<0,05), achievement/status (t=2.879; p<0,05), and movement/ being active(t=1,216; p<0,05). 

At the same time, analysis indicated that the most important factor for girls and boys was skill 

improvement (4,96 ± 1,019). 

  

Keywords: Extra curricular activities, participation motivation, physical education 
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İlköğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve ders dışı etkinliklere katılım 

motivasyonlarının incelenmesi 

  

Zeycan Acar, Nevin Gündüz 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Bölümü, Ankara. 

  

Amaç:  

Teknolojik gelişmelerle beraber yaşam koşullarının beraberinde getirdiği hareketsizlik 

günümüzde beden eğitimi derslerinin ve sporsal faaliyetlerin çocuklar üzerinde önemini ve 

gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Bu anlamda, bu araştırmanın amacı ilköğretim 

öğrencilerinin beden eğitimi ve ders dışı etkinliklere katılım motivasyonlarının  

incelenmesi, aynı zamanda öğrencilerin etkinliklere katılım motivasyonlarında yaş ve 

cinsiyet gibi faktörlerin etkilerinin belirlenmesidir. 

 

Materyal Metod 

Araştırmanın evrenini Ankara Gölbaşı Atatürk İlköğretim Okulu 5,6,7,8. sınıfları kapsayan 797 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 5, 6, 7 ve 8.sınıflardan ders dışı etkinliklere 

katılan 264 kız, 249 erkek olmak üzere toplam 513 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ders dışı 

etkinlikler çerçevesinde gönüllü katılan öğrencilere her ay bir etkinlik olmak üzere kros 

müsabakaları, kaleli yakan top, yeteneğini keşfet I, yeteneğini keşfet II, en çok basketi biz atarız, 

ortadaki topu vur, voleybol turnuvası gibi oyun ve etkinlikler yaptırılmış ve çalışma 7 ay devam 

etmiştir. Bütün etkinlik ve oyunlar uygulatıldıktan sonra ise bu etkinliklere katılan öğrencilere veri 

toplama aracı olarak, “Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği” beden eğitimi öğretmeni gözetiminde 

uygulanmıştır.. Spora katılım motivasyonunda öğrencilerin yaş ve cinsiyetleri arasındaki farklılıkları 

test etmek için t testi ve varyans analizi (one-way anova) kullanılmıştır. 

 

Bulgular:  

Etkinliklere katılan öğrencilerin 476’sının (% 92,8) düzenli spor yapmadığı, buna karşılık 37’sinin 

(% 7,2) çeşitli branşlarda düzenli olarak spor yaptığı, düzenli spor yapan öğrencilerin en fazla 

olduğu yaş grubunun 13 yaş grubu olduğu tespit edilmiştir. (11 öğrenci)  

Araştırmaya katılan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin katılım motivasyonu alt boyutlarında ve 

yaşlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır ( p<0, 05). Buna karşılık kız ve erkek öğrenciler 

arasında “eğlence” (t=2,231; p<0,05), “başarı/statü” (t=2.879; p<0,05) ve “hareket/aktif olma” 

(t=1,216; p<0,05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Bunların yanı sıra, araştırmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin etkinliklere katılımlarında en önemli 

gördükleri faktörün beceri gelişimi (4,96 ± 1,019) olduğu bulunmuştur. 

 

Sonuç 

Günümüzde teknolojinin gelişmesinin yanı sıra sınav sistemi, kentleşme, oyun alanlarının azalması, 
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okullarda beden eğitimi dersleri ve spor faaliyetlerinin yapılacağı spor tesislerinin ve malzemelerinin 

yetersizliği gibi faktörler çocukların oyuna ve spora vakit ayıramamalarına dolayısıyla çocukları 

hareketsizliğe itmektedir. Hareketsizlik ise başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorunlarını 

beraberinde getirmektedir. Egzersiz ve sporun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişime olumlu katkıları 

düşünüldüğünde çocuklar üzerindeki pozitif etkileri göz ardı edilemez. Bu anlamda sağlıklı bir nesil 

yetiştirmek için çocukları, gençleri spora teşvik etmek, sporu sevdirmek ve hayat boyu spor 

alışkanlığını kazandırmak önem kazanmaktadır. Bu misyon ise başta ailelere, okul, beden eğitimi 

derslerinde öğretmen, antrenör ve idarecilere düşmektedir. Fakat bu görev yerine getirilirken 

çocukları spora yönlendiren faktörler belirlenmeli ve programlar çocukların ihtiyaçları ve yaş 

grupları doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, ders dışı etkinlikler, katılım motivasyonu 
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Abstract 0514 
  

Zinc reinforement and blood parameters in male sportsmen and sedanteries 

  

Vedat Çınar1, Cengiz Arslan1, Ragıp Pala1, Fatih Murathan2 
1Firat University, Depermant of Physical Education and Sports, Elazig, Turkey 
2Adiyaman University, Depermant of Physical Education and Sports, Adiyaman, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study is to determine the effect of zinc reinforcement and blood 

parameters on sedantery males and sportsmen. 

  

Subjects: The research was materialized with 40 healthy male subjects, the research groups were 

composed in this way. The subjects were separated into 4 groups of 10 persons.  

 

Method:  

1st Group: The Control Group where no application will be carried out (Sedantery) 

2nd Group: Solely the Zinc Reinforcement Sedantery Group ( Zinc) 

3rd Group: The Zinc Reinforcement and Training Group (Zinc + Training) 

4th Group: The Training Sportsmen Group (Training) 

 

The subjects of Groups 2 & 3 had a zinc reinforcement ( 3 mg/kg/day) for 6 weeks additional to 

their regular diet. Weight trainings of 90- 120 minutes were also performed by Groups 3 and 4 for 

4 days/ weeks in 6 weeks, and Group 1 has become the control group where no application was 

carried out. Pretest-posttest design measures were measured at the beginning and at the end of 

the schedule. 

 

Blodd samples each of 5 ml. were obtained twice from subjects, and their full blood values were 

determined. It was determined from their hematologic parametres that thrombocyte, erythrocyte, 

leukocyte and indexes were increased together with the application.  

 

Conclusions: The results of the research exhibits that zinc reinforcement during the trainings of 

male sportsmen and sedanteries have a positive effect on blood parameters. 

  

Keywords: Zinc, male sportsmen, sedanteries 
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Sedanter ve erkek sporcularda çinko takviyesi ve kan parametreleri 

  

Vedat Çınar1, Cengiz Arslan1, Ragıp Pala1, Fatih Murathan2 
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ, Türkiye 
2Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adıyaman, Türkiye 

  

Amaç: Gerçekleştirilen çalışmanın amacı sedanter erkekler ile sporcularda çinko takviyesinin kan 

parametrelerine olan etkisini belirlemekti.  

 

Denekler: Araştırma 40 sağlıklı erkek denek üzerinde gerçekleştirilmiş olup araştırma grupları şu 

şekilde oluşturulmuştur. Denekler 10’ar kişilik dört gruba ayrılmıştır.  

 

Metod:  

1. Grup: Uygulama yapılmayan Kontrol grup (Sedanter) 

2. Grup: Sadece Çinko takviyeli Sedanter grup (Çinko) 

3. Grup: Çinko Takviyeli ve Antrenman Grubu (Çinko + Antrenman) 

4. Grup: Antrenman Yapan Sporcu Grup (Antrenman) 

 

Grup 2 ve 3’deki deneklere normal diyete ilave olarak 6 hafta boyunca çinko (3 mg /kg /gün) 

takviyesi yapılmıştır. Ayrıca 3. ve 4. gruba 4 gün /hafta 6 hafta boyunca 90- 120 dakika ağırlık 

antrenmanı yaptırılmış ve 1. grup ise herhangi bir uygulamanın yapılmadığı kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Çalışmanın başlangıcı (ön test) ve bitiminde (son test) ölçümler yapılmıştır. 

Deneklerden iki defa 5’er mililitre kan örnekleri alınarak tam kan değerlerinin belirlenmiştir. 

Hematolojik parametrelerinden trombosit, eritrosit, lökosit ve indekslerinin uygulamayla birlikte 

yükseldiği tespit edilmiştir.  

 

Bulgular: Yapılan takviye sonucunda eritrosit ve lökosit değerlerinde anlamlı bir artış meydana 

gelmiştir. 

 

Sonuçlar: Araştırmanın sonuçları erkek sporcular ile sedanterlerde antrenmanla birlikte çinko 

takviyesinin kan parametrelerini olumlu şekilde etkilediğini göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çinko, erkek sporcular, sedanterler 
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Abstract 0515 
  

The effect of zinc reinforcement on some element levels of sedantery and male 

sportsmen 

  

Vedat Çınar1, Cengiz Arslan1, Şebnem Cengiz2, Serdar Orhan1, Fatih Murathan3 
1Firat University, Depermant of Physical Education and Sports, Elazig, Turkey 
2Harran University, Depermant of Physical Education and Sports, Sanliurfa, Turkey 
3Adiyaman University, Depermant of Physical Education and Sports, Adiyaman, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of zinc reinforcement on some 

element levels of sedantery and male sportsmen. 

 

Subjects: The research was materialized with 40 healthy male subjects whose ages ranged 

between 18-22.  

 

Method: The subjects were divided into 4 groups of 10 persons, and the pretest-posttest design 

was applied in this study. 

  

1st Group: The Control Group where no application will be carried out (Sedantery) 

2nd Group: Solely the Zinc Reinforcement Sedantery Group ( Zinc) 

3rd Group: The Zinc Reinforcement and Training Group (Zinc + Training) 

4th Group: The Training Sportsmen Group (Training) 

 

The subjects of Groups 2 & 3 had a zinc reinforcement ( 3 mg/kg/day) for 6 weeks additional to 

their regular diet. Weight trainings of 90- 120 minutes were also performed by Groups 3 and 4 for 

4 days/ weeks in 6 weeks, and Group 1 has become the control group where no application was 

carried out.  

 

Conclusions: The results of the research show that a 6-week zinc reinforcement and training of 

male sportsmen and sedanteries, effected the zinc, copper and magnesium values. 

  

Keywords: Zinc, male sportsmen, sedanteries 
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Sedanter ve erkek sporcularda çinko takviyesinin bazı element düzeylerine 

etkisi 

  

Vedat Çınar1, Cengiz Arslan1, Şebnem Cengiz2, Serdar Orhan1, Fatih Murathan3 
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YüksekOkulu, Elazığ, Türkiye 
2Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YüksekOkulu, Şanlıurfa, Türkiye 
3Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YüksekOkulu, Adıyaman, Türkiye 

  

Amaç: Gerçekleştirilen çalışmanın amacı sedanter ve erkek sporcularda çinko takviyesinin bazı 

element düzeylerine olan etkisini belirlemekti.  

 

Denekler: Mevcut çalışma yaşları 18-22 arasında değişen 40 sağlıklı erkek denek üzerinde 

gerçekleştirildi.  

 

Metod: Denekler 10’ar kişilik dört gruba ayrıldı ve bu çalışmada ön test-son test modeli uygulandı.  

1. Grup: Uygulama yapılmayan Kontrol grup (Sedanter) 

2. Grup: Sadece Çinko takviyeli Sedanter grup (Çinko)3. Grup: Çinko Takviyeli ve Antrenman 

Grubu (Çinko + Antrenman) 

4. Grup: Antrenman Yapan Sporcu Grup (Antrenman) 

 

Grup 2 ve 3’deki deneklere normal diyete ilave olarak 6 hafta boyunca çinko (3 mg /kg /gün) 

takviyesi yapılmıştır. Ayrıca 3. ve 4. gruba 4 gün /hafta 6 hafta boyunca 90- 120 dakika ağırlık 

antrenmanı yaptırılmış ve 1. grup ise herhangi bir uygulamanın yapılmadığı kontrol grubunu 

oluşturmuştur. 

 

Bulgular: Çalışmanın başlangıcında grupların çinko, bakır ve magnezyum değerlerinde gruplar 

açısından herhangi bir farklılık belirlenmemiştir. Ancak 6 haftalık çinko takviyesi ve antrenmanla 

birlikte bahsedilen parametrelerin tamamında artışlar tespit edildi. Ancak belirlenen artışlar çinko 

takviyeli gruplarda daha fazla olarak gerçekleşti.  

 

Sonuçlar: Araştırmanın sonuçları erkek sporcular ve sedanter bireylerde 6 haftalık çinko takviyesi 

ve antrenmanın çinko, bakır ve magnezyum değerlerini etkilediğini göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çinko, erkek sporcular, sedanterler 
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Abstract 0516 
  

The effect of 12 week table tennis training programme on flexibility and 

reaction time 

  

Eser Ağgön1, Öztürk Ağırbaş1, Mehmet Yazıcı1, İzzet Uçan2 
1Erzincan University Faculty of Art and Education Department Of Physical Education And Sports 
2Bayburt University 

  

Purpose: The purpose of this study is to determine the effect of 12 week-table tennis exercises on 

parameters of flexibility and reaction time. For this aim, 20 male volunteers whose ages are 15,10 

± 0,32 and length are 171,90 ± 10,54 cm, and 24 male volunteers whose ages are 14,50±52 and 

length are 169,96±6,19cm, have attended and do not have health problems as a control group in 

the study.  

 

Method: Later on, related parameters were measured before and after the table tennis 

applications. As the data has showed normal distribution, Paired Samples Test, and compared pre-

test post-test values between the groups according to Independent Samples T- Test and they were 

all applied in statistical program SPSS 15.0 for Windows.  

 

Results and Conculusion:After 12 week-table tennis exercises, the significant differences were 

found among flexibility, pre- and post-test values and left hand reaction times p<0,01; and for the 

right hand and leg p<0.05.  

 

As a result, the basic education program about table tennis were proved to be important for the 

improvement of the features of flexibility and reaction time forthe boys therefore, it is 

recommended that this type of exercises should be applied as more commonly, especially in 

teenegers' activities. 

  

Keywords: Table tennis, flexibility, reaction time 
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12 Haftalık masa tenisi temel eğitim uygulamalarının esneklik ve reaksiyon 

zamanları üzerine etkisi 

  

Eser Ağgön1, Öztürk Ağırbaş1, Mehmet Yazıcı1, İzzet Uçan2 
1Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Erzincan 
2Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Bayburt 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı 12 hafta boyunca yapılan masa tenisi antrenmanlarının erkek 

çocukların esneklik ve reaksiyon zamanları üzerine etkilerini belirlemektir.  

 

Günümüzde sporun fiziksel, zihinsel ve ruhsal faydalarının bilimsel çalışmalar ile birlikte daha fazla 

vurgulanması ve sportif aktivitelerin geçmişe nazaran önem kazanmasının doğal bir sonucu olarak 

spora katılımcı sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Masa tenisi de diğer birçok spor dalına 

nazaran daha kolay öğrenilebilmesi, spor malzemelerine kolayca ulaşılabilmesi ile çok fazla katılımcı 

sayısına gerek duyulmadan yapılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı ilginin giderek arttığı 

branşlardan biridir. 

Esneklik ve reaksiyon zamanları masa tenisinde başarıya ve öğrenmeye etki eden faktörler olabilir. 

Esneklik bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı 

içerisinde yapabilme yeteneği olarak tanımlanır (1). 

Reaksiyon zamanı ise bir kişinin uyarımlara karşı ilk kassal tepki ya da hareketi gerçekleştirmesi 

arasındaki süreyi belirleyen kalıtsal bir özelliktir.(5). Ancak reaksiyon zamanının antrenmanlarla 

geliştirildiğine dair birçok kaynak mevcuttur (6,7). Masa tenisi, süratli bir spor olduğundan süratli 

algılama ve cevap verme özelliği önemlidir. 

 

MATERYAL METOD 

Bu amaçla sağlık problemi bulunmayan, yaş ortalamaları 15,10±0,32 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 

171,90±10,54 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 63,16±19,11 kg olan 20 gönüllü erkek çalışma 

grubunu oluştururken, yaş ortalamaları 14,50±52 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 169,96±6,19 cm 

ve vücut ağırlığı ortalamaları 59,17± 9,41 kg olan 24 erkek kontrol grubu olarak çalışmaya dahil 

edilmişlerdir. 

Egzersiz programları başlamadan önce ve 12 hafta sonra çalışma ve kontrol gruplarında alınan 

ölçümlere ait değerlere SPSS 15.0 for Windows istatistik paket programında, verilerin normal 

dağılım göstermelerinden dolayı grup içi ön test – son test değerlerini karşılaştırmak amacıyla 

“Paired Samples T- Test” testi, gruplar arası ön test – son test değerlerini karşılaştırmak amacıyla 

ise “Independent Samples T- Test” uygulanmıştır. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışma, 12 hafta boyunca hafta da en az 3 gün ve düzenli bir şekilde yapılan masa tenisi 

uygulamalarının esneklik ve reaksiyon zamanları üzerine etkilerini incelemek amacıyla 
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gerçekleştirilmiştir. 

3 ay süren masa tenisi uygulamaları sonucunda çalışma grubu esneklik değerlerinde p<0,01 

oranında istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilmişken, çalışma grubunun sırt ekstansiyon 

değerlerinde anlamlı bir değişim tespit edilmemiştir (p>0,05). Kontrol grubunun değerlerine 

bakıldığında ise esneklik değerlerinde anlamlı farklılıklar görülmemektedir. Çalışmamızdaki esneklik 

bulguları genel olarak değerlendirildiğinde sedanter grubun değerlerinde 12 hafta sonunda anlamlı 

değişikliklerin olmadığı görülürken masa tenisi uyguladığımız deney grubunun esneklik değerleri 

istatistiksel olarak anlamlı artışlar göstermiştir. Çocuklar ve gençlere uygulatılan fiziksel aktivite ve 

egzersizlerin esneklik üzerine olan etkisini inceleyen araştırmalarda değerlerin artış gösterdiğini, 

belirten çalışmalar çoğunlukta iken (18-20), Berk ve arkadaşları sedenter ve sporcu grubu üzerinde 

yaptığı araştırmada anlamlı farklılıklara ulaşmamıştır. Çalışmamız sonuçları literatürdeki çalışmaları 

desteklemektedir.  

Reaksiyon zamanı doğuştan gelen bir yetenek gibi düşünülse de reaksiyon zamanını geliştirici 

çalışmalarla daha düşük değerlere ulaşılabilindiği kabul edilmektedir(21). Düşük reaksiyon zamanı 

sonuçlarına ihtiyaç duyulan masa tenisinde (8) yapılan egzersizler reaksiyon zamanını pozitif yönde 

etkileyebilir. Uygulanan masa tenisi egzersizlerinin reaksiyon zamanı üzerine etkisine bakıldığında 

ise çalışma grubunun sol el reaksiyon zamanında p<0,01 ve sağ el, sol ayak ve sağ ayak reaksiyon 

zamanlarında p<0,05 oranında istatistiksel olarak anlamlı azalmalar tespit edilmiştir. Buna karşılık 

12 hafta sonrasında kontrol grubunun sağ el ve sağ ayak reaksiyon zamanlarında p<0,01 ve sol el 

reaksiyon zamanında p<0,05 oranında istatistiksel olarak anlamlı azalmalar tespit edilmiştir.  

Polat, egzersiz yapan kişilerin görsel reaksiyon zamanı değerlerinin, sedanterlere oranla daha iyi 

olduğunu belirtmiştir (22). Çalışmamız sonucunda ise hem egzersiz yapan grubun, hem de 

sendanter grubun reaksiyon zamanı değerlerinde anlamlı farklılıklar görülmektedir. Sonuçlarımız 

egzersizin reaksiyon zamanı üzerine olan pozitif katkılarını gösteren çalışmaları desteklemektedir 

(23,24). Çalışmamızda egzersiz yapmayan sedenter grupta 12 hafta sonrasında alınan son test 

sonuçlarında azalmalar görülmemektedir.  

Reaksiyon zamanı 12-14 yaşlarında ciddi azalışlar göstermeye başlamakta ve bu azalışlar özellikle 

ergenlik dönemi sonrası oldukça etkili devam etmektedir (25). Hem egzersiz uygulanan sedanter 

grup hem de egzersiz uygulanmayan grupta reaksiyon zamanının bu azalışları kritik dönem süreci 

ve sonrasındaki reaksiyon zamanının düşmesi nedeniyle olabilir.  

Çalışmamız sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde masa tenisi egzersizlerinin esneklik 

değerlerine pozitif yönde katkı sağladığı, esnekliği korumak ve geliştirmek için iyi bir egzersiz 

olduğu söylenebilir. Reaksiyon zamanı sonuçlarında ise kontrol ve çalışma gruplarının ikisinde de 

azalışların olması çalışma grubumuzun yaşlarının kritik dönem içerisinde olması ile açıklanabilir. 

Ergenlik döneminde olan bireylerde reaksiyon zamanının gerek bu dönemde meydana gelen 

fizyolojik ve psikolojik değişim ve gelişimlere gerekse aktivite olarak yoğunluğun yüksek olduğu bu 

dönemde ciddi artışlar gösterebildiği çalışmamız sonuçlarına göre söylenebilir. 

Ergenlik döneminde egzersiz yapılması esneklik değerlerine katkı sağladığı için bu dönemde 

gençlerin fiziksel aktivite ve egzersize yönlendirmeleri sağlanmalıdır. 
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İlk olarak okul döneminde spor branşları ile karşılaşan ve belirli bir süre bu branşlara ilgilerini 

devam ettiren gençlere, egzersizin bu ve benzeri fizyolojik faydaları kavratılarak egzersizi bir 

alışkanlık haline getirmeleri, yetişkinlik ve yaşlılıkta da sürdürmeleri sağlanabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Masa tenisi, esneklik, reaksiyon zamanı 
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Abstract 0518 
  

The effect of short term match schedules on some blood lipids of football 

players 

  

Şebnem Cengiz1, Vedat Çınar2, Ragıp Pala2, Aykut Dündar3 
1Harran University, Depermant of Physical Education and Sports, Sanliurfa, Turkey 
2Firat University, Depermant of Physical Education and Sports, Elazig, Turkey 
3Adiyaman University, Depermant of Physical Education and Sports, Adiyaman, Turkey 

  

Purpose: In this research it was aimed to determine the effect of the 10-day chronic bland match 

Schedule on the triglyceride, cholesterole, HDL, and LDL blood values. 

 

Materials-Methods: The research was applied on 18 healthy male footballplayers. All the subjects 

joined wtihin the context of the programme, a Schedule of 10 days for a match Schedule of 7 days 

each of 90 minutes.  

 

Blood samples were obtained from all the subjects when they were resting, 2 hours before the 

match Schedule started and 2 hours after the match had finished. Their triglyceride, cholesterole, 

HDL, and LDL levels were determined with the blood samples.  

 

Symptoms: The data which was obtained after the match Schedule had finished, showed that the 

triglyceride level was significantly reduced when compared with the measures before the match 

Schedule (p<0.05). After the application had finished, the blood values which were taken at the 

end of the match Schedule which are the last test measures with regard to the pretest measures, 

were identically lower in the cholesterole levels. The difference was in this respect statistically 

significant (p<0.05).  

 

Conclusions: The results of this study have shown that short term match schedules of 

footballplayers, cause changes in blood values amongst cholesterole, HDL, and LDL. 

  

Keywords: Footballplayer, blood lipid, match schedule 
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Futbolcularda kısa süreli maç programının bazı kan yaglarına etkisi 

  

Şebnem Cengiz1, Vedat Çınar2, Ragıp Pala2, Aykut Dündar3 
1Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye 
2Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ, Türkiye 
3Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adıyaman, Türkiye 

  

Amaç: Gerçekleştirilen araştırmada, Futbolcularda 10 günlük kronik orta şiddetteki maç 

programının Trigliserit, Kollesterol, HDL ve LDL kan değerleri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi 

amaçlandı.  

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma 18 sağlıklı erkek futbolcu denek üzerinde gerçekleştirildi. Tüm 

denekler maç programı dahilinde 10 günlük program dahilinde toplam 90 dakikadan 7 gün maç 

programına katıldılar.  

 

Deneklerin tamamından maç programına başlamadan ve son maçın bitiminden 2 saat sonra 

istirahat halinde kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde Trigliserit, Kollesterol, HDL ve LDL 

düzeyleri tayin edildi. 

 

Bulgular: Maç programı sonunda elde edilen verilere göre triğliserit seviyesi maç programı öncesi 

değerlere göre anlamlı şekilde azalmıştı(p<0.05). Uygulama sonunda kollestrol seviyelerinde de 

benzer şekilde ön test ölçümlerine göre son test ölçümleri olan maç programı sonunda alıanan kan 

değerleri daha düşüktü bu bakımdan aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı(p<0.05). Maç 

programı sonunda LDL degerleri bakımından son test ölçümünde ön test ölçümüne göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir yükseliş söz konusuydu(p>0.05). HDL değeri bakımından ölçümler arasında maç 

sonrası değerlerin maç öncesi değerlere göre bir düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.Bu bakımdan 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0.05).  

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre Futbolcularda kısa süreli maç programının;kan degerlerinden 

Kollesterol, HDL ve LDL üzerinde değişikliklere yol açtığını göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbolcular, kan lipidleri, maç programı 
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Abstract 0520 
  

Reliability and validity study of an ability test battery peculiar to volleyball 

  

Olcay Mülazımoğlu1, Haluk Koç2, Ali Emre Erol2 
1Karadeniz Technical University, School Of Physical Education and Sports, Trabzon. 
2Gazi University, School Of Physical Education and Sports, Ankara. 

  

Abstract 

Purpose of this study is to investigate the reliability and validity of volleyball ability test battery. 

10-11 years old, 91 primary school students (52 girls and 39 boys) attended the study. 

During the process of generating test battery, experts’ opinions were taken into consideration after 

doing literature review. Volleyball Ability Test Battery (VATB) consists of four parts; Throwing Ball 

on the Dart Test (TBDT), Throwing Ball Bounce into the Rim Test (TBBRT), Rolling Ball towards the 

Mini-Goal Test (RBMGT), Rapidly Passing Test (RPT). 

 

Applications for these four parts of the test battery were done through test-retest technique in the 

same day, under the same conditions. Point-scale which belongs to the battery parts or the whole 

test battery was done through classification technique in order to ensure the practicality of the test 

battery and constitute a standard for evaluation. Correlation and reliability analysis (Cronbach's 

Alpha) of test re-test scores and points were done by computer statistical software package. 

Findings of the study showed that reliability coefficient of the whole volleyball ability test battery is 

α=0,79. Results of the test & re-test indicated that reliability coefficients of the test battery parts 

are that; TBDT α=0,96, TBBRT α=0,71, RBMGT α=0,70 and RPT α= 0,79. 

 

Results of the reliability and validity studies on volleyball ability test battery has showed that it is 

possible to claim that test battery has a high reliability level which enables it to measure 

objectively 10-11 age male and female pupils volleyball ability levels. 

  

Keywords: Volleyball, ability, test battery, validity, reliability 
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Voleybola özgü bir yetenek test bataryasının geçerlik ve güvenirlik çalışması 

  

Olcay Mülazımoğlu1, Haluk Koç2, Ali Emre Erol2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon. 
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara. 

  

Giriş 

Voleybol kısa süreli-yüksek yoğunluktaki yüklenmeler ile düşük yoğunluktaki aktivite periyotlarının 

iç içe olduğu ve sporcuların çok hızlı anlık dönüşüm içerisinde mücadele etmesini gerektiren interval 

yüklenmeli bir spor dalıdır(1,2).Bu özellik bir maç süresince sporcunun hem aerobik hem de laktik-

anaerobik(ATP-CP) enerji metabolizması özelliğinin çok iyi geliştirilmiş olması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır(2,3).Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir özellik ise, maç süresince ardı sıra 

uygulanan yüksek yoğunluktaki saha hareketlerini uygulayabilmek ve hız, sıçrama gibi özellikleri 

blok, smaç gibi tekniklerin uygulanmasında bir uyum içerisinde gerçekleştirebilmek sinir-kas 

sisteminin yeteneği ile ilişkilidir(3). 

 

Voleybolda elit seviyede sporcuların antropometrik, fizyolojik ve motorik özelliklerinin önemli 

olduğu ve performansı etkilediği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu özelliklerle de 

doğrudan ilişkili olan voleybolda teknik yeteneğin önemi de vurgulanmıştır(3,4). Voleybolda servis, 

smaç, blok, manşet ve parmak pas gibi temel tekniklerin değerlendirilmesi için test bataryaları 

geliştirilmiş ve bu test bataryaları kullanılarak farklı yaş ve seviyelerdeki voleybolcuların teknik 

yetenek ve performanslarının değerlendirildiği çalışmalar bazı araştırmacılar tarafından 

yapılmıştır(5,6,7,8). 

Bu voleybol yetenek testleri incelendiğinde tekniğin kompleks bir yapı içerisinde ve eğitim almış 

sporculara uygulandığı, voleybola yönlendirilme çağındaki çocukların değerlendirilmesi için uygun 

testler olmadığı görülmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı, henüz voleybol eğitimi almamış çocukların voleybola özgü teknik-koordinatif 

özelliklerini belirlemek için komplike olmayan alıştırmalardan oluşturulmuş bir voleybol yetenek test 

bataryasının geçerlilik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. 

 

Yöntem 

Araştırmaya, gerekli izinler alındıktan sonra, 10-11 yaş gurubu 39 erkek ve 52 kız olmak üzere 

toplam 91 gönüllü ilköğretim okulu öğrencisi katılmıştır.Test bataryasının geçerliği (İçerik geçerliliği 

yöntemi), konu ile ilgili alan taraması yapıldıktan sonra, uzman kişilerle görüşülerek, test 

bölümlerinin ilgili branşın temel teknik özelliklerini içerip içermediği konusunda bilgi araştırması 

sonucu oluşturulmuştur. Voleybol Yetenek Test Bataryası(VYTB); Duvardaki Hedefe Top Atma 

Testi(DHTAT)(isabet-puan),Çembere Sektirme Top Atma Testi(ÇSTAT)(isabet-puan), Mini Kaleye 

Top Yuvarlama Testi(MKTYT)(isabet-puan), Duvarda Hızlı Pas Testi(DHPT)(tekrar-30sn) olmak 
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üzere dört bölümden oluşturulmuştur. Oluşturulan VYTB’nın dört bölümü için uygulamalar test, re-

test yöntemiyle aynı gün içerisinde aynı şartlar altında yapılmıştır. VYTB’nın işlevselliğini sağlamak 

ve değerlendirmede standart oluşturabilmek amacıyla test bataryasının tamamına ve batarya 

bölümlerine ait, puan ölçeği sınıflama yöntemi ile yapılmıştır(9). 

 

Tüm verilerin istatistikî analizleri bilgisayarla istatistik paket programda yapılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistikler, korelasyon ve güvenirlik analizi(Cronbach's Alpha) sonuçları tablolar halinde verilmiştir. 

Güvenirlik analizinde testlerin uygulamaları ve tekrarlarından elde edilen puanlar kullanılarak her 

bir test bölümüne ve test bataryasının tamamına ait güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan kız(n=52) öğrencilerin yaş ortalaması 10,10±0,30 yıl,erkek(n=39) öğrencilerin 

yaş ortalaması 10,15±0,37 yıl olarak tespit edilmiştir.VYTB’nın her bir bölümünden alınan skorlar 

puana dönüştürülmeden önce Tablo1’de verilmiştir. VYTB’ndan elde edilen toplam skorların 

ortalaması kızlarda;X(test)=13,96±2,14;X(retest)=14,08±2,52, erkeklerde;X(test)=15,13±1,69; 

X(retest)=14,77±2,40 olarak bulunmuştur(Tablo1). 

Tablo2’de VYTB toplam puan ortalamaları (X♀test=3,69±1,08;X♀retest=3,67±1,08) ve 

(X♂test=3,79±0,83; X♂retest=3,56±1,14) olarak bulunmuştur. Toplam puanlar test ve re-test 

değerleri arasında korelasyon katsayıları ise (r♀=0,72) ve (r♂=0,60) olarak yüksek düzeyde pozitif 

yönde tespit edilmiştir(p<0,01). 

VYTB toplam puanı güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alpha) kız-α=0,84, erkek-α=0,72 olarak tespit 

edilmiştir(Tablo2). VYTB’na ait genel güvenirlik katsayısı ise α=0,79 olarak bulunmuştur. 

 

Sonuç 

Gabbett&Georgieff(2006) yaşları 15.5±1.0 yıl olan 30 genç voleybolcu üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada yetenek değerlendirmesi için geliştirdiği test bataryası güvenirlik katsayısını (r=0,85-

0,98) yüksek oranda bildirmişlerdir(7). 

Bu çalışmada oluşturulan VYTB’nın bölümlerinden, DHTA testi ile mesafe ve isabet faktörleri ile 

çocukların el-göz koordinasyonların değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır DHTA testi için elde 

edilen güvenirlik katsayısı α=0,96 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. ÇSTA testi yükseklik, 

mesafe ve hedef büyüklüğü açısından farklılaşan bir testtir. Sektirme yapılan atışta el-göz 

koordinasyonu üst düzeyde ön plana çıkmaktadır. Nitekim bu testin güvenirlik katsayısı 

α=0,71olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. MKTY testinde ise farklı büyüklükteki topların hedefe 

gönderilme şekli değişkenliği çocuğun el-göz koordinasyonunu bu değişkenliğe uygun hale 

getirmeye zorlamaktadır. Bu test için yapılan analiz ile güvenirlik katsayısı α=0,70 olarak yüksek 

düzeyde bulunmuştur. Zamana karşı topla seri şekilde oynama yeteneğini ölçen DHP testinde, 

parmakların kol vücut ve bacakların üst seviyede koordinasyonu bu testteki başarıyı 

belirlemektedir. DHP testi için güvenirlik katsayısı α=0,79 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. 
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VYTB’na ait oluşturulan puan ölçeği sonucunda yapılan toplam değerlendirmede ise güvenirlik 

katsayısı α=0,79 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak, sporda yeteneği etkileyen fiziksel uygunluk, motorik yetenekler, fizyolojik ve 

psikolojik yeterlilikler de göz önüne alınarak spor branşına özgü teknik yeteneklerin ve sinir kas 

koordinasyonunu değerlendirebilecek testlerin uygulanması, ileriye dönük isabetli kararlar alabilme 

konusunda antrenörlere yardımcı olacaktır. Yetenek seçimi ve voleybol branşına yönlendirme 

çalışmalarında, geliştirilen bu VYTB’nın geçerli ve güvenilir şekilde kullanılabileceği 

düşünülmektedir. 
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Table 1: Descriptive Statistics of Volleyball Ability Test Battery Test and Re-Test Scores 

Test Test Test Test Re-test Re-test Re-test Re-test 

Variables Min. Max. Mean Sd. Min. Max. Mean Sd. 

♀ Age (n=52) 10 11 10,10 0,30 -- -- -- -- 

♀ TBDT Skor 3 9 7,19 1,34 3 9 7,27 1,43 

♀ TBBRT Skor 0 6 2,42 1,30 0 6 2,75 1,43 

♀ RBMGT Skor 9 18 14,42 2,52 9 18 14,62 2,36 

♀ RPT Skor 3 24 15,29 4,42 4 24 16,87 5,19 

♀ VATB Total Skor 9 18 13,96 2,14 9 20 14,08 2,52 

♂ Age (n=39) 10 11 10,15 0,37 -- -- -- -- 

♂ TBDT Skor 4 9 7,38 1,07 5 9 7,41 0,99 

♂ TBBRT Skor 0 5 3,10 1,31 0 6 3,21 1,75 

♂ RBMGT Skor 12 18 16,05 1,65 9 18 15,28 2,29 

♂ RPT Skor 4 21 15,79 4,47 6 25 18,08 5,33 

♂ VATB Total Skor 12 18 15,13 1,69 10 20 14,77 2,40 

♀: Female, ♂: Male TBDT: Throwing Ball on the Dart Test, TBBRT: Throwing Ball Bounce into the 

Rim Test, RBMGT: Rolling Ball towards the Mini-Goal Test, RPT: Rapidly Passing Test, VATB: 

Volleyball Ability Test Battery. 
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Tablo 1. Voleybol Yetenek Test Bataryası Test ve Re-Test Skorları Tanımlayıcı İstatistiği 

Test Test Test Test Re-test Re-test Re-test Re-test 

Değişkenler Min. Max. Ort. SS. Min. Max. Ort. SS. 

♀ Yaş (n=52) 10 11 10,10 0,30 -- -- -- -- 

♀ DHTAT Skor 3 9 7,19 1,34 3 9 7,27 1,43 

♀ ÇSTAT Skor 0 6 2,42 1,30 0 6 2,75 1,43 

♀ MKTYT Skor 9 18 14,42 2,52 9 18 14,62 2,36 

♀ DHPT Skor 3 24 15,29 4,42 4 24 16,87 5,19 

♀ VYTB Toplam Skor 9 18 13,96 2,14 9 20 14,08 2,52 

♂ Yaş (n=39) 10 11 10,15 0,37 -- -- -- -- 

♂ DHTAT Skor 4 9 7,38 1,07 5 9 7,41 0,99 

♂ ÇSTAT Skor 0 5 3,10 1,31 0 6 3,21 1,75 

♂ MKTYT Skor 12 18 16,05 1,65 9 18 15,28 2,29 

♂ DHPT Skor 4 21 15,79 4,47 6 25 18,08 5,33 

♂ VYTB Toplam Skor 12 18 15,13 1,69 10 20 14,77 2,40 

♀: Kız, ♂: Erkek DHTAT: Duvardaki Hedefe Top Atma Testi, ÇSTAT: Çembere Sektirme Top Atma 

Testi, MKTYT: Mini Kaleye Top Yuvarlama Testi, DHPT: Duvarda Hızlı Pas Testi, VYTB: Voleybol 

Yetenek Test Bataryası. 
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Table 2: Reliability Analysis and Correlations for Volleyball Ability Test Battery Points. 

Gender Variables 
Test & 

Re-test 
Mean SD. 

Corr.

r 

Corr.

p 
α α 

Female 

 

Male 

TBDT Point 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

4,31

4,33

4,46

4,46 

0,76

0,76

0,55

0,55

0,95

 

0,83

0,000

 

0,000

0,97

 

0,91

0,96

Female 

 

Male 

TBBRT Point 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

2,37

2,71

2,97

3,00 

1,12

1,13

0,96

1,32

0,52

 

0,60

0,000

 

0,000

0,68

 

0,73

0,71

Female 

 

Male 

RBMGT Point 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

3,85

3,54

4,38

3,79 

0,89

1,20

0,59

1,13

056

 

0,64

0,000

 

0,000

0,70

 

0,69

0,70

Female 

 

Male 

RPT Point 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

3,12

3,50

2,90

3,51 

1,11

1,45

0,94

1,37

0,69

 

0,69

0,000

 

0,000

0,80

 

0,79

0,79

Female 

 

Male 

VATB Total Point 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

3,69

3,67

3,79

3,56 

1,08

1,08

0,83

1,14

0,72

 

0,60

0,000

 

0,000

0,84

 

0,72

0,79

p<0,01, α:Cronbach's Alpha TBDT: Throwing Ball on the Dart Test, TBBRT: Throwing Ball Bounce 

into the Rim Test, RBMGT: Rolling Ball towards the Mini-Goal Test, RPT: Rapidly Passing Test, 

VATB: Volleyball Ability Test Battery. 
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Tablo 2. Voleybol Yetenek Test Bataryası Puanları Korelasyon ve Güvenirlik Analizi. 

Cinsiyet Değişkenler 
Test & 

Re-test 
Ort. SS. 

Kor.

r 

Kor. 

p 
α α 

Kız 

 

Erkek 

DHTAT Puan 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

4,31

4,33

4,46

4,46

0,76

0,76

0,55

0,55

0,95

 

0,83

0,000

 

0,000

0,97

 

0,91

0,96

Kız 

 

Erkek 

ÇSTAT Puan 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

2,37

2,71

2,97

3,00

1,12

1,13

0,96

1,32

0,52

 

0,60

0,000

 

0,000

0,68

 

0,73

0,71

Kız 

 

Erkek 

MKTYT Puan 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

3,85

3,54

4,38

3,79

0,89

1,20

0,59

1,13

0,56

 

0,64

0,000

 

0,000

0,70

 

0,69

0,70

Kız 

 

Erkek 

DHPT Puan 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

3,12

3,50

2,90

3,51

1,11

1,45

0,94

1,37

0,69

 

0,69

0,000

 

0,000

0,80

 

0,79

0,79

Kız 

 

Erkek 

VYTB Toplam Puan 

Test 

Re-test 

Test 

Re-test 

3,69

3,67

3,79

3,56

1,08

1,08

0,83

1,14

0,72

 

0,60

0,000

 

0,000

0,84

 

0,72

0,79

p<0,01, α:Cronbach's Alpha DHTAT: Duvardaki Hedefe Top Atma Testi, ÇSTAT: Çembere Sektirme 

Top Atma Testi, MKTYT: Mini Kaleye Top Yuvarlama Testi, DHPT: Duvarda Hızlı Pas Testi, VYTB: 

Voleybol Yetenek Test Bataryası. 
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Abstract 0524 
  

 
Folk dances examining the demands ın terms of gender work environments 

work yourselves levels coachs (Muğla province instance) 

  

Burhanettin Hacıcaferoğlu1, Serkan Hacıcaferoğlu2 
1Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Mugla. 
2Inonu University, Health, Culture and Sports Department, Malatya. 

  

According to this research, folk dances coachs. levels of business gender satisfactions intruders 

Research, descriptive methods for someone who ' General scan model ' scan is used. Research 

universe, Mugla province folk games coaches, sample; random and incidental way selected 87 (36 

male, 41 female) coachs. 

 

Take the survey and the confidence has been used in research and survey of Cronbach's Alpha 

value used in the study of 0.86 has been identified as. The statistical analysis of survey data and 

data analysis package program used during the frequency (f), percentage distribution (%), 

arithmetic mean (), and was used for t tests significance levels. The difference between the gender 

argument applied to the survey in order to determine whether the. 05 significance level. 

According to research by participating in the folk dances in general gender coachs (x = 3.96) and 

intrinsic (x = 3.92) and external (x = 4,10), job satisfaction are top level complex of ' medium '. In 

this case, a high level of material and spiritual saturation they shall coaches. Also among the 

scores of business coaches genders and General satisfaction in the sense of sight is not a 

relationship of the intrinsic-extrinsic (p > 0.05) was concluded. 

 

Research as a result, the women's and men's levels of external and internal-coachs are quite close 

and the Middle-top sight to General, concluded that the level of the floor next. 

  

Keywords: Folk dances, coach, job satisfaction, sex 
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Halk oyunları antrenörlerinin çalışma ortamlarındaki iş doyum düzeylerinin 

cinsiyet yönünden incelenmesi (Muğla ili örneği) 

  

Burhanettin Hacıcaferoğlu1, Serkan Hacıcaferoğlu2 
1Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla. 
2İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Malatya. 

  

Bu araştırma, halk oyunları antrenörlerinin cinsiyetlerine göre iş doyumlarının düzeylerini 

belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan 

‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Muğla ilindeki halk oyunları antrenörleri, 

örneklemini ise; rastgele ve tesadüfî yöntemle seçilmiş 87 (46 erkek, 41 kadın) antrenörden 

oluşmaktadır.  

 

Araştırmada kullanılan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve kullanılan anketin 

Cronbach’s Alpha değeri 0,86 olarak tespit edilmiştir. Anket verilerinin analizinde istatistik paket 

programı kullanılmış ve verilerin analizi sırasında frekans (f), yüzde dağılım (%), aritmetik ortalama 

( ) ve anlamlılık düzeyleri için t testleri kullanılmıştır. Uygulanan ankette cinsiyet değişkeni arasında 

bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan halk oyunları antrenörlerinin cinsiyetlerine göre genel olarak (x=3,96) ve buna 

bağlı içsel (x=3,92) ile dışsal (x=4,10), iş doyumu algılarının ‘orta üstü düzeyde’ oldukları 

belirlenmiştir. Bu durumda antrenörlerin mesleklerinden duydukları maddi ve manevi doyumun 

yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca antrenörlerin cinsiyetleriyle iş doyumları puanları 

arasında genel-içsel ve dışsal doyum anlamında bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p> 

0,05).  

Araştırmada sonuç olarak, kadın ve erkek antrenörlerinin iç-dış ve genel doyum düzeylerinin 

birbirine oldukça yakın ve orta üstü, yükseğe yakın düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, antrenör, iş doyumu, cinsiyet 
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Abstract 0525 
  

Physıcal educatıon and sports teachers colleagues relatıonshıps, examınıng the 

school admınıstratıon support and job satısfactıon relatıons (Malatya provınce 

example) 

  

Burhanettin Hacıcaferoğlu1, Serkan Hacıcaferoğlu2, Özgür Karataş2, Mehmet Hasan Selçuk3 
1Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Mugla 
2Inonu University, Health, Culture and Sports Department, Malatya. 
3Provincial Directorate of National Education, Malatya. 

  

This research, physical education and Sports teachers, peer relationships, school administration 

support and made for the purpose of examining the relevant business satisfaction levels in the 

profession. 

Research, descriptive methods for someone who "General scan model" scan.Research universe, in 

the province of Malatya during the period 2011-2012 education (Province Center) who are creating 

teachers of physical education and sports sample; random and incidental way chosen different 

schools serving 80 teachers. Take the survey and the confidence has been used in research and 

survey of Cronbach's Alpha value used to work 0,73 have been identified as. The statistical analysis 

of survey data, the data analysis package program used, %, frequency (f) during the distribution 

(%), arithmetic mean (x), the levels of expressiveness and F tests for-t is used. The difference 

between demographic variables are applied to survey in order to determine whether the. 05 

significance level. 

 

The teachers participating in the study; co-worker relationships (x = 2.92), business satisfaction (x 

= 2.91) and school administration support which they have medium level (x = 2.73). In addition, 

the status of teachers, age, education, marital status, veteran status, and the task of their school, 

the school administration support and relationships with colleagues in the business satisfaction is 

not a meaningful relationship between the scores (p > 0.05) was concluded. 

 

Research of physical education and Sports teachers in peer relationships, school, with the support 

of the relevant business satisfaction concluded that moderate levels in the profession. Discovered 

this results-oriented physical education and sports teachers in terms of sports train sports, 

students, peer relationships, school administration gain habits, with the support of the business 

should have a higher level of support levels perceive satisfaction. 

  



 

1371 

Keywords: physical education and Sports Teacher, Peer Relationships, school administration, job 

satisfaction 

 
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslektaş ilişkileri, okul idaresi desteği 

ve iş doyumu ilişkilerinin incelenmesi (Malatya ili örneği) 
  

Burhanettin Hacıcaferoğlu1, Serkan Hacıcaferoğlu2, Özgür Karataş2, Mehmet Hasan Selçuk3 
1Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla. 
2İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Malatya. 
3Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Malatya. 

  

Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin meslektaş ilişkileri, okul idaresinin desteği ve 

meslekleriyle ilgili iş doyumları düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan “genel tarama modeli” kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Malatya ilinde (il merkezinde) görev 

yapmakta olan Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri oluştururken, örneklemini ise; rastgele ve 

tesadüfî yöntemle seçilmiş farklı okullarda görev yapan 80 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada 

kullanılan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve kullanılan anketin Cronbach’s Alpha 

değeri 0,73 olarak tespit edilmiştir. Anket verilerinin analizinde istatistik paket programı kullanılmış, 

verilerin analizi sırasında frekans (f), yüzde dağılım (%), aritmetik ortalama (x), anlamlılık 

düzeyleri için -t ve F testleri kullanılmıştır. Uygulanan ankette demografik değişkenler arasında bir 

farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin; meslektaş ilişkilerine (x=2,92), iş doyumuna (x=2,91) ve okul 

idaresi desteğine (x=2,73) orta düzeyde sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yaş, 

eğitim durumu, medeni durum, kıdem ve görev yaptıkları okul durumları ile meslektaş ilişkileri, 

okul idaresi desteği ve iş doyumları puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (p> 0,05).  

Araştırma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin meslektaş ilişkileri, okul idaresinin 

desteği ile meslekleriyle ilgili iş doyumları düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Saptanan bu sonuçlara yönelik Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin sporcu yetiştirebilmeleri, 

öğrencilerine spor alışkanlıkları kazandırabilmeleri bakımından meslektaş ilişkileri, okul idaresi 

desteği ile iş doyumlarından algıladıkları destek düzeylerinin daha yüksek düzeyde olması gerektiği 

söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, meslektaş ilişkileri, okul idaresi, iş 

doyumu 
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Abstract 0527 
  

The comparison of some physical properties and quality of daily physical life on 

sedentary between ages 40-50 

  

İsa Sağıroğlu1, Murat Erdoğan2, Yusuf Çetin Doğaner3, Zafer Alkurt4 
1Gebze Institute of Technology PE Section - Kocaeli 
2Turkish Military Academy Leadership R&D and Application Center - Ankara 
3Turkish Military Academy Infirmary. Family Physician - Ankara 
4Turkish Military Academy Physical Education Dept. - Ankara 

  

Purpose 

In this study the relationship between physical quality of life and some of the physical-physiological 

features (aerobic performance, balance, strength, flexibility, body fat, body mass index) of 

sedentary beings between the ages of 40-50 is examined.  

 

Method 

A total of 28 sedentary subjects attended this study - (mean age 43,21±2,14 years; height 

170,78±1,23 cm, weight 89,68±2,16 kg and BMI 26.93 ± 2.17 kg/2x weight). In order to measure 

the quality of life SF-36 physical quality of life scale was used. Flexibility is measured with Sit and 

Reach tests, aerobic capacity is measured tests with Test Cooper test, postural stability is 

measured test with biodex balance system sd, USA, dominant hand grip strength is measured test 

with hand dynamometer, Takai, Japan, percentage of body fat is measured with skinfold caliper 

(Holtain, England) and measured by using the method JP Jackson-Pollock was determined. 

SPSS 17 software was used for statistical analysis. 

 

Conclusion 

According to the results of the study, there are statistically significant correlations between physical 

features and physiological characteristics. On contrary, it is found that, thee is no statistically 

significant relation between quality of life and physical-physiological (aerobic performance, balance, 

strength, flexibility, body fat percentage, body mass index) features. It is thought that this will be 

an important finding for the sedentary subjects whose ages are 40-50. 

  

Keywords: Over 40 years old, quality of life, physical-physiological properties 
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40-50 Arası yaş ve sedanter bireylerin bazı fiziksel özelikleri ile fiziksel yaşam 

kalitelerinin karşılaştırılması 

  

İsa Sağıroğlu1, Murat Erdoğan2, Yusuf Çetin Doğaner3, Zafer Alkurt4 
1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü - Kocaeli 
2KHO K.lığı LAGEM Fiziki Performans Glş. ve Beden Eğt.Öğrt.Üyesi - Ankara 
3KHO K.lığı Revir Baştabipliği Aile Hekimi - Ankara 
4KHO K.lığı Beden Eğitimi ve Spor Grup Başkanlığı - Ankara 

  

Amaç 

Bu çalışmada 40-50 yaş arası sedanter bireylerin, bazı fiziksel-fizyolojik (aerobik performans, 

denge, kuvvet, esneklik, vücut yağ oranı, beden kütle indeksi) özellikleri ile fiziksel yaşam kaliteleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmaya (yaş ortalaması 43,21±2,14 yıl; boy 170,78±1,23 cm; ağırlık 89,68±2,16 kg ve BMI 

22,28±1,17kğ/2xboy) toplam 28 sedanter birey katılmıştır. Araştırmaya katılan bireylere yaşam 

kalitesini ölçmek amacıyla uluslararası geçerliliği ve güvenirliği yapılmış SF-36 fiziksel yaşam 

kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Aerobik kapasite testleri Cooper testi ile dengeleri postür stabilizasyonu 

testi (biodex balance system sd, USA) ile kuvvetleri dominant el kavrama kuvveti (el 

dinamometresi, Takai, Japan) ile esneklik testleri Otur Uzan Testi ile vücut yağ oranı skinfold 

kaliper (holtain, England) J-P Jackson-Pollock yöntemi kullanılarak deri kıvrım kalınlıkları tespiti ile 

ölçülmüştür. İstatistiksel analiz SPSS 17 paket programında pearson korelasyon analizi kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Bireylerin fiziksel-fizyolojik özellikleri incelediğinde aerobik performans ve vücut yağ oranı arasında 

negatif korelasyon r= -0.6 (p<0.01), aerobik dayanıklılık ve el kavrama kuvveti arasında pozitif 

korelasyon r=0.6 (p<0.01), el kavrama kuvveti ve vücut yağ oranı arasında negatif korelasyon r=-

0.5 (p<0.01), denge ve beden kütle indeksi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur r=0.7 

(p<0.01). 

Bireylerin yaşam kalitesi puanları incelendiğinde ise, fiziksel yaşam kalitesi skorunun ortalaması 

54.30 ± 6.43 olarak belirlenmiştir. Yaşam kalitesi puanlarının fiziksel-fizyolojik özelliklere göre 

yapılan değerlendirmesinde anlamlı düzeyde bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

 

Sonuç 

40-50 yaş arası sedanter bireylerin, fiziksel özelliklerinin birbirileriyle ilişkilendirildiklerinde anlamlı 

farklılıklar gözlenirken bazı fiziksel-fizyolojik (aerobik performans, denge, kuvvet, esneklik, vücut 
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yağ oranı, beden kütle indeksi) özellikleri ile günlük fiziksel yaşam kaliteleri arasındaki anlamlı 

düzeyde ilişkiye rastlanmamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: 40 yaş üzeri, fiziksel yaşam kalitesi, fiziksel-fizyolojik özellikler 

  

 
Relational Variables 

Relational 
Variables Relational Variables Findings 

Percentage of 
body fat Aerobic performance negative correlation  

(p <0.01) r= -0.6 

Hand grip 
strength Aerobic performance positive correlation  

(p <0.01) r=0.6 

Hand grip 
strength Body fat ratio negative correlation  

(p <0.01) r=-0.5 

Balance Body mass index positive correlation (p 
<0.01) r=0.7 

Quality of life 
scores 

All physical-physiological properties (aerobic 
performance, balance, strength, flexibility, body fat, body 
mass index 

no statistical 
significant linear 
relation 

 

İlişkili Değişkenler 

Değişkenler Değişkenler Bulgular 

Vücut yağ 
oranı Aerobik performans Negatif korelasyon (p 

<0.01) r= -0.6 

El kavrama 
kuvveti Aerobik performans Pozitif korelasyon (p 

<0.01) r= 0.6 

El kavrama 
kuvveti Vücut yağ oranı Negatif korelasyon (p 

<0.01) r= -0.5 

Denge Vücut kütle indeksi Pozitif korelasyon (p 
<0.01) r= 0.7 

Yaşam kalitesi 
puanı 

Fiziksel – Fizyolojik değişkenler (Aerobic performans, 
denge, kuvvet, esneklik, vücut yağ oranı, vücut kütle 
indeksi 

İstatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunamadı 
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Abstract 0529 
  

 
Investigation of Sport Activities is in Schools, Burdur 

  

Ahmet Mert Sarı 

Mehmet Akif Ersoy Universty Education School of Physical Education and Sport, Physical Education 

and Sport Teacher Department, Burdur 

  

THE PURPOSE OF THE RESEARCH: Our research aims at the prblem of why success isn’t 

attained in sport via investigating the success of Burdur in terms of educational level. 

 

MATERİAL AND Method: The method of this research ‘’İnvestigation of Sport Activities is in 

School’’ descriptive research method aiming at explaining the interaction among situations as well 

as paying attention to existent situations connections between previous conditions. 

Over and moreover above that, in our research is the information and briefing taken from Burdur 

National Education Directorate and Provincial Directorate of Young and Sports and by means of this 

findings, the results have been formed. 

 

Findings: İn this part are the findings attained via our research and their explanations. 

 

Schooling Rate in Our City: 

İn preschool education between 4-5 group %69,25, 4th in Turkey, 5 age group %94,07 3rd in 

Turkey, in primary education %96,40- secondary %75,72. 

Moreover, Burdur was 1st in OKS-SBS in the years 2007-2008-2009 and was 7th in ÖSS, in 2007 

and 5th in 2008. Lastly, in YGS held on 1st April in 2012, Burdur was 1st in Turkey. 

THE RESULT AND SUGGESTİONS: İf we want to increase the attendance tos port facilities in a 

city, we should determine responsibilities. These can be categorized as Burdur National Education 

Directorate, Provincial Directorate of Young and Sports and gym teachers. 

So much so that, out of 39332 students in Burdur but only 4711 of them have the sportsman 

licence and numerial superiority of boys in these number attract attention. 

  

Keywords: Schooling rate in our city, material and method, the number of students 
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Okullarda spor faaliyetlerinin incelenmesi, Burdur 

  

Ahmet Mert Sarı 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Anabilimdalı, Burdur 

  

ARAŞTIRMANIN AMACI: Araştırmamız Burdur ilinin eğitim düzeyindeki başarısından hareket ederek 

sporda neden başarılı olunamadığı sorununu irdelemeye yöneliktir. Burdur ilköğretim-ortaöğretim 

kurumlarında eğitim gören öğrencilerin sportif faaliyetlerde yetersiz konumda olmasının sebeplerini 

tespit edip sportif faaliyetlerde başarılı olunamamasının nedenlerini ortaya çıkarmak bu çalışmayla 

amaçlamaktadır. 

 

Yöntem-Gereçler: Yapılan bu çalışmanın araştırma yöntemi ‘’Okullarda Spor Faaliyetlerinin 

İncelenmesi’’ mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar 

arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefleyen betimsel araştırma yöntemidir.  

Ayrıca araştırmamızda Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve İl Spor 

Müdürlüğünden alınan brifing ve bilgilere yer verilmiş olunup, bu bilgileri incelemek yoluyla sonuca 

ulaşılmıştır.  

Araştırmada beden eğitimi dersleri için uygun fiziki ortamın olup olmadığını saptamak için Burdur il 

merkezinde 7 ilköğretim, 4 ortaöğretim Bucak ilçesinde 2 ortaöğretim ve 1 ilköğretim okulu 

incelenmiştir. 

 

Bulgular: Bu bölümde araştırmalarımız sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir.  

Burdur’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 153 İlköğretim Okulu, 149 Anasınıfı, 12 Bağımsız 

Anaokulu, Ortaöğretimde; 15 Genel Lise, 18 Meslek Lisesi, 4 Anadolu Lisesi, 2 Anadolu Öğretmen 

Lisesi ve 1 Fen Lisesi olmak üzere toplam 40 Lise, bulunmaktadır. İldeki okullarda; Bağımsız 

Anaokulunda 919 Anasınıfında 3.557 ilköğretim okullarında 27.862, Orta öğretimde 11.724, 

Öğrenci Mevcut olup, bu okullarda 3.278 öğretmen mevcuttur.Sınıf başına düşen öğrenci sayısı: 

Okul öncesi %15, İlköğretim %17, Orta öğretim %23’dür. 

 

İlimizde okullaşma oranı: 

Okul öncesi öğretimde: 4+5 yaş grubu % 69,25 Türkiye Dördüncüsü, 5 yaş grubu % 94,07 Türkiye 

Üçüncüsü, ilköğretimde % 96,40 - Ortaöğretim % 75,72’ dir. 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı: Okul öncesi %15, ilköğretim %16, orta öğretim %12’dir. 

İlköğretimde taşımalı sistem çerçevesinde,2009-2010 eğitim öğretim yılında il genelinde 204 

yerleşim biriminden 48 taşıma merkezi okula 242 araçla 4104 öğrenci taşınmaktadır. 

 

Ayrıca 2007, 2008, 2009 yıllarında OKS ve SBS de Türkiye’de 1’inci, 2007 yılında ÖSS’de 7’inci, 
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2008’de 5’inci olmuştur. Son olarak 1 Nisan 2012 yılında yapılan YGS sınavında Burdur iller 

sıralamasında Türkiye 1’incisi olmuştur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER:Bir ilde öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımını arttırmak istiyorsak 

sorumlulukları belirlemeliyiz. Bu sorumlular Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü, GHİSM ve beden eğitimi 

öğretmenleri olarak sıralanabilir. 

Yapılan çalışmada öğrenci sayısı ile öğrenci-sporcu sayılarına bakıldığında il genelinde öğrencilerin 

sporla çok fazla ilgilenmedikleri ortaya çıkmaktadır. Öyle ki 39332 öğrenciden sadece 4711’i sporcu 

lisansına sahip olup, bu sayılarda ise erkeklerin sayısal üstünlüğü dikkat çekmektedir.  

Ayrıca Burdur ilindeki öğrencilerin popüler sporların etkisinde kaldığı ve bu yüzden sportif açıdan 

çeşitliliğin azlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki öğrencilerin genellikle futbol, voleybol ve basketbol gibi 

branşlara yöneldiği popüler kültürden etkilenildiğinin kanıtıdır. Bunun yanı sıra yüzme ve halter gibi 

branşlarda sporcu-öğrencinin bulunmaması, güreş sporunun bu denli az ilgi görmesi şaşırtıcı bir 

sonuçtur. 

Eğitimdeki başarılarıyla kendinden her yıl söz ettiren Burdur ilinin, ilk ve ortaöğretim kurumlarının 

sportif faaliyetlerde Türkiye çapında bir başarıya sahip olamaması düşündürücüdür. Öğrencilerin 

okul, dershane ve özel ders gibi sınav eksenli uygulamalar dışında aktivitelere yöneltilmemesi 

ülkenin geleceği olan gençlerin fiziksel, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı yetişmelerini 

baltalamaktadır. Öğrencilerin, sınav hazırlıklarıyla yoğunlaşan hayatlarını, sportif faaliyetleri ile 

kendilerini dinç hissetmeleri ve psikolojik açıdan rahatlattığını göz ardı etmemek gerekmektedir.  

Burdur il ve ilçelerindeki okullarda beden eğitimi dersine uygun ortamın olmadığı ve öğrencilerin 

kullanabilecekleri spor alanlarının azlığı dikkat çekmektedir. İlde her mevsim kullanılabilir yüzme 

havuzunun olmaması göller diyarı bir kentte yüzme sporcusunun yetişmemesinin nedeni olarak 

anlaşılmaktadır. 

Burdur ilindeki öğrencilerin spora olan katılımını arttırmak için il Milli Eğitim Müdürlüğü ve GHİSM 

işbirliği ile öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını sağlayacak gerçekçi ve akla yatkın projeler 

üretilmelidir. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü; okul aile birlikleri aracılığıyla velileri ‘’ sporun faydaları’’ 

konusunda GHİSM ile işbirliği halinde bilgilendirmeli ve velileri sporun dersleri etkilediği görüşünden 

uzaklaştırmalıdır. 

 

Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri aracılığıyla; sportif branşların öğrencilere daha aktif 

tanıtılarak öğrencilerin popüler branşlar dışındaki branşlara yönelmesi sağlanmalı ve öğrencilerin 

sportif çeşitlilik bakımından daha çok tercihleri arttırılmalıdır. Okullardaki beden eğitimi derslerin 

içerikleri gerçeğe uygun yapılandırılmalı ve verimliliğini arttıracak çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve OBSİ tarafından sağlanmalıdır. 

 

Burdur ilinin eğitim başarılarının karşısında sportif olarak herhangi bir başarısının bulunmaması ve 

öğrenci-sporcuların sayısal azlığı gelecek neslin her açıdan daha sağlıklı olmasını engelleyecektir. 

Öyle ki; öğrencilerin okul, dershane, özel ders gibi sınav eksenli bir hayata odaklanmaları onları 
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başta psikolojik olarak her açıdan etkilemektedir. Böyle bir durumda sporun bir hazine olarak 

görülmesi için başta beden eğitimi öğretmenleri olmak üzere herkese görevler düşmektedir. 

Okulların spor yapmaya uygun alanlarının olmaması öğrencilerin enerjilerini dışarı atmalarını 

engellemekte ve onları başka uğraşlara yönlendirmektedir. GHİSM’ nün ve Milli Eğitim 

Müdürlüğünün bir çalışma yaparak uygun okulların bahçelerini prefabrik kapalı spor alanları gibi 

çalışmalarla spora uygun hale getirebilmelidir. GHİSM, gençlik kamplarına önem vermeli ve bu 

kamplarda öğrencilere sporun sağlıklı yaşamla doğru orantılı olduğunu anlatmalıdır. 

   

Anahtar Kelimeler: İlde okullaşma oranı, yöntem ve gereçler, öğrenci sayısı 
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Student-athletes report M.E.B 

Name of The Branch Girl Male Total

Athletics 191 427 618 

Badminton 78 81 159 

Basketball 176 403 579 

Gymnastics 0 0 0 

Fencing 0 0 0 

Football 86 907 993 

Wrestling 1 168 169 

Barbell 0 0 0 

Handball 155 288 443 

The Hearing İmpaired 0 0 0 

Judo 19 40 59 

Karate 0 0 0 

Ski 0 0 0 

Cross 97 78 175 

Table Tennis 101 177 278 

Chess 40 90 130 

Taekwondo 4 3 7 

Tennis 1 3 4 

Volleyball 528 259 787 

Swimming 0 0 0 

Football Hall 78 232 310 

GENERAL TOTAL 1555 3156 4711

Ministry of Education Student-athlete Report; the distribution of branch 
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MEB Öğrenci-Sporcu Raporu 

Branş Adı Kız Erkek Toplam 

Atletizm 191 427 618 

Badminton 78 81 159 

Basketbol 176 403 579 

Cimnastik 0 0 0 

Eskrim 0 0 0 

Futbol 86 907 993 

Güreş 1 168 169 

Halter 0 0 0 

Hentbol 155 288 443 

İşitme Eng. 0 0 0 

Judo 19 40 59 

Karate 0 0 0 

Kayak 0 0 0 

Kros 97 78 175 

Masa Tenisi 101 177 278 

Satranç 40 90 130 

Tekvando 4 3 7 

Tenis 1 3 4 

Voleybol 528 259 787 

Yüzme 0 0 0 

Futsal 78 232 310 

GENEL TOPLAM 1555 3156 4711 

MEB Öğrenci-Sporcu Raporuna göre 1355’u kız, 3156’si erkek toplam 4711 öğrenci-sporcu olduğu 

bilinmektedir. Öğrenci-sporcuların branşlara göre dağılımı Tablo da gösterilmiştir. 
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Abstract 0531 
  

 
Comparing selected physical, physiological and technical characteristics of 

Turkish amateur soccer players according to playing positions 

  

Cem Sinan Aslan, Uğur Özer, Çağlar Aksaray 

Cumhuriyet University School of Physical Education and Sports, Sivas, Turkiye 

  

Summary 

The aim of this study was determined differencies in physical, physiological and soccer skills 

characteristics of a group Turkish amateur soccer players according to their playing positions. 23 

amateur male soccer players of a team participated voluntarily to the study. Participants were 

divided into 3 groups according to the their playing position. Participant’s age, body weight and 

height, body fat percentage, fat free mass, aerobic capacity, anaerobic power, speed, leg strength, 

hand grip, vertical jump, flexibility and soccer skills capacities were measured. Obtained values 

were compared statistically by using SPSS (ver. 16) with the help of ANOVA and Tukey test was 

used to identify which groups had significant differences. Alpha level was set as 0,05 for statistical 

significance. ANOVA results showed that there weren’t any significant differences (p>0,05) among 

groups at the point of physical, physiological and technical values except for right hand grip and 

Shuttle Run test. 

  

Keywords: Player characteristics, playing positions, soccer 

 
Comparing selected physical, physiological and technical characteristics of 

Turkish amateur soccer players according to playing positions 

  

Purpose 

Soccer is a game played on a large field and includes different tasks for players. There for, soccer 

positions should be reviewed with considering its physical and physiological needs (1). 

The aim of this study was determined differencies in age, body weight and height, body fat 

percentage, fat free mass, aerobic capacity, anaerobic power, speed, leg strength, hand grip, 

vertical jump, flexibility and soccer skills characteristics of Turkish amateur soccer players 

according to their playing positions. 

Method 

23 amateur male soccer players of a team participated voluntarily to the study at the end of the 

preparatrion period. Participants were divided into 3 groups according to the their playing position 

as defending players (n=9), midfielders (n=8) and forwards (n=6). Their selected physical, 
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physiological and technical characteristics were measured before a 9 weeks preparation period. 

For determining of participant’s physical, physiological and technical qualities; age, body weight 

and height, body fat percentage, fat free mass, aerobic capacity, anaerobic power, speed, leg 

strength, hand grip, vertical jump, flexibility and soccer skills capacities were measured. Values, 

which obtained from players, were compared statistically by using SPSS (ver. 16) with the help of 

ANOVA and Tukey test was used to identify which groups had significant differences. Alpha level 

was set as 0,05 for statistical significance. 

 

Results 

ANOVA results showed that there weren’t any significant differences (p>0,05) among groups at the 

point of physical, physiological and technical values except for right hand grip and Shuttle Run test. 

There were significant differences (p<0,05) between only forwards and midfielders for these two 

tests results. 

 

Conclusion 

It is thought to be coincidence for difference of right hand grip capacity between forwards and 

midfielders. Although forwards’ Shuttle Run test results higher than midfielders, in terms of 

VO2max there wasn’t any difference statistically. Similar to the results of others study (2, 3, 4) 

also this study hasn’t any differences in the rest of the qualities of groups. 

As a result; in the light of other study results it can be claimed that although the trainings were 

prepared according to basic needs of soccer, it does not include the principle of training specificity 

in terms of playing position in amateur teams or the differences among the physical, physiological 

and technical characteristics of players in different positions began to eliminate in today’s soccer. 
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Table 1. Averages Values and Comparison Results of Physical Characteristics of Groups 

(ANOVA) 

PARAMETERS 

DEFENSE 

x±ss 

(n=9) 

MIDFIELDERS 

x±ss 

(n=8) 

FORWARDS 

x±ss 

(n=6) 

F p RESULT

Age(year) 21,78±3,07 20,75±1,03 22,33±3,93 0,578 0,570 p>0,05

Height (cm) 180,33±6,69 177,25±4,37 180,00±4,56 0,769 0,477 p>0,05

Weight (kg) 75,71±14,61 74,09±12,55 70,60±6,42 0,315 0,733 p>0,05

HRmaks (beat) 198,22±5,47 199,00±12,42 200,83±8,35 0,149 0,862 p>0,05

HRrest (beat/min.) 63,67±9,99 61,50±7,63 60,33±9,63 0,261 0,733 p>0,05

Body Mass Index (kg/m2) 23,10±3,15 23,49±3,36 21,78±1,90 0,600 0,558 p>0,05

Body Fat Percentage(%) 7,69±4,95 8,86±4,26 6,22±2,41 0,682 0,517 p>0,05

Body Fat Mass (kg) 6,40±5,03 7,02±4,43 4,48±2,15 0,643 0,536 p>0,05

Fat Free Mass (kg) 69,31±10,13 67,05±8,27 66,12±4,61 0,297 0,746 p>0,05

ANOVA results showed that there weren’t any significant differences (p>0,05) among groups at the 

point of measured physical values. 
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Table 2. Averages Values and Comparison Results of Physiological Characteristics of 

Groups (ANOVA) 

PARAMETERS 

DEFENSE 

x±ss 

(n=9) 

MIDFIELDERS 

x±ss 

(n=8) 

FORWARDS  

x±ss 

(n=6) 

F p RESULT

Vertical Jump (cm) 53,78±4,74 53,12±5,17 56,83±7,41 0,810 0,459 p>0,05

Leg Strenght (kg) 127,61±20,60 126,12±14,99 138,83±17,45 0,985 0,391 p>0,05

Right Hand Grip (kg) 45,63±5,56 41,09±3,72 48,57±5,87 3,900 0,037 p<0,05

Left Hand Grip (kg) 43,80±6,33 41,17±4,95 45,9+0±5,73 1,196 0,323 p>0,05

10 m Sprint (sec.) 1,87±0,09 1,88±0,08 1,85±0,09 0,213 0,810 p>0,05

30 m Sprint (sec.) 4,55±0,17 4,53±0,14 4,40±0,16 2,023 0,158 p>0,05

Anaerobic Power (kgm/sec.) 122,81±24,27 119,79±21,57 117,22±7,67 0,140 0,870 p>0,05

Flexibility (cm) 22,44±6,58 28,75±6,53 26,50±7,99 1,801 0,191 p>0,05

Shuttle Run (number) 77,22±12,10 77,87±21,52 94,17±15,34 2,199 0,137 p>0,05

VO2max  

(ml.kg-1.min-1) 
45,24±4,04 45,10±6,63 50,12±4,58 1,991 0,163 p>0,05

Comparison of the measured physiological characteristics of the groups by ANOVA; there were no 

significant differences among groups at the point of vertical jump, leg strength, left hand grip, 10 

m sprint, 30 m sprint, anaerobic power, flexibility, the number of shuttle run and also VO2max 

(p>0,05), only the right hand grip strength results had statistically significant differences between 

groups (p<0.05). According to the results of the Tukey test, forwards were stronger than 

midfielders in the right hand grip (p = 0,037; p<0.05). 

 

Table 3. Averages Values and Comparison Results of Soccer Skill Characteristics of 

Groups (ANOVA) 

PARAMETER 

DEFENSE 

x±ss 

(n=9) 

MIDFIELDERS 

x±ss 

(n=8) 

FORWARDS 

x±ss 

(n=6) 

F p RESULT 

Total Skill Score (point) -1,10±0,90 -0,81±0,64 -0,82±0,48 0,810 0,459 p>0,05 

Comparison of the measured technical characteristics of the groups by ANOVA; there were no 

significant differences among groups at the point of total soccer skill score (p>0,05). 
 

 



 

1385 

Abstract 0533 
  

 
The effect of a selected aerobic training program on physiological factors of in 

heroin addicted men 

  

Alireza Aminazadeh, Mehdi Kargarfard, Mohammad Marandi, Vazgan Minasian 

Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 

  

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of a selected 8 weeks aerobic exercise 

program on the some of physiological (such as heart rate at rest and exercise, systolic blood 

pressure and diastolic blood pressure at rest and aerobic power) and hematological factors (such as 

serotonin and dopamine) in the heroin addicted of Isfahan province. 

 

Method: In semi-experimental study, 27 male heroin addicted of the Isfahan province, aged 25 to 

40 years, volunteered to participate in the study. Then, the subjects were randomized either to 

experimental group (N: 14 subjects), participating in a 8- week exercise training program (with the 

intensity of 60- 85 percent of maximum heart rate, five times a week and each session lasting 60 

minutes), or to control group (N: 13 subjects). A physical assessment which included (age, weight, 

height, BMI, waist-hip ratio, percentage of body fat and fat mass), physiological (such as heart rate 

at rest and exercise, systolic blood pressure and diastolic blood pressure at rest and aerobic 

power). The obtained data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 

  

Results: There were statistically significant differences in the physical measures (such as weight, 

BMI and percentage of body fat) and physiological parameters (such as heart rate at rest and 

exercise, systolic blood pressure at rest and aerobic power) between the experimental and control 

groups after participating in the exercise program in the patients (p<=0.05).  

Conclusion: The results showed that a selected exercise training program in heroin addicts is useful 

for improving their work capacity and selected physiological factors and psychosocial status. 

However, aerobic exercise training is an effective intervention in men addicted and can help 

improve physiological factors. 

  

Keywords: exercise training, heroin addicted patient, aerobic power 
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Abstract 0536 
  

Effect of two methods of training "Tai Chi and common active" on patients self-

concept after mastectomy surgery 

  

Maryam Khabbazi Kenari1, Maryam Ghorbani1, Yahya Sokhanguei2, Azadeh Zanganeh3 
1Sports Biomechanics,Physical education,Tehran azad university,Tehran,Iran 
2Sports physiotherapy and rehabilitation,Tehran university,Tehran,Iran 
3Motor behavior,Physical education,Kish international university,kish island,iran 

  

Breast cancer is an abnormal growth of cells in different areas of breast. This type of cancer is the 

most common cancer among women that Seven thousand women annually are diagnosed with it, 

especially the age of breast cancer in Iran is 10 years below the global level. At present average 

age of this disease in Iran is between 30 to 55 years old While this age in Western countries is 

between 50 to 60 years. Breast cancer rates are rising for unknown reasons followed by surgery 

and treatment in patients with complications and problems, including Lymph edema in the affected 

arm, Seruma formation, hematoma formation, skin flap necrosis, disruption of their grief, feelings 

of grief and all these effects will have significant impact on patients' self-concept (1-4)Since this 

type of research is limited Kylbert's study showed that such patients who had participated in 

programs of physical therapy, the treatment had a significant reduction in complications.Therefore 

this study has done to show the effect of Tai Chi exercises on self-concept and mastectomy 

patients. This semi-experimental research has been done on 20 patients that had been randomly 

selected from patients who were referred to the Center of Cancer Institute. The design of training 

program included five movement from each exercise with all principles of that exercise. Body 

image before and after the intervention was taken.  

The results of this study showed that in Tai Chi training group there was a significant difference 

between pretest and post test, the difference was not significant in active practice group and also 

were significant differences between training methods. Our results were consistent with the 

findings of Kylbert and Turner and also we conclude that the use of exercise after mastectomy 

surgery can increase patients' self-concept and finally can be effective on the process of treatment 

and improvement of their performance level. 

  

Keywords: mastectomy, life quality, tai chi 
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Effect of two methods of training "Tai Chi and common active" on patients self-

concept after mastectomy surgery 

  

Background: Breast cancer is an abnormal growth of cells in different areas of breast. After skin 

cancer it is the second rumor cancer in women. This type of cancer is the most common cancer 

among women that Seven thousand women annually are diagnosed with it, especially the age of 

breast cancer in Iran is 10 years below the global level. At present average age of this disease in 

Iran is between 30 to 55 years old While this age in Western countries is between 50 to 60 years. 

Breast cancer rates are rising for unknown reasons followed by surgery and treatment in patients 

with complications and problems, including Lymph edema in the affected arm, Seruma formation, 

hematoma formation, skin flap necrosis, disruption of their grief, feelings of grief and all these 

effects will have significant impact on patients' self-concept (1-4)Since this type of research is 

limited Kylbert's study showed that such patients who had participated in programs of physical 

therapy, the treatment had a significant reduction in complications (5).also in Turner's study, 

physiotherapy and exercise therapy in the study group also improved daily activity, and quality of 

life of patients and decreased fatigue (6)Therefore this study has done to show the effect of Tai Chi 

exercises on self-concept and mastectomy patients. 

 

Methods: This semi-experimental research has been done in the spring and summer of 1390 on 20 

patients that had been randomly selected from patients who were referred to the Center of Cancer 

Institute. The design of training program included five movement from each exercise with all 

principles of that exercise. Training was performed for 15 sessions until the patients exhaustion. 

Body image before and after the intervention was taken, measurements and paired t-test for 

comparison within groups and One-way ANOVA (ANOVAs) to compare the output using 19Spss 

software was used.  

 

Results: The results of this study showed that in Tai Chi training group there was a significant 

difference between pretest and post test, the difference was not significant in active practice group 

and also were significant differences between training methods.  

 

Conclusion: Our results were consistent with the findings of Kylbert and Turner and also we 

conclude that the use of exercise after mastectomy surgery can increase patients' self-concept and 

finally can be effective on the process of treatment and improvement of their performance level. 

Also using Tai chi probably is effective for attracting the patients to do exercises and because of 

reduction of pain and side effects is effective on self conception of the patients. 
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Abstract 0538 
  

The effect of short term match schedules onthe glucose and ınsulın levels of 

football players 

  

Vedat Çınar1, Şebnem Cengiz2, Ragıp Pala1, Aykut Dündar3, Fatih Murathan3 
1Firat University, Depermant of Physical Education and Sports, Elazig, Turkey 
2Harran University, Depermant of Physical Education and Sports, Sanliurfa, Turkey 
3Adiyaman University, Depermant of Physical Education and Sports, Adıyaman, Turkey 

  

In this research it was aimed to determine the effect of the 10-day chronic bland match Schedule 

off footballplayers on their glucose and insulin levels. 

 

Materials-Methods: The research was applied on 18 healthy male footballplayers. All the subjects 

joined wtihin the context of the programme, a Schedule of 10 days for a match Schedule of 7 days 

each of 90 minutes.  

 

Blood samples were obtained from all the subjects when they were resting, 2 hours before the 

match Schedule started and 2 hours after the match had finished. Their glucose and insulin levels 

were determined with the blood samples. 

 

Symptoms: After the application the glucose posttest measures of the second measurement of the 

research group, was increased in comparison to the pretest measures of the first measurement 

(p<0.05). After the match Schedule had ended, an increase was determined in the insulin 

measures of the footballplayers which was significant when compared with the pretest measures; 

this difference was statistically significant (P<0,05). 

 

Conclusions: The results of this study have proposed that a 10-day match schedule of 

footballplayers, cause significant changes in full blood values amongst glucose and insulin. 

Key words: Footballplayer, glucose, insulin 

  

Keywords: Footballplayer, glucose, insulin 
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Futbolcularda kısa süreli maç döneminin glikoz ve insülin düzeylerine etkisi 

  

Vedat Çınar1, Şebnem Cengiz2, Ragıp Pala1, Aykut Dündar3, Fatih Murathan3 
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ, Türkiye 
2Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye 
3Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adıyaman, Türkiye 

  

Bu araştırmada, Futbolcularda 10 günlük orta şiddetteki maç programının Glikoz ve insülin 

üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlandı. 

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma 18 sağlıklı erkek futbolcu denek üzerinde gerçekleştirildi. Tüm 

denekler maç programı dahilinde 10 günlük program dahilinde toplam 90 dakikadan 7 gün maç 

programına katıldılar.  

 

Deneklerin tamamından maç programına başlamadan ve son maçın bitiminden 2 saat sonra 

istirahat halinde kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde glikoz ve insilin düzeyleri tayin edildi. 

Bulgular: Uygulama sonunda araştırma grubunun 2. Ölçüm olan son test glikoz değerleri 1.Ölçüm 

olan ön test degerlerine göre yükselmişti(p<0.05). Maç prog ramı sonunda futbolcuların insülin 

değerlerinde ön test değerlerine göre anlamlı bir yükseliş tespit edilmiştir aradaki fark istatistiksel 

olarak önemliydi(P<0,05). 

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre Futbolcularda 10 günlük maç programının tam kan 

değerlerinden Glikoz ve insülin değerleri üzerinde anlamlı değişikliklere yol açtığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbolcular, glikoz, insülin 
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Abstract 0540 
  

The relationship between emotional intelligence and the proportion of 

entrepreneurial rate among sport club managers in esfahan 

  

Aye Rizvandi1, Shahram Aroufzad2, Mehdi Namazizadeh1 
1Physical Education, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan. Iran 
2Pardis Shahid Bahonar, University of Farhangiyan 

  

Objective: The present study aims at the investigation of the relationship between Emotional 

Intelligence and Entrepreneurial level in Isfahan club management.  

 

Methods: In the present research, in order to determine the volume of the sample, Kirsches and 

Morgan chart was being used and categorical stratified sampling was performed; therefore, the 

whole sampling was comprised of 130 participants from both private and governmental clubs (97& 

33 respectively). Data collection materials included Petrides and Furnham questionnaire with 30 

questions, the reliability questionnaire which was %787 and the entrepreneurial questionnaire 

designed by Moghimi and Ramazan which included 17 questions whose reliability was %.795. The 

face and content validity of the mentioned questionnaires were examined and confirmed by 10 

university professors.  

 

Results: A descriptive statistics was used in order to investigate the measures of dispersion and 

measure of central tendency and at inferential statistics, appropriate statistical analyses like 

Kalmograove smirnove (to assure the normality of the distribution), Levin test for variance 

congruity, correlation coefficient, multiple and simple regression for variance statistical analysis 

along with the help of SPSS version 18 were being applied. In all the dimensions of Emotional 

Intelligence except self-control, an exponential difference is being observed. The results of the 

research according to multiple regression reveals Emotional Intelligence increase results in the 

increase of entrepreneurial rate.  

 

Conclusions: The results of the research are in line with the previous bodies of research and 

confirm the fact that there is a positive and meaningful relationship between Emotional Intelligence 

and entrepreneurial rate. 

  

Keywords: Emotional ıntelligence, entrepreneurial, sport managers 
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The relationship between emotional intelligence and the proportion of 

entrepreneurial rate among sport club managers in esfahan 

  

Objective: The present study aims at the investigation of the relationship between Emotional 

Intelligence and entreprenerial level in Isfahan club management. Initially, this study was 

performed in the sport managers of Isfahan city. 

  

Subjects: It is not long the term the creation of job opportunities is being used in Iran and in 

every field attempts have been made to investigate and to research it. Moreover, development of 

job opportunity creation is an integral part of the development of the whole country in areas such 

as economy, politics, society, and sports especially in the last few years. However, this question 

has always been posed, "who is the true Entreprenure?" and "what are his/her characteristics?" 

Past research has revealed that job entrepreneurs have had specific traits and such traits can be 

found in all prosperous members of this group of people. Nowadays, a paucity of existing evidence 

indicates emotional intelligence plays a substantial role in the creation of entreprenrial.  

 

Methods: The methodology of this study is based on the descriptive data collection and its 

correlation. Also, the population from which this research was performed was 270 sport managers 

i.e., two groups-200 managers from private sector and 70 from public sector- reported by the main 

sport administration and Esfahan youth center in 2011. In the present research, in order to 

determine the volume of the sample, Kirsches and Morgan chart was being used and categorical 

stratified sampling was performed; therefore, the whole sampling was comprised of 130 

participants from both private and governmental clubs (97& 33 respectively). Data collection 

materials included Petrides and Furnham questionnaire with 30 questions, Likert scale 7 whose 

focus was the investigation of five aspects namely, self-awareness, self-motivation, self-control, 

enthusiasm, and social skills, the reliability of Petrides and Furnham ham questionnaire which  

was %787 and the entreprenerial questionnaire designed by Moghimi and Ramazan which included 

17 questions of scale 5 questionnaire whose reliability was %.795. The face and content validity of 

the mentioned questionnaires were examined and confirmed by 10 university professors.  

 

Results and Conclusions: A descriptive statistics was used in order to investigate the measures 

of dispersion and measure of central tendency and at inferential statistics, appropriate statistical 

analyses like Kalmograovesmirnove (to assure the normality of the distribution), Levin test for 

variance congruity, correlation coefficient, multiple and simple regression for variance statistical 

analysis along with the help of SPSS version 18 were being applied. In all the dimensions of 

Emotional Intelligence except self-control, an exponential difference is being observed. The results 

of the research according to multiple regression reveals Emotional Intelligence increase results in 

the increase of entreprenerial rate. The results of the research are in line with the previous bodies 

of research and confirm the fact that there is a positive and meaningful relationship between 
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Emotional Intelligence and entreprenerial rate. However, due to the novelty of research in both 

Emotional Intelligence and entreprenerial rate, it would be essential to put this research under 

consideration in other managerial levels within different organizations. 
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Abstract 0542 
  

The study of the somatotypes of the female pupıls of trabzon hıghschool of 

sports 

  

Vedat Ayan1, Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, Selma Soyyiğit1, Nehir Kavi1, Metin Kaya2 
1Karadeniz Technical University of Physical Education and Sports High School,Trabzon 
2Gazi University of Physical Education and Sports High School, Ankara 

  

ABSTRACT  

In the study, it was aimed to determine the somatotype chracteristics of the female pupils from 

Trabzon Highschool of Sports. 33 female pupils voluntarily participated in the study during the 

2011-2012 educational year. The age, height, weight, skinfold thickness, cirumference, and width 

measurements of the female pupils participated in the study were taken. Heath-Carter method was 

used to determine their somatotypes. The statistical analyses of the measurements were carried 

out by using SPSS 17. 

The mean values of the age, height,and weight of the female pupils (n=33) from Trabzon 

Highschool of Sports were found as follows; mean age 16.51±1.2 years old, mean height 

164.60±5.84 cm, mean body weight 57.48±5.06 kg. The mean values of the somototype 

components of the female pupils from Trabzon Highschool of Sports were found as endomorphy 

3.8±1.4, mesomorphy 3.0±1.3, ectomorphy 2.7±1.0. 

We are of the opinion that our study, in addition to determining the somatotype chracteristics of 

the female pupils from Trabzon Highschool of Sports, will also contribute to improving the training 

programs of the pupils and to the curriculum. 

  

Keywords: Anthropometry, somatotype, highschool of sports, female, pupil 

 
Trabzon spor lisesinde okuyan kız öğrenci sporcuların somatotip özelliklerinin 

incelenmesi 

  

Vedat Ayan1, Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, Selma Soyyiğit1, Nehir Kavi1, Metin Kaya2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Trabzon 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmada Trabzon Spor Lisesinde okuyan kız öğrenci sporcuların somatotip özelliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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Yöntem: Bu çalışmaya Trabzon ilinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında Trabzon Spor Lisesinde 

okuyan 33 kız sporcu öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan Spor Lisesi kız öğrenci 

sporcularının yaş, boy, kilo, deri kıvrımı kalınlıkları, çevre ölçümleri ve genişlik ölçümleri alınmıştır. 

Somatotip özelliklerini belirlemek amacıyla Heath-Carter yöntemi kullanılmıştır. Ölçümlerin 

istatistiksel analizleri SPSS 17 programında yapılmıştır.  

 

Bulgular: Bu çalışmaya katılan Trabzon Spor Lisesi kız öğrenci sporcularının (n=33) yaş 

ortalamaları 16.51±1.2 yıl, boy uzunluk ortalamaları 164.60±5.84 cm, vücut ağırlık ortalamaları 

57.48±5.06 kg olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan Trabzon Spor Lisesi kız öğrenci 

sporcularının somatotip bileşenlerinin ortalama değerleri ise endomorfi 3.8±1.4, mezomorfi 

3.0±1.3, ektomorfi 2.7±1.0 olarak bulunmuştur.  

 

Sonuç: Bu çalışma Trabzon Spor Lisesinde okuyan kız öğrenci sporcularının somatotip özelliklerini 

ve branşlara göre somatotip dağılımlarını belirlemekle birlikte öğrenci sporcuların antrenman 

programlarının ve eğitim planlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

 

1.GİRİŞ 

Genel anlamda antropometri; insan bedenin nesnel özelliklerini, belirli ölçüm yöntemleriyle ve 

ilkeleriyle boyutlandıran ve yapı özelliklerine göre sınıflandıran sistematize bir tekniktir[14]. Farklı 

bir ifade ile antropometri, bireyin vücut özelliklerini metrik olarak değerlendirmektir[1].  

Antropometrik özellikler üzerinde yapılan araştırmalarla, değişik vücut profillerinin hangi branşa 

uygun olduğu tespit edilmeye çalışılmakta ve yetenek tespiti sürecinde bu profillere uygun 

sporcuların seçimi yapılmaktadır[10].  

Vücut bölümlerinin, uzunluk, genişlik ve çevre olarak birbirlerine oranları sportif aktiviteler 

sırasında, mekanik yönden kimin daha avantajlı olacağını ortaya koymaktadır [11]. 

Bu nedenle çalışmamızda Trabzon Spor Lisesinde okuyan kız öğrenci sporcularının somatotip 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmaya Trabzon ilinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Trabzon Spor Lisesinde okuyan 33 

kız sporcu öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmamızda örneklem grubunda yer alan 

sporculardan “International Biological Programme (IBP)”[ 7] ve “International Society for the 

Advancement of Kinanthropometry (ISAK)”nin[9] öngördüğü teknikler doğrultusunda 

antropometrik ölçümler alınmıştır. 

Çalışmamızda kız öğrenci sporcuların somatotip özelliklerinin belirlemek için Heath-Carter 

somatotip belirleme yöntemi kullanılmıştır [4].  
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3. BULGULAR 

Çalışmamızda Spor Lisesi kız öğrenci sporcuların (n=33) ağırlık ortalamaları 57.48±5.06 kg, boy 

ortalamaları 164.60±5.84 cm, triceps DKK 16,56±5.6 mm, suprailiac DKK 10,96±4.6 mm, 

subscapula DKK 9,47±5.7 mm, calf DKK 22,87±7.4mm, biceps çevre 25,35±2.35 cm, calf çevre 

34,76±2.05 cm, dirsek genişliği 5,83±0.4 cm, diz genişlik ölçümü 9,03±.57 cm olarak tespit 

edilmiştir (Tablo1). 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Çalışmamızda Spor Lisesi kız öğrenci sporcularının yaş ortalamaları 16.50±1.28 yıl, boy 

ortalamaları 164.60±5.84 cm, vücut ağırlık ortalamaları 57.48±5.06 kg ve somatotip ortalama 

değerleri ise 3.8–3.0–2.7 olarak bulunmuş ve spor lisesi kız öğrenci sporcularının mezomorfik 

endomorf bir yapıya sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalardan; Tınazcı, C ve arkadaşlarının (1997) Genç Bayan Voleybol Milli Takımının 

Fiziksel ve Fizyolojik Profili konulu çalışmalarında yaş ortalamaları 16 yıl olan 12 bayan 

voleybolcunun somatotiplerini 4.0-2.4-3.1 olarak bulmuşlardır[15]. Bu bulgular çalışmadaki 

bulgularla tutarlılık göstermemektedir.  

Ayan, V (2012) yapmış olduğu çalışmada bayan voleybolcuların somatotip değerlerini 3.4-2.1-4.4 

olarak bulunmuş ve bayan voleybolcuların endomorfik - ektomorf bir yapıya sahip oldukları tespit 

edilmiştir[2]. Bu bulgular çalışmadaki bulgularla tutarlılık göstermemektedir.  

Malousaris, G.G ve arkadaşları (2008) yapmış oldukları çalışmalarında bayan voleybolcuları ağırlıklı 

olarak dengeli endomorf (3.4-2.7-2.9) olarak bulmuşlardır[13]. Bu bulgular çalışmadaki bulgularla 

tutarlılık göstermemektedir.  

Tsolakıs ve arkadaşları (2006) bayan eskrimciler üzerinde yapmış olduğu çalışmada bayan 

eskrimcilerin somatotiplerini 4.3-2.3-2.9 olarak bulmuşlardır [12]. Bu bulgular çalışmadaki 

bulgularla tutarlılık göstermemektedir. 

Balcı, Ş.S ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada kız çocukların somatotipini 3,6–4,3–2,6 

olarak bulunmuş ve endo-mezomorfik bir yapıya sahip oldukları tespit edilmiştir[3]. Bu bulgular 

çalışmadaki bulgularla tutarlılık göstermemektedir.  

Sonuç olarak; ülkemizde spor lisesi öğrenci sporcularının somatotip değerlerinin ortaya konmasının 

literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmekte, bu ve buna benzer araştırmaların daha büyük 

çalışma gruplarına ve değişik branşlarda mücadele eden sporculara yapılmasının konuyla ilgili daha 

iyi sonuçları beraberinde getireceği kanaatindeyiz. 
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Figure 1. The Distribution of the female pupıls of Trabzon hıghschool of sports 

Somatotype on the Somatochart. 

Şekil 1. Spor Lisesi Kız Öğrenci Sporcularının ortalama somatotiplerinin somatokart 

üzerindeki dağılımı. 

 
Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda Şekil 1’ de Spor Lisesi kız öğrenci sporcularının 

ortalama somatotiplerinin somatokart üzerindeki dağılımı görülmektedir. 

 

 

 



 

1398 

Figure 2. The Distribution of the female pupıls of Trabzon hıghschool of sports 

Somatotypes on the Somatochart. 

Şekil 2. Spor Lisesi Kız Öğrenci Sporcularının somatotiplerinin somatokart üzerindeki 

dağılımı. 

 
Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda Şekil 2’ de 33 Spor Lisesi Kız Öğrenci Sporcularının 

somatotiplerinin somatokart üzerindeki dağılımı görülmektedir. 
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Graphic 1. The mean endomorphy, mesomorphy and ectomorphy values of the female 

pupıls of Trabzon hıghschool of sports 

Grafik 1. Spor Lisesi Kız Öğrenci Sporcularının endomorf, mezomorf ve ektomorf 

değerlerinin ortalamaları. 

 
Çalışmamıza katılan Spor Lisesi Kız Öğrenci Sporcularının somatotip değerlerinin ortalamalarının 

grafiksel dağılımları Grafik 1’de verilmektedir. 
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Table 1. The Mean and Standard Deviation Values of the Anthropometric Measurements 

of the female pupıls of Trabzon hıghschool of sports. 

N MİN MAX ORTALAMA SS 

YAŞ 33 15,0 19,0 16,51 1,20

KİLO 33 46,0 70,0 57,48 5,60

BOY 33 152,0 177,0 164,60 5,84

TRİCEPS 33 7,8 28,0 16,56 5,68

SCAPULA 33 4,0 30,0 9,47 5,75

İLLİAC 33 4,4 24,0 10,96 4,67

CALF 33 8,8 34,0 22,87 7,40

FLX BİCEPS 33 20,0 31,0 25,35 2,35

CALF 33 29,0 38,1 34,76 2,05

DİRSEK 33 5,0 7,1 5,83 0,41

DİZ 33 7,9 11,0 9,03 0,57

ENDOMORFİ 33 2,0 8,0 3,81 1,40

MEZOMORFİ 33 1,0 7,0 3,06 1,32

EKTOMORFİ 33 ,0 5,0 2,72 1,09

 

 

 



 

1401 

Tablo 1. Spor Lisesi Kız Öğrenci Sporcularının Antropometrik Ölçümlerinin Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri. 

N MİN MAX ORTALAMA SS 

YAŞ 33 15,0 19,0 16,51 1,20

KİLO 33 46,0 70,0 57,48 5,60

BOY 33 152,0 177,0 164,60 5,84

TRİCEPS 33 7,8 28,0 16,56 5,68

SCAPULA 33 4,0 30,0 9,47 5,75

İLLİAC 33 4,4 24,0 10,96 4,67

CALF 33 8,8 34,0 22,87 7,40

FLX BİCEPS 33 20,0 31,0 25,35 2,35

calf 33 29,0 38,1 34,76 2,05

dirsek 33 5,0 7,1 5,83 0,41

diz 33 7,9 11,0 9,03 0,57

endomorfi 33 2,0 8,0 3,81 1,40

mezomorfi 33 1,0 7,0 3,06 1,32

ektomorfi 33 ,0 5,0 2,72 1,09
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Abstract 0543 
  

 
Methamphetamine drug effects on profit IQ, reaction time and movement time 

youth 

  

Hojjatollah Amini, Yones Doostyan, Ehsan Zareeyan, Yosef Aazami, Hamed Chopan 

Faculty of Physical Education,Allameh Tabatabai University of tehran,iran 

  

The purpose of this study the effects of methamphetamine drug use (glass) on the profit IQ, 

reaction time and movement time was young. 

 

Methods, A. - Comparison and Statistical Society, composed of 28-20 year old youth 2-6-10-14 

areas, are in Tehran. Purposively selected sample of 25 patients in both the experimental and 

control groups were homogeneous organization. Criteria for selecting groups, addiction, eating 

glass, was in the past six months. Control group at the same time had no experience in the field of 

drug abuse. The subjects' familiarity with the research process, the reaction time and movement, 

and the reaction time and the diagnostic evaluation of individuals using electronic devices, reaction 

time and movement time were measured. IQ individuals to determine profit from third-scale IQ 

test Nabsth Kotal culture and norms tables were used associated. 

 

Results showed that the drug methamphetamine on IQ profit (031 (P = 0 /, simple reaction time (P 

= 0/.17), time, easy to navigate (019P = 0 /), the reaction time of diagnosis (04P = 0 /) and time 

motion detection (036P = 0 /) has a significant impact. 

 

Conclusion: In general, online research results indicate a reduction in IQ, reaction time and the 

youth movement was the result of glass. 

  

Keywords: Methamphetamine materials, profit IQ, reaction time and movement time 

 
Methamphetamine drug effects on profit IQ, reaction time and movement time 

youth 

  

The purpose of this study the effects of methamphetamine drug use (glass) on the profit IQ, 

reaction time and movement time was young. 

 

Methods, A. - Comparison and Statistical Society, composed of 28-20 year old youth 2-6-10-14 

areas, are in Tehran. Purposively selected sample of 25 patients in both the experimental and 
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control groups were homogeneous organization. Criteria for selecting groups, addiction, eating 

glass, was in the past six months. Control group at the same time had no experience in the field of 

drug abuse. The subjects' familiarity with the research process, the reaction time and movement, 

and the reaction time and the diagnostic evaluation of individuals using electronic devices, reaction 

time and movement time were measured. IQ individuals to determine profit from third-scale IQ 

test Nabsth Kotal culture and norms tables were used associated. 

Results showed that the drug methamphetamine on IQ profit (031 (P = 0 /, simple reaction time (P 

= 0/.17), time, easy to navigate (019P = 0 /), the reaction time of diagnosis (04P = 0 /) and time 

motion detection (036P = 0 /) has a significant impact. 

 

Conclusion: In general, online research results indicate a reduction in IQ, reaction time and the 

youth movement was the result of glass. 
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Abstract 0545 
  

The statistical analysis of some factors which affect performance of Turkish 

women volleyball team in London 2012 Olympic Games 

  

Gürol Zırhlıoğlu 

Yuzuncu Yil University Education Faculty, Measurement and Evaluation Department, Van 

  

In volleyball matches, the most important effect on success is taking offense and defense as a 

whole and developing technical and tactical strategies in this context. Evaluations made during or 

after games usually focus on serve rate, return strokes, touches on the block and attacking 

strokes. The purpose of this study was to describe some variables which effect on performance of 

the Turkish Women Volleyball Team which has been finished fifth in the group and eliminated after 

the preliminary matches in the London 2012 Olympic Games.  

The data which was used in this study was obtained preliminary matches statistics in the internet 

sites of London 2012 Olympic Gamesn and International Volleyball Federation. In this study, 

varibles which were examined the effect were spikes, spike faults, spike shots, kill blocks, block 

faults, block rebounds, aces, service faults, serve hits, digs, dig faults, dig receptions, running sets, 

set faults, stil sets, excellent receptions, reception faults, serve receptions. Kolmogrov-Smirnov 

method was used in order to determine normality. After the normality test, student t test was used 

in order to compare two independent samples groups. Analysis of Variance (ANOVA) was used in 

order to compare more than two independent samples groups. 

The end of the study, some parameters affected Turkish Women Volleyball team performance in 

London 2012 Olympic Games investigated. The fact that Turkey were more superior than other 

teams was determined especially in ace services. However, block faults, spike faults, serve faults 

and rebounds were determined important variables for matches lost. 

  

Keywords: Statistical analysis, London 2012 Olympic Games, performance 
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Türk bayan voleybol takımının Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarındaki 

performansına etki eden bazı faktörlerin istatistiksel analizi 

  

Gürol Zırhlıoğlu 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Van 

  

Amaç: Voleybol müsabakalarında başarıya ulaşmadaki temel etken hücum ve savunmayı bir bütün 

olarak ele alarak teknik ve taktik anlamda stratejiler geliştirmektir. Takımların ve oyuncuların 

ortaya koymuş oldukları farklı voleybol becerileri özellikle üst düzey voleybol karşılaşmalarında 

maçların sonucunu etkileyebilmektedir. Karşılaşmalar esnasında ve sonrasında yapılan 

değerlendirmeler genellikle servis atışları, servis karşılama vuruşları, blok dokunuşları ve hücum 

vuruşları üzerinedir. Takımların ve oyuncuların performans değerlendirmeleri genellikle bu etkenler 

üzerinden yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarına katılan ve 

ön eleme maçları sonucunda grubu (Çin (CHN), Sırbistan (SRB), Amerika Birleşik Devletleri (USA), 

Kore (KOR), Brezilya (BRA), Türkiye (TUR)) beşinci sırada tamamlayarak elenen Türk Bayan 

Voleybol takımının ortaya koymuş olduğu performans üzerinde etkili olabilecek değişkenlerin 

belirlenmesi ve takımın grubunda yer alan diğer takımlar ile voleybol becerileri bakımından 

karşılaştırılmasıdır. 

 

Yöntem: Çalışmada kullanılan veriler Londra Olimpiyat Oyunları ve Uluslararası Voleybol 

Federasyonu resmi internet sitelerinin ön eleme maç istatistiklerinden elde edilmiştir. İstatistik bilgi 

formunda yer alan tüm değişkenler çalışmada kullanılmıştır. Bu değişkenler toplam smaç (sayı ile 

sonuçlanan smaç, hatalı smaç, etkisiz smaç), toplam blok (sayı ile sonuçlanan blok, blok hatası, file 

üstü mücadele), toplam servis (doğrudan sayı, servis hatası, oyuna giren servis), toplam hücum 

karşılama (oyunda kalan hücum karşılama, hatalı karşılama, manşetle karşılama), toplam pas (sayı 

ile sonuçlanan pas, hatalı pas, oyunda kalan pas) ve toplam top karşılama (mükemmel top 

karşılama, hatalı top karşılama, servis karşılama) olarak kaydedilmiştir. Verilere ait tanımlayıcı 

istatistikler elde edildikten sonra verilerin normal dağılım gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

Verilerin normal dağılım gösterdiği belirlendikten sonra ikili grupların karşılaştırılmaları için Student 

t testi, ikiden fazla grubu olan değişkenlerin karşılaştırılmaları için ise varyans analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: Ön eleme maçları sonucunda 9 set kazanarak 11 set kaybeden ve 6 puan ile grubunu 

beşinci sırada tamamlayarak elenen Türk bayan voleybol takımının yapmış olduğu karşılaşmalar 

sonucunda ortalama olarak 136.80 smaç vuruşu, 45.80 blok, 87.00 servis, 80.60 hücum karşılama, 

130.80 servis ve 80.00 top karşılama değerlerine ulaşmıştır. Voleybol becerilerini ifade eden bu 

değişkenlerin alt boyutları bakımından grubun diğer takımları ile olan farklılıkları ortaya koyabilmek 

amacıyla yapılan varyans analizinin sonuçlarına göre grupta yer alan takımlar arasında meydana 

gelen farklılıkların file üstü mücadele (p<0.01), servis ile doğrudan sayı (p<0.05), servis hatası 

(p<0.05) ve oyuna giren servis (p<0.05) değişkenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

olabileceği belirlenmiştir.  
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Türkiye bayan voleybol takımı ile diğer takımlar için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda, Çin 

Halk Cumhuriyeti maçında (1-3) blok hatası ve servis hatası değişkenleri bakımından takımlar 

arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılığın olduğu (p<0.05) ve Türk Milli takımının ortalama 

olarak daha az blok hatası yaptığı ( TUR=15; CHN=21) gözlenmiştir. Servis hatası değişkeni için ise 

tersi bir durum söz konusu olup Çin Halk Cumhuriyeti takımının daha az ( TUR=10.40; CHN=5.00) 

servis hatası yaptığı görülmüştür. 

Sırbistan maçında (3-0) sayı ile sonuçlanan smaç ( TUR=56.40; SRB=39.20), file üstü mücadele  

( TUR=22.40; SRB=14.60), ace ( TUR=5.80; SRB=1.80), oyuna giren servis ( TUR=70.80; 

SRB=51.40), oyunda kalan hücum karşılama ( TUR=51.20; SRB=31.40), oyunda kalan pas 

(TUR=52.40; SRB=37.00) değişkenleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu ve bu 

değişkenler için Türk milli takımının Sırbistan takımından daha iyi değerlere sahip olduğu 

gözlenmiştir. Sadece servis karşılama değişkeni için ise Sırbistan takımının daha etkili (TUR=26.80; 

SRB=37.00) olduğu belirlenmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri maçında (0-3) smaç hatası ( TUR=24.60; USA=13.20) ve servis hatası 

(TUR=5.00; USA=10.40) değişkenleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu ve 

Amerika Birleşik Devletleri takımının bu değişkenler bakımından daha iyi oldukları belirlenmiştir. 

Ace ( TUR=5.80; USA=2.20) değişkeni için Türk Milli takımı daha yüksek bir ortalama elde etmiştir. 

Kore maçında (3-2) ace ( TUR=5.80; KOR=2.40) değişkeni için takımlar arasındaki farkın manidar 

olduğu ve Türk milli takımının daha başarılı olduğu görülmüştür. Servis hatası ( TUR=5.80; 

KOR=2.40) değişkeni için ise Kore takımının daha az hata yaptığı ve aradaki farkın istatistiksel 

olarak önemli olduğu sonucu elde edilmiştir. 

  

Brezilya maçında (2-3) ise sadece file üstü mücadele ( TUR=22.40; BRA=34.80) bakımından 

takımlar arasında farkın önemli olduğu ve file üstünde Brezilya takımının daha etkin olduğu 

belirlenmiştir. Bu maç için hatalı smaç değişkeni ( TUR=24.60; BRA=14.80) için ortalamalar 

arasındaki fark yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak bu farkın önemli olmadığı ancak 0.05 

değerine çok yakın olduğu (p=0.05) sonucu elde edilmiştir.  

 

Sonuç: Yapılan çalışma sonunda Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarını 5.sırada tamamlayan Türkiye 

Bayan Voleybol takımının performansına etki eden parametreler incelenmiştir. Özellikle ace 

servislerde Türkiye’nin diğer takımlara göre daha üstün olduğu, 3-0 kazandığı Sırbistan 

karşılaşmasında bütün beceriler bakımından üstünlük sağladığı görülmüştür. Kazanamadığı 

maçlarda blok hatası, smaç hatası, servis hatası ve file üstü mücadele değişkenlerinin önemli 

etkenler olarak ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İstatistiksel analiz, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları, performans 
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Abstract 0547 
  

Comparison of the impacts of winter universiade 2011 and european youth 

olympic festival 2011 mega sporting organizations 

  

Kerem Yıldırım Şimşek 

Anadolu Universty Physical Education and Sport Faculty 

  

In this research it has been aimed to compare the views of the local spectators as to the impacts of 

Winter Universiade and European Youth mega sporting events held in 2011 in Turkey. The research 

group is comprised of 878 local spectators that have watched the activities. Mega Event Impact 

Sacle, which has been developed by Jie and Yan (2010), has been used as a means to collect data 

for the research. The aspects that form the scale to determine the views of the local spectators as 

to the impacts of mega organizations have been compared according to the demographic features 

of the sample group. In accordance with the results obtained, it has been revealed that the aspects 

of the impacts of Winter Universiade ve European Youth Olympic Festival mega sporting 

organizations show significant differences according to the demographic features of the sample 

group. The demographic feature that embrace the fewest difference is the monthly revenue of the 

local spectators that take part in the organizations. The views of the sample group concerning both 

positive and negative impacts of the two organizations have high-level averages. In other words, 

positive and negative impacts have been confirmed to exist in the cities where Winter Universiade 

and European Youth Olympic Festival mega sporting organizations were held, namely in Erzurum 

and Trabzon respectively. 

  

Keywords: Mega event impact, Winter Universiade, Europen Youth Olympic Festival 

 
2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve 2011 Avrupa Gençlik Olimpik 

Oyunları Mega Spor Organizasyonlarının etkilerinin karşılaştırılması 

  

Kerem Yıldırım Şimşek 

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu araştırmada, Türkiye’de 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve 

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları mega spor organizasyonlarının etkilerine yönelik yerel seyirci 

görüşlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, etkinlikleri izleyen toplam 878 yerel 

seyirci oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Jie ve Yan (2010) tarafından geliştirilen 

Mega Organizasyon Etkisi (Mega Event Impact Scale) adlı ölçek kullanılmıştır. Mega 
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organizasyonların etkilerine yönelik yerel seyirci görüşlerini belirlemek için ölçeği oluşturan boyutlar 

örneklem grubunun demografik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları mega spor 

organizasyonlarının etkilerine ait boyutların bir çoğunda örneklem grubunun demografik özelliklere 

göre önemli farklılıklar ortaya koyduğu belirlenmiştir. Farklılıkların en az olduğu demografik özellik 

ise organizasyonlara katılan yerel izleyici grubunun aylık geliridir. Her iki organizasyonun hem 

olumlu hem de olumsuz etkileri ile ilgili örneklem grubunun görüşleri yüksek düzeyde ortalamalara 

sahiptir. Başka bir deyişle, hem Erzurum’da gerçekleştirilen Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları 

hem de Trabzon’da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları mega spor organizasyonunun 

düzenlendiği şehirlerde olumlu ve olumsuz etkilerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Mega organizasyon etkisi, Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları, Avrupa 

Gençlik Olimpik Oyunları 
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Abstract 0549 
  

Study and comparison impact of music on performance of aerobic, anaerobic 

exercise and some basis soccer skills in two different age group of soccer boys 

  

Hamdollah Iraji, Abbass Jafari 

Zarin shar Payam nor isfahan University -Department of physical education 

  

0bjective: the purpose of this research was study and comparison impact of music on performance 

of aerobic,anaerobic activities and some basis football skills in two age group of footballer boys.  

 

Methods: for this purpose individual data form delivered between players of one soccer school that 

have at least 3 mounts regular exercise record.then,between volunteers that shared in research 

used happiness-depression measure(mack gray-josef).performance and at last from peoples that 

get mark higher than 50 in happiness used in two groups,first(n=15)with age average (11.24+-

0.75) and second group (n=12) with age average(14.06+_0.79).both groups did 1600 metre 

exercise,rast test,dribll and control football test(Igli) once without music and once so that hear fast 

and exciting music.for analysis of data used students _T independent and dependent. 

 

Findings: the results Stated of significant difference in pre test-pos test both groups in1600metre 

exercise,wich this change was more in first group.(p=0.015,p=0.000).in dribll exercise,minimum 

time,maximum time and fatigue index in any of both groups wasn,t achiered meaningful difference 

of compare of pre test –pos test.comparison between two group stated of second groups 

preference in all of tests in both steps.  

 

Conclusion: these result show that hearing of fast and exciting music at the time of aerobic 

exercises performance,in child and teenager groups that don’t have depression will fallow 

performance development,although doesn’t have any impact on aerobic and anaerobic exercises. 

 

Key words: music,rast,fatigue index, happiness, depression 

  

Keywords: Music, rast, fatigue index, happiness, depression 
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Study and comparison impact of music on performance of aerobic, anaerobic 

exercise and some basis soccer skills in two different age group of soccer boys 

  

0bjective: the purpose of this research was study and comparison impact of music on performance 

of aerobic,anaerobic activities and some basis football skills in two age group of footballer boys. 

 

Methods: for this purpose individual data form delivered between players of one soccer school that 

have at least 3 mounts regular exercise record.then,between volunteers that shared in research 

used happiness-depression measure(mack gray-josef).performance and at last from peoples that 

get mark higher than 50 in happiness used in two groups,first(n=15)with age average (11.24+-

0.75) and second group (n=12) with age average(14.06+_0.79).both groups did 1600 metre 

exercise,rast test,dribll and control football test(Igli) once without music and once so that hear fast 

and exciting music.for analysis of data used students _T independent and dependent. 

 

Findings: the results Stated of significant difference in pre test-pos test both groups in1600metre 

exercise,wich this change was more in first group.(p=0.015,p=0.000).in dribll exercise,minimum 

time,maximum time and fatigue index in any of both groups wasn,t achiered meaningful difference 

of compare of pre test –pos test.comparison between two group stated of second groups 

preference in all of tests in both steps. 

  

Conclusion: these result show that hearing of fast and exciting music at the time of aerobic 

exercises performance,in child and teenager groups that don’t have depression will fallow 

performance development,although doesn’t have any impact on aerobic and anaerobic exercises. 

 

Refrences: 

1- Copeland, BL, etal, Effects of types and intensities of background music on treadmill endurance. 

J Sports Med Phys Fitness. 1991 Mar;31(1):100-3  

2- Potteiger, JA, ctal, influence of music on ratings of perceived exertion during 20 minutes of 

moderatc intensity exercise. Percept Mot Skills. 2000 Dec;91(3 Pt 1):848-54. 

3- Stephen, H, etal, the Effects of sensory deprivation and music on perceived exertion and Affect 

during exercise. JSEP Volume 12, Issue 2, June 

4- Brownly, KA. Effects of music on physiological and affective responses to graded affective 

tesponses to graded treadmill exercise in trained and untrained runner. Int J Psychophysiol. 1995 

Apr;19(3):193-201. 
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1 

weight(kg) height(cm) age(year) 

first group 32/16±6/o6 142/93±7/67 11/24±0/75

second group 43/28±5/13 159±5/81 14/06±0/79

subjective particular(M± SD) 

 

2-group 1 

 

1600 metr 

(minute) 

dribll 

(s) 

control 

(n) 
minimum time maximum time fatigue index

pre test 9/29±0/60 30/58±2/82 25/47±8/03 7/12±0/48 8/36±0/63 0/87±0/31 

post test 8/59±0/52 29/43±2/48 24/80±8/29 7/10±0/42 8/43±0/68 0/91±0/36 

T 4/635 1/955 0/756 0/174 0/635 0/322 

P 0/000* 0/071 0/462 0/865 0/536 0/753 

variable of aerobic and anaerobic performance and two soccer basis skill(M±SD) and T test in first 

group 

 

3-group 2 

 

1600 metr 

(minute) 
dribll(s) control(n) minimum time maximum time fatigue index

pre test 8/58±0/55 26/43±3/47 40/09±6/39 6/45±0/78 7/55±0/49 1/67±0/82 

post test 8/03±0/72 25/20±2/25 41/18±7/23 6/35±0/46 7/60±0/78 1/91±0/92 

T 2/89 1/69 0/734 0/680 0/318 1/08 

P 0/015* 0/119 0/480 0/51 0/757 0/299 

variable of aerobic and anaerobic performance and two soccer basis skill(M±SD) and T test in 

second group 
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Abstract 0550 
  

The review of primary school physical education teachers' attitudes towards the 

application of curriculum 

  

Hatice Karagöz, Bürke Köksalan, Nurper Özbar 

Marmara University School of Physical Education and Sport Science, Istanbul 

  

Purpose: The purpose of this study is to determine, by the questionnaire method, the physical 

education teachers’ capacities in order to implement primary school curriculum. The subject of the 

study is to determine by the questionnaire method, whether weekly physical education class time is 

sufficient to achieve general and special purposes, whether the teachers implement the entire 

curriculum when they prepare their plans, whether there is enough equipment and facilities in 

schools and whether the school administrations provide enough support for sports activities. 

 

Method: Totally 60 education teachers of some primary schools of Beykoz District which are 

consisted of 22 female and 38 male and whose ages ranging from 25 to 48 were volunteer 

participants of this study. The Cronbach's alpha measurement method is used for this study and 

the internal consistency coefficient is found as 0.68. 

 

Results: As a result of the study; it is determined that the physical education class teachers do not 

have difficulty to implement the curriculum for the physical education class and the implementation 

do not require extra work. However, it is generally considered that the time allocated for the 

physical education lessons is insufficient to achieve the general and specific objectives. In addition, 

it is determined that the support received from school administrations, parents and social 

environment varies depending on each school. Besides it is also determined that the equipment 

and tools used to implement the curriculum also varies depending on each school. 

  

Conclusion: It is evident that in order to ensure participation in regular physical activity, the school 

physical education program and its implementation need to be re-evaluated in terms of concept 

and context. Weekly physical education class time should be increased taking into account student 

needs and curriculum subjects and course formats must be changed. Physical education classes 

must be taught by teachers who are expert in sports. 

  

Keywords: Attitude scale, Primary school, Physical education lessons 
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İlköğretim okulu beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders müfredatının 

uygulanmasına yönelik tutumlarının incelenmesi 

  

Hatice Karagöz, Bürke Köksalan, Nurper Özbar 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

  

Amaç: Günümüzde beden eğitimi dersi, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve eksiklikler sebebiyle 

hedefleri ve bireysel beklentileri karşılamaktan uzak bir hal almıştır. Beden eğitimi dersinin 

verimliliğinde yönetici davranışlarının önemli rol oynadığını bilinmektedir. Beden eğitimi ders 

alanlarının spor salonu, spor sahası, okul bahçesi gibi farklı mekânlar olması, öğretmen-öğrenci 

iletişim ve etkileşimi bakımından bu dersi diğerlerinden farklı yapmakta ve bu farklılıklar da 

beraberinde öğretmene daha fazla fiziksel, duygusal, bilişsel görev ve sorumluluk yüklemektedir. 

Öğrencilerle olan çalışmalarının yanı sıra diğer öğretmenler, yöneticiler ve toplum ile olan işler 

günlük okul mesaisinden daha fazla zaman gerektirmektedir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı, 

ilköğretim programındaki beden eğitimi ders müfredatının tam olarak uygulanabilirlik düzeyini 

belirleyebilmektir. Haftalık beden eğitimi ders süresinin, dersle ilgili genel ve özel amaçlara 

ulaşabilmek için yeterli olup olmadığı, öğretmenlerin planları hazırlarken müfredatın tamamına yer 

verip veremedikleri, okullarda yeterli tesis ve malzemenin bulunup bulunmadığı ve sportif 

faaliyetlere okul idarelerinin yeterli desteği sağlayıp sağlamadığı anket yöntemiyle tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Yöntem: Araştırmaya Beykoz ilçesindeki bazı ilköğretim okullarında görev yapan, yaşları 25 ila 48 

arasında değişen ve 2 ila 19 yıldır öğretmenlik mesleğine hizmet eden 22 bayan, 38 erkek toplam 

60 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. 

Ölçme aracı olarak kullanılan anketin genel olarak geliştirilme aşamaları; madde havuzu, uzman 

görüşü, ön deneme, faktör analizi ve güvenirlik hesaplama aşamaları sırasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan anketin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.68 olarak bulunmuştur. Bu katsayılar 

literatür tarafından oldukça güvenilir olarak kabul edilmektedir. Verilerin analizinde “SPSS” paket 

programı kullanılmış ve frekans analizi yapılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışmamız sonuçlarına göre öğretmenlerin %66,7’si beden eğitimi ders müfredatını 

uygulamada zorluk çekmediğini ve %65’ide programın öğretmenlere fazladan yük getirmediğini 

düşünmektedirler. Bununla beraber öğretmenlerin %30’u beden eğitimi ders müfredatını 

uygulamada zorluk çektiğini ve programın öğretmenlere fazladan yük getirdiğini düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin müfredatı uygulayabilmek için araç gereçlerin yeterli olup olmadığını ve programın 

uygulanabilmesi için ders süresinin yeterli olup olmadığına ilişkin görüşlerine bakıldığında, %58,3’ü 

okullarında araç gerecin müfredat uygulaması için yeterli olduğunu, %31,7’si yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. %63,3’ü müfredat programının uygulanmasında ders için ayrılan sürenin yetersiz 

olduğunu, %21,7’si sürenin yeterli olduğunu düşünmektedir. 
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Öğretmenlerin %58,3’ü müfredatı uygularken okul yönetiminden destek gördüğünü, %28,3’ü ise 

destek görmediğini, %53,4’ü velilerden destek alıyorken, %36’sı ise destek almadığını 

belirtmektedir. %63,3’ü müfredatı uygularken okul dışı sosyal çevre ile işbirliği yapıyorken, 

%21,7’si işbirliği yapmadığını ifade etmiştir. 

 

Sonuç: Çalışmamız sonucunda öğretmenlerin beden eğitimi ders müfredatını uygulamada zorluk 

çekmediği ve programın kendilerine fazladan yük getirmediği düşüncesinin yaygın olduğu 

belirlenmiştir. Ancak beden eğitimi dersine ayrılan sürenin genel ve özel amaçlara ulaşabilmek için 

yetersiz olduğu görüşü ön plandadır. Ayrıca okul yönetimlerinden, ailelerden ve sosyal çevreden 

alınan desteğin okullara göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Bunun yanında müfredatı 

uygularken kullanılan araç gerecin de okullara göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır.  

Görülüyor ki fiziksel aktiviteye düzenli katılımın sağlanabilmesi için, okul beden eğitimi programının 

ve uygulamasının kavramsal ve bağlamsal olarak yeniden değerli hale getirilmeye ihtiyacı vardır. 

Haftalık beden eğitimi ders süreleri öğrenci ihtiyaçları ve müfredat konuları dikkate alınarak 

artırılmalı ve derslerin formatı değiştirilmelidir. İlköğretim 5. Sınıfa kadar beden eğitimi derslerine 

sınıf öğretmenlerinin girdiği görülmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması ve beden eğitimi 

derslerinin spor dallarında uzmanlığı bulunan öğretmenler tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi dersi, ilköğretim okulu, tutum ölçeği 
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Abstract 0553 
  

The evaluation of work satisfaction and organizational commitment of 

swimming trainers’ 

  

Bilge Donuk1, Havva Ermiş2 
1Istanbul University School of Physcical Education and Sport, Department of Sport Management 
2İstanbul Metropolitan Municipality Sport A.Ş. 

  

In this study is to find out; whether or not the levels of job satisfaction and organizational 

commitment of swimming trainers significantly differ in terms of gender and length of service, 

whether or not these aforementioned levels significantly correlate with each other. Research staff 

to measure organizational commitment, Meyer and Allen (1991) has been developed by and 

composed of nine questions, the scale of organizational commitment, job satisfaction levels and to 

measure the Minnesota Job Satisfaction scale consists of 20 questions developed by Weiss and 

friends (1967) translated by the Baycan (1985) and Turkish was administered. Survey method has 

been adopted for the study. The sample consisted of 89 swim trainers 53 of whom were female and 

36 of whom were male. Evaluation of the data obtained from SPSS (18) statistics program was 

used. So as to analyze the data obtained, Independent samples t test, and analysis of correlation 

have been used. We determined that job satisfaction didn't change meaningfully in statistics 

according to age, education levels, income levels, sex and the length of the working environment. 

  

Keywords: Job satisfaction, organizational commitment, swimming trainer 

 
Yüzme eğitmenlerinin iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının 

değerlendirilmesi 

  

Bilge Donuk1, Havva Ermiş2 
1İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 
2İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi ‘nde çalışan yüzme 

eğitmenlerinin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin ölçülmesidir. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Spor Anonim Şirketi ‘nde çalışan yüzme eğitmenlerinin işlerinden ne ölçüde tatmin 

oldukları ve örgütsel bağlılıklarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. 
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Yöntem 

Çalışmamızda, nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada personelin örgütsel bağlılıklarını 

ölçmek için Meyer ve Allen, (1991) tarafından geliştirilmiş bulunan ve 9 sorudan oluşan örgütsel 

bağlılık ölçeği; iş tatmin düzeylerini ölçmek için ise Weiss ve Ark. (1967) tarafından geliştirilmiş ve 

Türkçeye Baycan, (1985) tarafından çevrilen 20 sorudan oluşan Minnesota İş Tatmin ölçeği 

uygulanmıştır. Örneklem grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de çalışan 53 kadın, 36 

erkek toplam 89 yüzme eğitmeninden oluşmaktadır. Uygulamalardan elde edilen veriler SPSS 18,0 

paket programında değerlendirilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans 

analizi, cinsiyet ve medeni durumlarına göre örgütsel bağlılık ile iş tatmin düzeylerinin 

karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi; yaş, kıdem, eğitim karşılaştırılmasında ise tek yönlü 

varyans analizi uygulanmıştır. Örgütsel bağlılık ve iş tatmin ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamasını belirlemek içinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. 

 

Bulgular 

Katılımcıların Örgütsel Bağlılığa İlişkin Betimsel İstatistiklerine Göre 

“Bu kurumun başarılı olabilmesi için benden beklenenin üstünde bir çaba göstermeye istekliyim.” 

Sorusuna katılımcıların %25,8’i biraz katılıyorum, %11,2’si hiç katılmıyorum cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

“Yakın arkadaşlarıma bu kuruma girmelerini tavsiye ederim.” Sorusuna katılımcıların %25,8’i 

kararsızım, %11,2’si kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Kendimi bu kurumun bir parçası olarak görüyorum.” Sorusuna katılımcıların %25,8’i çok 

katılıyorum, % 16,9’u hiç katılmıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Bu kurumda çalışmayı sürdürebilmek için bana verilen hemen hemen tüm görevleri yapmaya 

hazırım.” Sorusuna katılımcıların %29,2’si biraz katılıyorum, %14,6’sı kesinlikle katılıyorum 

cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Bu kuruma bağlanıp kalmakla çok bir şey kazanamayacağıma eminim.” Sorusuna katılımcıların 

%28,1’i kararsızım, %13,5’i hiç katılmıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Bu kurumun politikalarını benimsemek bana zor geliyor.” Sorusuna katılımcıların %32,6’sı biraz 

katılıyorum, %13,5’i çok katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Bu kurum çalışabileceğim birçok şirket içinde en idealidir.” Sorusuna katılımcıların %37,1’i 

kararsızım, %10,1’ kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Yaptığım iş benzer olduğu sürece, başka bir kurumda da çalışabilirim.” Sorusuna katılımcıların 

%29,2 kesinlikle katılıyorum, %9,0 hiç katılmıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Beklenmedik bir durum olmadıkça, bu kurumda çalışabildiğim sürece çalışırım.” Sorusuna 

katılımcıların %29,2’si kararsızım, %12,4’ü kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Katılmcıların İş tatminine İlişkin Betimsel İstatistiklerine Göre 

“Beni her zaman meşgul etmesi bakımından” sorusuna katılımcıların %33,7’si hiç memnun değilim, 

%12,4’ü memnunum cevabını verdiği görülmektedir. 
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“Tek başıma çalışma olanağımın olması bakımından” sorusuna katılımcıların %29,2’si memnunum, 

%9,0’ı çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından” sorusuna katılımcıların %25,8’i hiç 

memnun değilim, %3,4’ü çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Toplumda "saygın" bir kişi olma şansını bana vermesi bakımından” sorusuna katılımcıların 

%47,2’si memnunum, %11,2’si hiç memnun değilim cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Amirimin emrindeki kişileri idare tarzı açısından” sorusuna katılımcıların %37,1’i memnunum, 

%5,6’sı çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Amirimin karar verme yeteneği bakımından” sorusuna katılımcıların %31,5’i memnunum, %7,9’u 

çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme açısından” sorusuna katılımcıların %40,4’ü 

memnunum, %5,6’sı hiç memnun değilim cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Bana sabit bir iş sağlaması bakımından” sorusuna katılımcıların %55,1’i memnunum, %5,6’sı 

memnun değilim cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmam bakımından” sorusuna katılımcıların 

%40,4’ü memnunum, %4,5’i memnun değilim cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansına sahip olmam bakımından” sorusuna katılımcıların 

%37,1’i memnunum, %7,9’u memnun değilim cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın olması bakımından” sorusuna 

katılımcıların %37,1’i memnunum, 10,1’i çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“İş ilgili alınan kararların uygulanmaya konması bakımından” sorusuna katılımcıların %30,3’ü 

kararsızım ve memnunum, %5,6’sı çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından” sorusuna katılımcıların %28,1’i hiç memnun 

değilim, %2,2’si çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“İş içinde terfi olanağımın olması bakımından” sorusuna katılımcıların %34,8’i hiç memnun değilim, 

%5,6’sı çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Kendi kararlarımı uygulama serbestliğinin bana verilmesi açısından” sorusuna katılımcıların 

%27,0’ı memnunum, %9,0’ı çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“İşimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme şansının bana sağlanması bakımından” sorusuna 

%32,6’sı memnunum, %12,4’ü çok memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

“Çalışma şartları bakımından” sorusuna katılımcıların %32,6’sı hiç memnun değilim, %2,2’si çok 

memnunum cevabını verdikleri görülmektedir. 

 

Sonuçlar 

Yapılan çalışmada, 89 yüzme eğitmeninde demografik değişkenlerin dağılımı incelenmiştir. Örgütsel 

bağlılıkla cinsiyet, yaş, gelir durumu ve kıdem arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan iş yeterliliğine göre p<0,05 düzeyinde farlılık bulunmuştur. İş 

tatmini ile cinsiyet, yaş, gelir durumu ve kıdem arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. İş 

tatminin alt boyutu olan iş yeterliliğine göre p<0,05 düzeyinde farlılık bulunmuştur. Yapılan 
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Cronbach's Alpha analizine göre güvenilirlik derecesi yüksek çıkmıştır. Örgütsel bağlılık ve iş tatmini 

arasındaki korelasyon analizi incelendiğinde aralarında p<0,001 düzeyinde pozitif ilişki olduğu 

görülmüştür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, örgütsel bağlılık, yüzme antrenörü 

  



 

1419 

Abstract 0557 
  

Determining the imminence to leadership types of the city referees employed in 

Ankara 

  

Ahmet Doğanay, Velittin Balcı, Ferhat Gündoğdu 

Ankara University Physical Education and Sports Highschool 

  

Aim 

The objective of the study is to determine the imminence to leadership types of city referees in 

Ankara. 

 

Method 

Among totally 140 city referees working in Ankara, 70 city referees (68 men, 2 women) were 

contacted. In order to determine the leadership types, the contacted referees were previously 

delivered Multi Dimensional Leadership Questionarre prepared by Bruce J. Avolio and Bernard M. 

Bass and were requested to answer the questions. The referees were asked to mark their own 

opinions and not to be affected by each other. The output data was rated in the computer 

environment using SPSS (16.0) programme and the results were reflected in charts in the findings 

part of the study. 

 

Result 

In this field, when studies done in different cities are examined, we observe that the results 

obtained are close to the results we gained in our study. As a result of the study, it is determined 

that city referees employed in Ankara show an imminence to leadership types with a rate of above 

average. 

  

Keywords: Leadership, Leadership Types, City Referees 

 



 

1420 

Ankara ilinde görev yapan il hakemlerinin liderlik tiplerine yakınlıklarının 

incelenmesi 

  

Ahmet Doğanay, Velittin Balcı, Ferhat Gündoğdu 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Amaç 

Çalışmanın amacı, Ankara ilinde görev yapan il hakemlerinin liderlik tiplerine yakınlıklarının 

incelenmesidir. 

 

Yöntem 

Ankara ilinde görev yapan toplamda 140 il hakeminden 68 erkek ve 2 bayan olmak üzere toplamda 

70 il hakemine ulaşılmıştır. Ulaşılan hakemlerimize daha önceden liderlik tiplerinin belirlenmesi 

amacıyla Bruce j. Avolio ve Bernard, M. Bass tarafından oluşturulmuş Çok Boyutlu Liderlik Anketi 

ölçeği dağıtılmış ve soruları yanıtlamaları istenmiştir. Ölçekte kullanılan formül n-1/n olarak alınmış 

ve değer aralıkları ise; 1.00-1.79 Hiçbir Zaman, 1.80-2.59 Arada Bir, 2.60-3.39 Bazen, 3.40-4.19 

Sıkça, 4.20-5.00 Her Zaman ya da Çok Sık olarak belirlenmiştir. Hakemlerden anketteki sorulara 

yalnızca kendi düşüncülerini işaretlemeleri ve birbirlerinden etkilenmemeleri konusunda açıklama 

yapılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS(16.0) programı kullanılarak 

değerlendirilmiş ve sonuçlar tablolar halinde çalışmanın bulgular kısmına yansıtılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların anket sorularına verdikleri cevapların istatistiksel ortalamaları 

tablo-1 de gösterilmiştir. 

 

Tablo-1. Hakemlerin liderlik tip ve kavramlarına yakınlıkların sayısal dağılımı 

 

Dönüşümcü Liderlik sorularına verilen cevapların genel ortalaması n=70 3,29 Değer Aralığı-Bazen 

 

Geleneksel Liderlik sorularına verilen cevapların genel ortalaması n=70 3,32  

Değer Aralığı- Bazen 

 

Serbest Bırakıcı Liderlik sorularına verilen cevapların ortalaması n=70 2,96  

Değer Aralığı- Bazen  

 

Liderlik Kavramları sorularına verilen cevapların ortalaması n=70 3,49  

Değer Aralığı- Sıkça  
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Tablodaki veriler katılımcılarımızın verdikleri cevapların genel ortalamaları göstermektedir bu 

ortalamaları yorumlarken Likent tipi ölçek değerleri bazında değerlendirilmiştir. Bu değerler yöntem 

kısmında belirtilmiştir. 

 

Futbolun her geçen gün değişmesi ve ekonomisinin her geçen gün büyümesi, hakemlik kurumunun 

önemini oldukça artırmış, olayı basit maç yönetimin ötesine taşımıştır. Futbol artık bir büyük 

rakamların, söz konusu olduğu bir sektör konumundadır ve hakem de bunun bir parçasıdır. Bu 

gelişmeler dikkate alındığında futbol hakeminin görevi teorik olarak görev yaptığı müsabakayı 

yönetmek ve pozisyonları oyun kuralları içerisinde olup olmadıklarını değerlendirmek olarak 

görünürken, pratikte ise hakemin görevi yönettiği müsabakanın devamlılığını ve normal süreler 

içerisinde, yarıda kalmadan tamamlanmasını sağlamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir futbol 

hakemi saha içerisinde sadece pozisyonların kurallara uygunluğunu belirlemekle kalmamakta 

müsabaka ile birlikte dışarıdan gelen sporcu, antrenör, yönetici son ve en önemlisi olarak ta seyirci 

etkenlerini başarılı bir şekilde yönetmek zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte hakemin saha 

içerisinde verdiği kararlar eğer bir kural hatası yoksa değişme durumu olmayan kararlar 

konumundadır. Yukarıda belirtilen durumlar değerlendirildiğinde bir futbol hakeminin etkili bir lider 

konumunda olması gerekmektedir. Saha içerisinde cesur, güvenilir, değişen şartlara göre çabuk 

kararlar alabilen, özgüveni olan bir yapıda olması kısaca liderlik özelliklerini taşımaları veya bu 

özelliklere yakın olmaları gerekmektedir. 

 

Farklı bir açıdan değerlendirecek olursak hakemlerin liderlik özelliklerine sahip olmuş olmaları görev 

yaptıkları müsabakalardaki başarılarının tek sebebimidir?, sadece liderlik vasıflarına sadık kalınarak 

başarılı olmak olanaklımıdır?. Bu sorularda farklı yorumlara açık sorular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

UEFA ve TFF’ nin hakemleri değerlendirirken kullandıkları gözlemci raporlarında belirttikleri maçın 

kontrolü, sahadaki otoritesi, sporcu ve takım yetkililerine yaklaşımları, verilen kararlardaki özgüveni 

ve müsabaka içerisinde hakem heyetiyle olan birlikteliği gibi liderlik özelliklerini hatırlatan veriler 

kullanmaları futbolun otoritesi konumundaki kurumların da hakemlerin başarıları için liderliğin 

önemini vurgular niteliktedir. 

 

Bu açıdan değerlendirildiğinde katılımcılarımızdan elde ettiğimiz ortalama veriler değerlendirme 

ölçeğindeki aralıklar ışığında bize Ankara ilinde görev yapan hakemlerimiz ve Ankara hakemlik 

camiası adına olumlu sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Hakemlerimizin liderlik tiplerine 

yakınlıkları; Dönüşümcü ve Geleneksel liderlik tiplerinde ortalama olarak kabul edilen değerin 

yaklaşık 1 puan üzerinde olması ve yine Serbest Bırakıcı liderlik tipinde ise diğer tiplere oranla daha 

az olsa da yine verilen ortalama değerin üzerinde olması genellikle il dahilindeki amatör 

müsabakalarda görev yapan hakemlerimizin liderlik vasıflarına ve tiplerine ortalamanın üzerinde bir 

yakınlıkta oldukları gözlemlenmiştir. 
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Futbol hakemleri müsabaka içerisinde birden fazla problemle karşı karşıya kalmaktadır. Müsabaka 

içerisinde her dakika farklı durumlar, pozisyonlar ve çözülmesi gereken problemler ortaya 

çıkabilmektedir. Bu sebeptendir ki futbol hakemlerinin saha içerisinde birden fazla liderlik tipini 

bünyesinde bulunduran bir lider durumunda olmalarını gerektirmektedir. Araştırmamıza katılan 

hakemlerimizin liderlik tiplerine olan yakınlıklarının değerlerinin (3,29- 3,32-2,96 ve 3,42) sayısal 

olarak bir birine yakın olması hakemlerimizin müsabaka içerisinde birden fazla liderlik tipini 

bünyesinde barındırabilen bir lider konumunda olabildiklerinin gözlemlenmesini sağlamıştır. 

 

Sonuç 

Bu alanda farklı illerde yapılan çalışmalar incelendiğinde bizim çalışmamızda elde ettiğimiz 

neticelere yakın sonuçların elde edildiğini gözlemlemekteyiz. Çalışmanın sonucunda Ankara ilinde 

görev yapan il hakemlerinin liderlik tiplerine ortalamanın üzerinde bir derecede yakınlık 

gösterdikleri saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, liderlik tipleri, il hakemleri 
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Abstract 0558 
  

Agility, speed and acceleration in young football and basketball players 

  

Fatma Arslan1, Emin Süel2, Mustafa Karahan2, İbrahim Şahin2 
1Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aksaray 
2Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü Aksaray 

  

Purpose: The aim of this study was to identify the relationship between the ability of acceleration, 

speed and the agility of young football and basketball players who participated as a volunteer.  

Subjects: The survey was conducted on a sample of 18 Turkish basketball and 14 football players 

(average age 16,11 ± 0,47 years and average age 15,86 ± 0,86 years ) who competed in the 

Aksaray sports clubs in Turkey.  

 

Method: Three tests were applied: 10-m sprint (acceleration), flying 20-m sprint (maximum 

speed), and hexagonal obstacle test for agility performance. Acceleration was evaluated for 10m 

and 20 m respectively, involving sprinting 10 m and 30m as fast as possible from a stationary start 

position that was ascertained during a 40-m. Besides, BW (Body Weight), BH (Body Height), BMI 

(Body Mass Index) and BF (Body Fat) were measured. 

 

Results: The results showed that there were significant differences between the two groups of 

players in the acceleration (10-20 m and 20-30 m) and agility variables(p<0,05). While high 

correlations were found between max.speed and agility varieble of football players (r=0,684), there 

was no significant relationship for both variables of basketball players (r=0,245). However, high 

correlations were between max.speed and two acceleration variebles of basketball players; 

respectively r=0,776 for 30m and r=0,828 for 40 m. 

 

Conclusions: Football players were significantly faster both acceleration and agility than basketball 

players. Basketball significantly involved acceleration as well as changes of direction (agility). It 

was thought that agility and acceleration exercises must be applied in training. Because, the ability 

to accelerate and agility will provide a competitive advantage for players. 

  

Keywords: Agility, speed, acceleration, basketball, football 
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Abstract 0559 
  

The ınvestigastion of comparing the job satisfaction and some 

sociodemographic variables of the folkdance ınstructors 

  

Kübra Gültekin, Ozan Canpolat, Nurdan Yaykın 

Canakkale Onsekiz Mart University, Health Sciences Institute, Physical education and sport 

department 

  

Aim: The aim of the research is to identify the relationship between the job satisfaction levels of 

the folkdance instructors still working in Çanakkale and their demographic structures.  

Method: 60 folkdance instructors have attended voluntarily to the research. The datas have been 

evaluated by applying the Minnesota Satisfaction Questionnaire for determining the levels of the 

attendances of the job satisfaction and the socio-demographic information form prepared by the 

researchers.  

 

The datas have been analysed by SPSS 17, they have been commented by arithmetic avarage and 

standard deviation, t-test, Kruskall-Wallis Test have been applied for the analysis of the variances.  

 

Finding: The researchment group consists of 60 folkdance instructors: 31 females, 29 males. 33 of 

the participants are married, and 27 of them are single. Although internal job satisfaction of the 

participants is higher than the external job satisfaction, statistically any significant difference can’t 

be found out. While the gender variation has being analysed, although the males have higher job 

satisfaction level than the females, any significant differences can’t be found out. Even though the 

singles have higher job satisfaction level than the married participants, any significant differences 

haven’t been found out for the married status variation.  

 

Result: As a result, it’s stated that whereas the folkdance insructors working in Çanakkale like the 

folk dance education, their levels of internal–external and general job satisfaction levels are low. 

Their gender and married status aren’t effective on the differences of the job satisfaction level. 

  

Keywords: Folkdance, instructor, job satisfaction 
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Halkoyunları usta öğreticilerinin iş doyumu ve sosyodemografik bazı 

değişkenlerinin incelenmesi 

  

Kübra Gültekin, Ozan Canpolat, Nurdan Yaykın 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı 

  

Amaç: Halk oyunları, ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan; müzikli olarak, tek kişi veya 

gruplar halinde, ölçülü ve düzenli hareketlerdir. Bir ülkenin, bir etnik grubun yaşamının bütününü 

kapsayan, davranış kalıplarını, yaşama biçimini, geleneksel ve törensel yaşamını zenginleştiren, 

renklendiren halk kültürünün özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmada halkbiliminin rolü ve önemi 

birinci derecedir. Bu bağlamda halk oyunları usta öğreticilerinin mesleki doyum düzeylerinin 

sosyodemografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği çalışmanın çıkış noktası olup 

literatür taraması yapıldığında iş doyumu ve halkoyunu ilişkisine rastlanmamıştır. 

Araştırma Çanakkale ilinde aktif olarak görev yapan Halkoyunları usta öğreticilerinin İş doyum 

düzeyleri ile sosyodemografik yapıları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmaya Çanakkale ilinde aktif görev yapan 31’i bayan 29’u erkek toplam 60 

halkoyunları usta öğreticisi gönüllü katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan 

sosyodemografik bilgi formu ve katılımcıların iş doyumu düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

Minnesota İş Tatmin Ölçeği anket formunun yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. 

Verilerin analizi SPSS 17 paket programı kullanılarak yüzde ve frekansları belirlenmiş, cinsiyet ve 

medeni durum değişkenleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki farkın tespitinde t testi ve Kruskall-

Wallis Testleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırma grubu 31 bayan 29 erkek toplam 60 halkoyunları usta öğreticisinin katılımıyla 

yapılmıştır. Grup 33 evli 27 bekâr katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların %36,7 ‘sinin eğitim 

seviyesi lisans düzeyinde olduğu belirlenip meslek grupları incelendiğinde %6,7’sinin çalışmadığı, 

%31,7’sinin öğretmen, %5’inin memur, %8,3’ünün işçi, %6,3’ünün esnaf, %41,7’sinin diğer 

meslek gruplarına mensup olduğu görülmüştür. Katılımcıların hobilerine bakıldığında; %21,7’sinin 

müzik dinlemekten, %56,7’sinin alışveriş yapmaktan, %33,3’ünün seyahat etmekten, %25’inin 

arkadaşlarıyla vakit geçirmekten, %25’inin spor yapmaktan hoşlandığı görülmüştür. 

Katılımcıların gelirleri incelendiğinde %13,3’ünün 500 TL ve altında, %21,7’sinin 501TL-1000 TL 

arasında, %23,3’ünün 1001 TL-1500 TL arasında, %33,3’ünün 1501 TL-2000 TL arasında, 

%8,3’ünün 2000 TL ve üzerinde aylık gelire sahip olduğu görülmüştür. 

Halk oyunları eğitmenlerinin iş doyumu anket sorularına verdikleri cevaplarda Genel iş doyum 

düzeyleri yüksek bulunmasına rağmen (71,1 ± 8,1) anlamlı farka rastlanmamıştır (p= 0,676). İş 

doyumlarına içsel ve dışsal faktörler olarak bakıldığında içsel iş doyumunun (47,6 ± 4,7) dışsal iş 

doyumundan (23,5 ± 5,7)yüksek olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Cinsiyet değişkeni incelendiğinde erkeklerin (72,1±7,0) bayanlara(70,2±9,0) oranla 



 

1426 

daha yüksek iş doyum düzeyi olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(p=0,073). Medeni durum değişkeninde bekârların(71,85±9,2) evlilere (70,60±7,1) oranla yüksek 

iş doyum düzeyi olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,137). 

 

Sonuç: Sonuç olarak Çanakkale ilinde aktif olarak görev yapan halk oyunları usta öğreticilerinin 

halk oyunu eğitimi işini sevdikleri ancak içsel – dışsal ve genel iş doyum düzeylerinin düşük olduğu 

saptanmıştır. Cinsiyet ve medeni durumun iş doyumu düzeyinde farklılık oluşturmadığı 

görülmüştür. Bu durum çalışmamızda halk oyunları usta öğreticilerinin iş doyumu konusunda 

cinsiyet ve medeni durumlarının önemli bir değişken olmadığını göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, iş doyumu, usta öğretici 
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Abstract 0567 
  

 
The relationship between core stability and 50 meters freestyle swimming 

performance of 9 and 10 years old children 

  

Hüseyin Onur Aydemir, Settar Koçak 

Middle East Technical University, Physical Education and Sport Department, Ankara, Turkey 

  

Abstract 

The purposes of that study was to identify the relationships between core stability and swimming 

performance, core stability and age. Correlational research design was used to determine the 

relationship between those variables. Fourteen male Middle East Technical University Sports Club's 

swimmers (n10 = 8, n9 = 6), who were available, participated in research. Participants performed 

50 meters freestyle swimming and core stability tests. It was hypothesized that there would be a 

significant relationship between children’s core stability and their 50 meter freestyle swimming 

records. Moreover it was hypothesized that older children would have better core stability test 

results. Spearman's Rank Correlation Coefficient technique was used to measure relationship 

between core stability test result and 50 meters swimming records. Wilcoxon and Mann-Whitney 

test used, to measure age and core stability relationship. Alpha value was fixed to 0,05 for both 

tests. Although it was hypothesized that there would be a significant relationship between core 

stability and 50 meters freestyle performance, the results of this study stated that there was no 

relationship. However, relationship between age and core stability was found. 

  

Keywords: core stability, freestyle, swimming 

 
The relationship between core stability and 50 meters freestyle swimming 

performance of 9 and 10 years old children 

  

Purpose 

Core stability a decisive factor for the good performance in all sports. Some of the swimmers suffer 

from lack of core stability throughout their swimming life. Keeping streamline position during some 

part of all technique is essential in swimming. Swimmers who have complete control of the body 

can stabilize their body like a knife through the water. Moreover, they will move with minimal 

resistance. So that, their swimming efficiency will improve. However, swimmers may obtain this 

position only if their muscles, which are at the middle part of their body known as core, are strong. 
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Does core stability affect swimming performance? In order to answer the question, that study was 

conducted. Understanding the effect of core stability on 50 meters freestyle of 9 and 10 years old 

children was the main purpose of that study.  

 

Subjects 

The accessible population was the swimmers of Middle East Technical University who are 9 and 10 

years old. Fourteen male swimmer (n10 = 8, n9 = 6), who were available, were recruited to the 

study. Those swimmers were chosen because their availability, so sampling method is the 

convenience. 

 

Method 

Participants performed 50 meters freestyle at the official race. Then they performed McGill' s 

(2002) core stability tests in two weeks after the race. Swimming has four competitive style in 

itself. Those are butterfly, backstroke, breastroke and freestyle. Freestyle was chosen because it is 

the style, which needs more streamline position and core stability. Moreover, the participants of 

that style are much more than the others. McGill’s tests were used to measure core stability. The 

protocol is compose of four tests. Those tests measure core stability of the torso, first one is trunk 

flexor test (TF); second one is trunk extensor test (TE); and the last two are left and right lateral 

musculature test (LL/LR). The time subjects can maintain the correct position at each core stability 

test was recorded. To find out relationship between core stability and freestyle swimming 

performance Spearman's Rank Correlation Coefficient technique was used. To identify the 

relationship between core stability and age nonparametric Wilcoxon and Mann-Whitney test was 

used.  

 

Result 

Core Stability Test results vs. 50 Meter scores 

It is hypothesized that there is a positive correlation between CST scores and 50 meter scores. 

However, at 5% significance level, there is no correlation between CST scores and 50 meter 

scores. 

Age vs. Core Stability Test results 

The alternative hypothesis is older children have better test results. At 5% significance level, we 

can conclude that age has a positive effect on CST results. 

 

Conclusion 

The main purpose of that study was to determine the relationship between core stability and 

performance. Minor purpose of that study was to identify age- core stability relationship. Although 

we found a relationship between age and core stability, we could not found a relationship between 

50 meters freestyle performance and core stability. The limitation of that study was subjects 

technical level. Those ages technical development period for swimmers. Some of them learn 
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quickly while the others slowly. Therefore future research should seek to find relationship between 

core stability and swimming performance among elite athletes. In addition to that researchers 

should develop core stability tests which is specific for swimming and involves dynamic muscle 

contractions. 

 

 
Table 1. Core stability vs. 50 meter scores 
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Table 2. Age vs. Core Stability Test results 
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Abstract 0568 
  

 

The relationship emotional intelligence and reduction job stress in office staff of 

youth and sport Tehran Province 

  

Hamideh Sherafatmandyari, Mehrdad Moharramzadeh, Hasan Seyed Ameri 

İran-Urmia-Urmia University 

  

The aim of this study is to explore the relationship between emotional intelligence and reduction 

job stress in office staff of youth and sport Tehran Province. Statistically community with 220 

persons, including all the staff. Statistical sample of 144 persons (84 females and 60 males) are 

randomly selected from among the staff. 

 

The research data collected from two questionnaires (Shering's emotional intelligence with 

reliability 0/85 and Moghimi’s job stress with reliability of 0/81) have been used. 

  

Keywords: Emotional Intelligence;, job Stress;, staff of youth and sport Tehran Province 

 
The relationship emotional intelligence and reduction job stress in office staff of 

youth and sport Tehran Province 
  

Introduction: Workplace is an environment for improving and reforming the traits related to 

emotional intelligence competencies (Cherniss, 2000) such as perception and control of emotions 

(Mayer, Garuso, & Salovey, 200 a). As Carnavale, Gainer and Meltzer (1988) point out, some 

emotional and social competencies are important in the workplace, which include adjustment in the 

face of the problems, self-management, interpersonal effectiveness, discussion skills in the face of 

different opinions and disagreement (Cherniss, 2000). It improves the performance of the 

organizations, and has an important role in productivity and effectiveness of the organizations; 

therefore, employees with high emotional intelligence are considered invaluable assets (Carmeli, 

2003).  

 

Objective: The aim of this study is to explore the relationship between emotional intelligence and 

reduction job stress in office staff of youth and sport Tehran Province. Statistically community with 

220 persons, including all the staff. Statistical sample of 144 persons (84 females and 60 males) 

are randomly selected from among the staff. 

 

The research data collected from two questionnaires (Shering's emotional intelligence with 
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reliability 0/85 and Moghimi’s job stress with reliability of 0/81) have been used. 

Results: The findings of this study showed there is a significant relationship between emotional 

intelligence and job stress. Among the components of emotional intelligence, there is significant 

relationship between self- awareness and job stress. There is a significant relationship between 

empathy and job stress. Between social skills and job stress was a significant relationship exists. 

there is no significant relationship between self-control and job stress. There is no significant 

relationship between Self-motivation and job stress. 

 

Conclusion: The finding of this study showed a significant negative relationship between emotional 

intelligence and job stress exists. Which is aligned with the results of Salovey and Mayer (1990, p. 

189), Bar-On et al. (2000), and Nikolaou and Tsaousis (2002), Zhou & George, (2003), Tram, and 

O'Hara (2006), Landa, Lopez-Zafra, Berrios Martos, and Aguilar-Luzon (2008),and Aghdasi, 

Samaneh., Kiamanesh, Ali Reza. & Naveh Ebrahim, Abdolrahim. (2011). 
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Abstract 0569 
  

Comparative study of the Managers and Employees Perception of the Business 

Excellence in Tehran Football Clubs in Premier Leage Based on EFQM Model 

  

Ismail Zanganeh1, Zahra Noori2, Mohammad Ehsani1 
1Tarbiat Modares University 
2Isfahan University 

  

Introduction: This study was done about difference among managers and employees' perspectives 

in business excellence in Tehran football clubs in premier League in 85-86 (based on EFQM Model). 

Aim of this study is assessing football clubs based on this model. 

 

Methodology: method of this study is descriptive that it was done freely. Statistical community 

consists of 6 managers and 96 employees from Tehran Football Clubs in Premier League in 85-86 

that it includes Esteghlal, Piroozi, Peykan, Rah Ahan, Saipa and Saba Battry Clubs. In this study, 

sample is equal to statistical community. 

Method of collection data is questionnaire of organization excellence. Questions were derived from 

EFQM model standard. Alfa Kronbekh coefficient is 0.967. Organizational excellence questionnaire 

included 9 factors: leadership, strategy, employees, partner and resources, processes, employees’ 

result, customers’ results, society results and performance results. 5 factors are related to 

capability and 4 factors are related to results. 

 

Findings: From 96 club employees are 69 men and 27 women that average their age and activity 

were 34 and 10 years, respectively. Rate of education is about 48%. Clubs’ employees in under 

graduated and 83% of them in clubs were in other courses in physical training and sport sciences.  

Education of 5 club managers are in bachelor and higher (83.3%). Results indicated that there isn’t 

meaningful difference between employees’ and managers in organizational excellence and also in 

capabilities and results in football clubs. 

 

Conclusion: Results indicated that clubs have young and experienced employers, but skilled 

experts haven’t more activity in football club. Also results indicated that there isn’t meaningful 

difference among employees and managers in organizational excellence in football clubs. It can be 

concluded that club activities were clear in EFQM factors, so that there are similar perspective 

between managers and employees. Perhaps employers were employed along with managers’ and 

club goals. Paolo (2004) and George Tari (2006) have pointed out that obligation and supporting of 

managers and employees are necessary for self-assessment in organizations4,5. In this study, 
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obligation and supporting are necessity in self-assessment. Therefore, it’s necessary to be quality 

patterns for organizational excellence, especially in sport clubs, in order to meet society and 

athletes needs via this way. 

  

Keywords: Football Clubs, Premier Leage, Business Excellence, EFQM Model 

 
Comparative study of the Managers and Employees Perception of the Business 

Excellence in Tehran Football Clubs in Premier Leage Based on EFQM Model 

  

Introduction: This study was done about difference among managers and employees' perspectives 

in business excellence in Tehran football clubs in premier League in 85-86 (based on EFQM Model). 

Aim of this study is assessing football clubs based on this model. EFQM Model is a strong tool in 

assessing by which it recognizesdifficulties in organization and it improves in Iranian organizations 

from this new method1. Koonti (2007) stated in paper as history of in quality award European 

model that EFQM Model is the suitable model to self-assessment of organizations quality and 

comparison them2. Frank and Robert (2005) in research as total quality management in Tourism 

management and its effect on Europe was concluded that in EFQM model, attention to aim and 

result is a main necessity3. 

 

Methodology: method of this study is descriptive that it was done freely. Statistical community 

consists of 6 managers and 96 employees from Tehran Football Clubs in Premier League in 85-86 

that it includes Esteghlal, Piroozi, Peykan, Rah Ahan, Saipa and Saba Battry Clubs. In this study, 

sample is equal to statistical community. 

 

Method of collection data is questionnaire of organization excellence. Questions were derived from 

EFQM model standard. Alfa Kronbekh coefficient is 0.967. Organizational excellence questionnaire 

included 9 factors: leadership, strategy, employees, partner and resources, processes, employees’ 

result, customers’ results, society results and performance results. 5 factors are related to 

capability and 4 factors are related to results. Analysis of data carried out by using central indexes 

of standard deviation, average, percentage, frequency, diagram, and it was used t-test to evaluate 

hypothesis. 

 

Findings: From 96 club employees are 69 men and 27 women that average their age and activity 

were 34 and 10 years, respectively. Rate of education is about 48%. Clubs’ employees in under 

graduated and 83% of them in clubs were in other courses in physical training and sport sciences.  

Education of 5 club managers are in bachelor and higher (83.3%). Results indicated that there isn’t 

meaningful difference between employees’ and managers in organizational excellence and also in 

capabilities and results in football clubs. 
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Conclusion: Results indicated that clubs have young and experienced employers, but skilled 

experts haven’t more activity in football club. Also results indicated that there isn’t meaningful 

difference among employees and managers in organizational excellence in football clubs. It can be 

concluded that club activities were clear in EFQM factors, so that there are similar perspective 

between managers and employees. Perhaps employers were employed along with managers’ and 

club goals. Paolo (2004) and George Tari (2006) have pointed out that obligation and supporting of 

managers and employees are necessary for self-assessment in organizations4,5. In this study, 

obligation and supporting are necessity in self-assessment. Therefore, it’s necessary to be quality 

patterns for organizational excellence, especially in sport clubs, in order to meet society and 

athletes needs via this way. 

 

Keywords: Football Clubs - Premier Leage - Business Excellence - EFQM Model 
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Abstract 0570 
 

Analysis of instruction: A case study of a technology-enhanced physical 

education course 

  

Kıvanç Semiz, Mustafa Levent İnce 

Middle East Technical University, Faculty of Education, Department of Physical Education & Sports, 

Ankara, Turkey. 

  

Purpose 

The purpose of the study is to define a technology-enhanced physical education course with the 

intent of guiding students to the objectives of a learner-centered instruction by making them 

active.  

 

Method 

A selective physical education course of a metropolitan university was chosen to conduct the study. 

There are 16 students enrolled the course. All sessions of the course recorded with a camera. Video 

analysis of the course was administered by the researcher with an observation tool (TIOI- 

Technology Integration Observation Instrument, Harris et al, 2010). Also interviews were carried 

on with 5 students. Additionally, Mosston’s Spectrum (1990) was used to check the teaching style 

of the instructor.  

 

Preliminary Results 

According to the interview results, the technologies which students firstly recall were the body fat 

analyzer, skinfold, pedometer, and fitness devices (elliptical, bicycle etc.). As it was seen on the 

courses and analyzed in videos, it can be clearly stated that the instructor was generally on the 8 - 

Individual, 9 - Learner Initiated and 10 - Self Teaching part of the spectrum. The analysis of videos 

with TIOI instrument will be administered in next 4 weeks (during August 2012) since there are 

lots of course hours in 6 weeks which are recorded with a camera. 

  

Keywords: Instruction, physical education, technology-enhanced 
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Analysis of instruction: A case study of a technology-enhanced physical 

education course 

  

Introduction 

Prensky (2001) dubbed the people who born into this digital world as “Digital natives”. Hence, 

integrating emerging technologies into teaching and learning are crucial for this generation. 

Specifically in Physical Education, studies showed that instead of teaching a technique with a series 

of repetition, using technology and let the students investigate the technique is more effective 

(Blunt & King, 2011; Casey & Jones, 2011). Therefore, a critical question is formed as “How 

physical education courses can be enhanced by technology?” The purpose of the study is to define 

a technology-enhanced physical education course with the intent of guiding students to the 

objectives of a learner-centered instruction by making them active. 

 

Subjects 

While looking from a general view to Turkish Education, the most critical stakeholders can be 

counted as the students, teachers, principals, and parents. Each of them has different roles. In this 

study, for a technology-enhanced physical education course, it was focused on the students and 

teacher. A selective physical education course of a metropolitan university was chosen to conduct 

the study. There are 16 students enrolled the course. 

 

Method 

All sessions of the course recorded with a camera. Video analysis of the course was administered 

by the researcher with an observation tool named TIOI (Technology Integration Observation 

Instrument, Harris et al, 2010). Also interviews were carried on with 5 students. Additionally, 

Mosston’s Spectrum (1990) was used to check the teaching style of the instructor. 

Research Questions 

1) Do the technologies that are used in lesson guide students to the objectives of instruction 

clearly? 

2) Do the technologies that are used make the lesson learner-centered and get the students 

active? 

 

Preliminary Results 

According to the interview results, the technologies which students firstly recall were the body fat 

analyzer, skinfold, pedometer, and fitness devices (elliptical, bicycle etc.). Especially pedometer 

seems to be raised their awareness for a healthy person should take more than a 10000 step in a 

day. Also one of the devices that nearly all the students shared their thoughts about was the body 

fat analyzer. It can be said that the devices which shows the information about them took more 

attention. Particularly, a student’s quote about a benefit of heart rate monitor clears everything:  
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“I understood that it is not important how much you push yourself for do it but the moment when 

the body gives alert.” 

 

During all the interviews, when it came to last question about the instructor-student relationship, 

almost all the students which were interviewed pointed out that the instructor approached students 

individually and gave feedbacks to all of them separately as needed: 

“I received answers to all of my questions. Our instructor tried to communicate with all of the 

students individually and I believe that he succeeded.” 

 

The role of Instructor in the physical education course also inspected through Mosston’s Spectrum 

(Mosston and Ashworth, 1990). The results were parallel with the interviews. As it was seen on the 

courses and analyzed in videos, it can be clearly stated that the instructor was generally on the 8 - 

Individual, 9 - Learner Initiated and 10 - Self Teaching part of the spectrum. Instructor just showed 

the subject matter especially in first 6 weeks, than let the students prepared their own program, 

which is the definition of 8 - Individual part. As the students progressed, teacher was just a 

facilitator which is defined 9 - Learner Initiated part. The rest of the semester, teacher became 

more passive, he just brings equipment and students used them. Hence, this is the last part of the 

spectrum: 10 - Self Teaching.  

 

As it is stated above, in the first 6 weeks of the semester, there was an active lecture in and out of 

the gym. Hence, the observations were focused on these weeks. The analysis of videos with TIOI 

instrument will be administered in next 4 weeks (during August 2012) since there are lots of course 

hours during period that was mentioned above. 
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Abstract 0573 
  

The Comparsion of Business Excellence in Physilcal Education offices of 

eastands Hamedan and kermanshah Perspective(Based on EFQM Model) 

  

Ismail Zanganeh1, Zahra Noori2, Said Kolivand3, Mehdi Kohandel3 
1Tarbiat Modares University 
2Isfahan University 
3Azad University Of Karaj 

  

The aim of this study is the investigation of the relationship between enablers and results in the 

model of business excellence which were applied in Tehran football clubs in the Premier League of 

Iran (based on EFQM model). 

The participants of this study were 6 managers and 96 employees who have been evaluated their 

clubs in the year 2006 -2007. 

Data were collected via a who containing so questionnaire with 50 questions of business excellence 

collected by (based on EFQM model). 

It consists of two parts namly enablers and results. The reliability of the business excellence 

questionnaire in this study was 0/967. 

Findings showed that the clubs were ranked on the basis of business excellence as follows: 

1) Saypa club was scored 567/45  

2) Saba Battery club was scored 533/46  

3) Peykan club was scored 487/34  

4) Rah Ahan club was scored 407/98  

5) Piruzi club was scored 372/33  

6) Esteghlal club was scored 324  

 

Discussion 

In the case of the relationship between results and enablers, findings revealed that there is 

significant relationship between results and enablers (r =0/870, p = 0/01). 

  

Keywords: Football clubs, premier league, business excellence, efqm model 
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Abstract 0579 
  

Warming trends and knowledge level evaluation on 1st and 2nd leaguer women 

football players 
  

Bürke Köksalan, Nurper Özbar 

Marmara University School of Physical Education and Sport Science, Istanbul 

  

Purpose: In day by day growing popularity of women’s football in our country warm-up and 

training is extremely important to prevent injuries. Women footballers warm-up habits and levels 

of knowledge emerges as a factor that can affect the performance Our goal in doing this work is to 

determine the deficiencies on women's football warm-up habits and level of knowledge and 

afterwards giving advices about these deficiencies. In this sense, we intend to contribute to the 

Turkish women's football. 

 

Method: Our study was conducted on women footballers who are playing on football leagues, 1st 

and 2nd league athletes' warm-up habits and knowledge levels were assessed via questionnaire. 

Between ages 15-24, 148 licensed athletes; 3-8 years experienced; participated in the study as a 

volunteer. Applied questionnaire consists of two parts and 30 questions in total including 6 

demographic information and 24 five-point likert scale questions. For the evaluation of obtained 

information descriptive statistics (frequency- percentage) and independent samples t-test is used. 

Results and Conclusion: As a result, the belief of warming reduces the risk of injures on the 

performance of sportswomen is widespread among the participants to our study. Nevertheless, 

women's football players’ warm-up before training or competition level of knowledge and habits 

were not adequate. We think these habits’ dissemination will be beneficial for the Turkish women’s 

football. 

  

Keywords: Women’s football, warm-up, warm-up habits 
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1. ve 2. Lig düzeyindeki kadın futbolcularda ısınma alışkanlığı ve bilgi düzeyinin 

değerlendirilmesi 

  

Bürke Köksalan, Nurper Özbar 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

  

Amaç: Ülkemizde gün geçtikçe popülerliği artan kadın futbolunda ısınma, sporcuların kendi 

performanslarını arttırmaları ve ilerde ciddi problemler yaratabilecek sakatlanma riskini azaltmaları 

için, gerek antrenman öncesi gerekse müsabaka öncesi yapılması gereken önemli bir etkinlik olup 

sporcuların fiziksel kapasitelerinde bir takım değişiklikler yapar. Isınmanın faydaları dikkate 

alındığında; performansı arttırma ve sakatlık riskini azaltma olarak iki önemli etkiden söz 

edilmektedir. 10-15 dakikalık bir ısınma kas sertliğinin azalmasında, kas kasılma hızında, oksijen 

kullanımının kolaylaşmasında, aktif dokulara olan kan akışında, kalbin egzersize hazır hale 

gelmesinde ve hatta mental açıdan sporcunun yapılan çalışmaya veya müsabakaya hazır hale 

gelmesinde oldukça önemli rol oynadığı bilinmektedir. Sporda oldukça önemli olan doğru ısınma 

alışkanlığı ve bilgi düzeyi, sporda başarıyı getiren önemli etkenlerdendir. Tüm bu bilgilerden yola 

çıkarak, bu çalışmada, kadın futbolcuların ısınma alışkanlıkları ile bilgi düzeylerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Bu araştırma, tarama (survey) modeli niteliğindedir. Araştırma, 1. ve 2. Lig düzeyindeki 

kadın futbol liglerinde oynayan futbolcular üzerinde yapılmış olup, sporcularının ısınma alışkanlığı 

ve bilgi düzeyleri anket yoluyla değerlendirilmiştir. Çalışmaya 1. Lig (n=74) ve 2. Lig (n=74) 

takımlarından yaşları 14 ile 24 arasında değişen minimum 3 yıl spor geçmişine sahip toplam 148 

sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Ölçme aracı olarak kullanılan anket; madde havuzu, uzman görüşü, ön deneme, faktör analizi ve 

güvenirlik hesaplama aşamaları sırasıyla gerçekleştirilerek oluşturulmuştur. Anket, 6’sı demografik 

bilgileri, 24’ü likert tipi soruları içeren toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Anketi oluşturan likert tipi 

sorular; ‘Kesinlikle Katılıyorum (1), Katılıyorum (2), Kararsızım (3), Katılmıyorum (4), Kesinlikle 

Katılmıyorum (5)’ olmak üzere 5 derecelidir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.80 

bulunmuştur. Bu Katsayı literatürce oldukça güvenilir olarak kabul edilen değerler içerisindedir. 

Verilerin analizinde “SPSS” paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirmesinde 

tanımlayıcı istatistik (frekans-yüzde) kullanılmıştır. 1. ve 2. Lig sporcuları arasında ısınma alışkanlığı 

ve bilgi düzeyi açısından fark olup olmadığı bağımsız örneklem t-testi yapılarak incelenmiştir. 

İstatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir.  

 

Bulgular: Çalışmamıza katılan 1. Lig sporcularının %60.8’i ısınma sürelerinin her antrenman farklı 

olması gerektiğini düşünmekte, %60’ı ısınmanın sadece fiziksel aktivitelerle mümkün olduğunu 

düşünmektedir. %79.7’si motivasyonu arttırmak için ısınmanın iyi yapılması gerektiğine, %93.3’ü 
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ısınma sonrası sakatlanma riskinin daha az olduğuna, %82.4’ü ise terlemenin ısınmanın bir belirtisi 

olduğuna inanmaktadır. 

 

2. Lig sporcularının %64.8’i ısınma sürelerinin her antrenman farklı olması gerektiğini düşünmekte, 

%51.3’ü ısınmanın sadece fiziksel aktivitelerle mümkün olduğunu düşünmektedir. %83.7’si 

motivasyonu arttırmak için ısınmanın iyi yapılması gerektiğine, %100’ü ısınma sonrası sakatlanma 

riskinin daha az olduğuna, %48.6’sı ise 1. Lig oyuncularından zıt olarak terlemenin ısınmanın bir 

belirtisi olmadığına inanmaktadır. 1. Lig sporcularının %82.4’ü, 2. Lig sporcularının ise %91.9’u 

ısınmanın performansta önemli bir artışa sebep olduğunu düşünmektedir. 

Çalışmamıza katılan 1. Lig sporcularının %89.1’i yapılan ısınmanın çalıştırdıkları kas gruplarına 

yönelik olarak yapılması gerektiğini, %83.8’i sıcak havalarda da mutlaka ısınmanın yapılması 

gerektiğini ve %74.3’ü aktif ısınmanın daha yararlı olduğunu düşünmektedir. 2. Lig sporcularının 

ise %86.5’i yapılan ısınmanın çalıştırdıkları kas gruplarına yönelik olarak yapılması gerektiğini, 

%93.2’si sıcak havalarda da mutlaka ısınmanın yapılması gerektiğini ve %77’si aktif ısınmanın daha 

yararlı olduğunu düşünmektedir.  

1. Lig sporcularının % 85.1’i branşlarıyla ilgili ısınma hareketlerini bildiklerini ve %79.7’i ise ısınma 

hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, 2. Lig sporcularının %86.5’i branşlarıyla ilgili ısınma 

hareketlerini bildiklerini, %86.5’i ise ısınma hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu savunmaktadır. 

1. lig ve 2. Lig sporcularının ısınma bilgi düzeyi ve alışkanlığı arasında fark olup olmadığına 

bakıldığında genel anlamda sporcular arasında istatistiksel açıdan fark olmadığı (p>0.05) 

belirlenmiştir. 

 

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamıza katılan kadın futbolcularda ısınmanın sporcu performansına 

olumlu etkisi olduğu ve sakatlanma riskini azalttığı inancının yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Kadın 

futbolcular ısınmanın yararları konusunda bazı bilgilere sahibi olmalarına rağmen yeterli bilgi düzeyi 

ve alışkanlık oluşturacak bilinç düzeyine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Kadın futbolcularda ısınma 

bilinci ve alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim verilmesinin, kadın futbolu adına faydalı 

olacağını düşünmekteyiz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kadın futbolu, ısınma, ısınma alışkanlığı 
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Abstract 0580 
  

Reviewing and recognize characteristics features of entrepreneurship in woman 

managers of sport clubs in Tehran 

  

Ismail Zanganeh1, Zahra Noori2, Somayeh Mansouri1, Hashem Kozechian1 
1Tarbiat Modares University 
2Isfahan University 

  

Introduction 

This study was done in 1386 as Reviewing and recognizes characteristics features of 

entrepreneurship in woman managers of sport clubs in Tehran. The aims of this study included 

recognition and evaluation of entrepreneur characteristics features, priority and weighting among 

them. 

 

Methodology: method of this study is descriptive and it was done freely. Statistical community 

included women managers in sport clubs in Tehran in 1386 around 485 clubs. By using formula, it 

was selected randomly 120 people. Collection data tool of this study is questionnaire that it was 

designed based on psychological procedure and it has 0.92 reliability. Questionnaire included 95 

questions that it assesses 9 main factors in entrepreneurship, such as: risking, control center, need 

to achieve, ambiguity, creativity, imaginary, thinking flow, acting and challenging. 

Entrepreneurship feature was measured in total questions. Method of statistics in this study is 

diagrams and sparse indexes such as, average, median, t-test single-pattern, meaningful test in 

linear correlation coefficient, Freidman test to evaluate hypothesis. 

 

Findings: 29.2% in society are in physical education course and 70.8% are in other courses. 47.5% 

managers have diploma, 25% have undergraduate, 16.7% have under degree, and finally 10.8 

haven’t diploma. Many managers have history in low working. In total sport clubs in this study, 

55% are public and 45% are private. 

 

Conclusion: With regards to results, it can be concluded that women managers in Tehran sport 

Clubs have entrepreneur features. There are some reasons about possibility in higher scores in 

entrepreneurship capabilities, need for achievement, ambiguity, creativity, internal control center 

and challenging: having higher education, athletes’ spirit, environmental conditions, society 

environment, religious, age conditions and youngster condition. There are some reasons about 

possibility in lower balanced risking of managers can be due to inefficiency teaching and inability of 

society in culture of balanced risking. Results are along with Draker (1985), Shin (1994), Solmon 
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(1995) and Postigo (2002). With regards to results of this study, there is ambiguity of managers in 

sport clubs in lowest level that it should be improved in managers by correct teaching about ability 

in ambiguity. With regards to theories of many experts, one of the main important 

entrepreneurship is balanced risking, then it is necessary to do balanced attempts related to 

training fields of managers with balanced risk in club and organizations. 

  

Keywords: Entrepreneurship, characteristics features of entrepreneurship, manager, sport club 
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Abstract 0583 
  

The evaluation of the Turkish football super leaugue fans’ anger and aggressive 

behavior during derby matches 

  

Suzan Yıldız, İlhan Odabaş, Çiğdem Bulgan, Selda Akkay, Nalan Suna 

Haliç University, School of Physical Education and Sport, İstanbul 

  

The aim of this study was to examination of the football fans’ anger and aggressive behavior while 

watching derby matches in Turkish Super League.  

97 subject, 37 women, 60 men (Age mean 26 years ± 6,5, minimum 18 years, maximum 60 

years) were participated. Evaluation of four point, The Liker- type scale (Buss & Warren, 2000) has 

been used for data collection . 

 

Questionnaire was consisted of demographic characteristics such as gender, education, occupation, 

socio-economic level and also anger and anger control questions. Other questions were about 

disturbances from the environment during the match; about using alcohol and attitude after the 

match result and attitude before and after the match were evaluated.  

 

It was determined that 50,5 % of participant were student; 22,7 % were self-employed; 10,3 % 

were businessman and other occupations and 13,4 % of them were graduated from master 

degree; 67% were graduated from university and 13,4% were graduated from highschool.  

As the results of the study, 38,1% of the participants were always getting angry when the referee 

was having a wrong decision and 18,6 % of them were always swearing. Although the decisions of 

the referee were wrong, very low numbers of participants were damaged to football field and had 

self-harm. Additionally, participants were reported to drink alcohol sometimes before, during and 

after the football match and they answered that felt no enmity to the opposing team, the players 

and the referee when the score was against. 

  

Keywords: Football, aggresiveness, anger 
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Türkiye futbol süper ligi derbi maçı izleyicilerinin öfke ve saldırganlık 

davranışlarının değerlendirilmesi 

  

Suzan Yıldız, İlhan Odabaş, Çiğdem Bulgan, Selda Akkay, Nalan Suna 

Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

  

Bu çalışma da, Türkiye Futbol Süper Liginde oynanan derbi maçlarında izleyici olarak bulunan 

taraftarların, öfke ve saldırgan davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Çalışmaya Türkiye Süper Ligi derbi maçlarını düzenli izleyen yaş ortalamaları 26,7 yaş ± 6,5, 

minumum 18 yaş, maksimum 60 yaş olan, 37 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 97 kişi 

katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış ve katılımcılara 35 

sorudan oluşan saldırganlık anketinde 1-4 arası puanlanan Likert tipi skala (Buss & Warren, 2000) 

uygulanmıştır.  

 

Anketin birinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, eğitim, meslek, sosyo-

ekonomik düzeyleri) yer almaktadır. Aynı zamanda öfke ve öfke kontrolü ile ilgili sorularda birinci 

bölümde verilmiştir. İkinci bölümde, maç sırasındaki çevreden kaynaklanan rahatsızlıklarla ilgili 

sorular bulunurken, üçüncü bölümde alkol kullanımı, dördüncü bölümde skor sonucu karşısındaki 

tutum, beşinci bölümde maç öncesi ve sonrası tutum ve en son bölümde ise genel değerlendirme 

soruları yer almıştır. Çalışma sonuçları SPSS 16,0 paket programı aracılığıyla frekans analizi 

yapılmıştır.  

 

Araştırmaya katılan grubun % 50,5 i öğrenci, % 22,7 si serbest meslek, %10,3 ü işadamı ve diğer 

meslek grupları oluşturmakta ve %13,4’ ü master, %67 si yüksek okul mezunu %13,4 ü lise 

mezunudur. 

Sonuç olarak, katılımcıların %38,1 i hakemlerin yanlış kararlarına her zaman öfkelendiğini, %18,6 

sı her zaman küfür ettiğini bildirmiştir. Maç sonrası hakem kararı yanlış olsa da kendine zarar veren 

ve sahaya cisim atanların sayıları oldukça düşüktür. Katılımcılar maç öncesi, sonrası ve izlerken 

bazen alkol aldıklarını da belirtmişlerdir. Aynı zamanda skor sonucu aleyhine olduğunda katılımcılar 

rakip takım, oyuncular ve hakeme karşı herhangi bir düşmanlık hissetmediklerini bildirmişler ve 

medyadaki maç sonrası konuşmaların ve iki farklı taraftarın maçı birlikte izlemesinin saldırganlığı 

attırabileceğini bildirmişleridir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, saldırganlık, öfke 
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Abstract 0585 
  

The effect of different branch in the self-body physical perception level of elite 

university athletes 

  

Atilla Pulur1, Elif Üstün1, Ebru Olcay Karabulut2 
1Gazi University School of Physical Education and Sport, The Department of Physical Education and 

Sport, Ankara 
2Ahi Evran Universty School of Physical Education and Sport,The Department of Physical Education 

and Sport, Kırşehir 

  

This research was made to investigate the level of self-perception by elite üniversity athletes, who 

compete in intercollegial events in different branches of sports.  

 

This study included a total of 264 volunteer athletes from 9 branches (badminton, fencing, 

handball, table tenis, taekwondo, volleyball, tenis, athletics, gymnastics). 

 

The Multi-way body image relations scale (MBSRQ)” was used. The resulting data, was analyzed by 

evaluating statistically the percantage frequency and Anova test. 

 

When the findings of study are examined by branch; in the level of satisfaction with body areas 

found significant differences by a statistical perspective (F=2,262, p=0,024). 

 

As a result, the results show that there exist meaningful differences among the various disciplines. 

Thus, a Post hoc Test was carried out which yielded to the fact that differences are due to intra-

disciplinary factors rather than inter-disciplinary ones. 

  

Keywords: Body ımage, body perception, athlete, branch 
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Üniversiteli üst düzey sporcuların bedenlerini algılama düzeylerinde branş 

farklılığının etkisi 

  

Atilla Pulur1, Elif Üstün1, Ebru Olcay Karabulut2 
1Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara 
2Ahi Evran Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Kırşehir 

  

Bu çalışma üniversiteler arası sportif etkinliklere katılan üst düzey sporcuların farklı branşlara göre 

bedenlerini algılama düzeylerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırmanın evrenini 9 branştan (badminton, eskrim, hentbol, masatenisi, taekwondo, voleybol, 

tenis, atletizm, cimnastik) erkek ve bayan toplam 264 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada 

"Çok Yönlü Vücut İmajı İlişki Ölçeği (MBSRQ) kullanılmıştır.Elde edilen veriler yüzde frekansı ve 

anova testi ile istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. 

 

Çalışmanın bulguları branşlar açısından incelendiğinde; ölçeğin alt gruplarından görünüşü 

değerlendirme, görünüş yönelimi, fiziksel yeterliği değerlendirme, fiziksel yeterlilik yönelimi, sağlığı 

değerlendirme, sağlık yönelimi alanlarında istatistiki açıdan anlamlı bir fark gözlenmezken; beden 

alanlarından doyum düzeyi alt ölçeğindeki fark (F=2,262'ye karşılık gelen p=0,024) anlamlı 

bunmuştur. 

 

Sonuç olarak sporcuların beden alanlarını algılama düzeylerinin branşlara göre değerlendirilmesinde 

tespit edilen farkın nerden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan post hoc testi, bu farkın 

branşlar arasında değil branşların kendi içlerinden kaynaklandığını göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Vücut imajı, beden algısı, sporcu, branş 
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Abstract 0587 
  

The research of speed, endurance and agılıtıes of students of polıce vocatıonal 

hıgh school, polıce academy 

  

Muhammed Zahit Kahraman1, Arslan Kalkavan2 
1Police Academy Bitlis Police Vocational High School, Bitlis 
2Dumlupınar University School of Physical Training and Sports, Kütahya 

  

In this study, it is aimed to be searched for speed, endurance and agilities of students of police 

vocational high school, police academy. 

From students of Bitlis Police Vocational High School, 2011/2012 academic year, 200 male police 

candidates ( half of them have sport experience, the other ones do not), whose averages of age 

are 20,09±1,30, averages of body weight are 70,90±8,73, averages of height are 177,36±5,41, 

participated in this research voluntarily. Measurements were carried out in the gym of Bitlis Police 

Vocational High School. 30m. run test, 20m. sit-up run test and illinois agility test were applied 

with the purpose of analyzing of speed, endurance, and agility of experimental subjects. 

Average of 30m. run test of police candidates who have sport experiment was measured as 

5,14±0,34, 20 m, average of sit-up run test of the same candidates was measured as 

82,37±20,52 and average of illinois agility test of the same candidates was measured as 

17,83±0,94. The averages of police candidates who do not have sport experiments were also 

measured. Average of 30m. run test was also measured as 5,31±0,33, 20 m, average of sit-up run 

test was measured as 75,27±18,57 and average of illinois agility test was measured as 

18,00±0,94. 

The analysis of data acquired in the research was done by using SPSS 20.0 statistic program. 

Descriptive statistics and t Test significance level of α=0.05 were applied in the statistical analysis 

of speed, endurance and agility parameters. 

The results of the experiment showed that there is a significant difference between police 

candidates’ measurement of 30m. run (P<0.01) and 20m. sit-up run (P<0.01). It was detected 

that there is no difference among measurement of illinois agility test values(P>0.05). 

  

Keywords: Police candidate, speed, endurance, agility 
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Polis akademisi polis meslek yüksek okulu öğrencilerinin sürat, dayanıklılık ve 

çevikliklerinin araştırılması 

  

Muhammed Zahit Kahraman1, Arslan Kalkavan2 
1Polis Akademisi Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu, Bitlis 
2Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

  

Bu çalışmada Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sürat, dayanıklılık ve 

çevikliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmaya yaş ortalamaları 20,09±1,30, vücut ağırlığı ortalamaları 70,90±8,73 ve boy 

ortalamaları 177,36±5,41 olan 2011/2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerinden toplam 200 (spor geçmişi olan 100 spor geçmişi olmayan 100) erkek polis adayı 

gönüllü olarak katıldı. Ölçümler Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu spor salonunda yapıldı. Deneklerin 

sürat, dayanıklılık ve çevikliklerini incelemek amacıyla 30 m koşu testi, 20 m mekik koşusu testi ve 

illinois çeviklik testi uygulandı. 

Spor geçmişi olan polis adaylarının 30 m koşu ortalamaları 5,14±0,34, 20 m mekik koşusu 

ortalamaları 82,37±20,52 ve illinois çeviklik testi ortalamaları 17,83±0,94 olarak, spor geçmişine 

sahip olmayan polis adaylarının ise 30 m koşu ortalamaları 5,31±0,33, 20 m mekik koşusu 

ortalamaları 75,27±18,57 ve illinois çeviklik testi ortalamaları 18,00±0,94 olarak ölçüldü.  

Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 20.0 İstatistik Programı kullanılarak yapıldı. Sürat, 

dayanıklılık ve çeviklik parametrelerinin istatistiksel çözümlemelerinde tanımlayıcı istatistik ve 

α=0.05 anlamlılık düzeyinde t test uygulandı. 

Test sonuçları, polis adaylarının 30 m koşu ölçümleri (P<0.01), 20 m mekik koşusu ölçümleri 

(P<0.01) bakımından aralarında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. İllinois çeviklik testi ölçümleri 

(P>0.05) değerleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Polis adayı, sürat, dayanıklılık, çeviklik 
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Abstract 0588 
  

The relationship between attribution style and trait anxiety in professional 

athletes 

  

Arash Fathi, Ahmad Reza Movahedi, Hamid Salehi 

Department of Motor Behavoir, Faculty of Physical education, University of Isfathan, Isfahan, Iran 

  

Objective: the current paper aims at investigating the relationship between features of attribution 

style and trait anxiety among male professional athletes.  

 

Methodology: this research has been conducted on male athletes who were performing in 

professional leagues of Iran in the year 2012. 203 athletes from team sports including basketball 

(n = 41 ), volleyball (n = 45 ), handball (n = 55 ), futsal (n = 30 ), and individual sports including 

track and field (n = 15 ) and judo (n = 17 ) selected through convenience sampling constitute the 

participants of the study. To collect data, of attribution style questionnaire (ASQ, Peterson et al. 

1982), and also state - trait anxiety inventory ( STAI, Spielberger, 1983 ), were used. Data were 

analyzed through SPSS.18 software, as well as methods such as descriptive statistics and 

correlation of bivariate.  

 

Results: the results indicate that there is a positive and significant correlation between pessimistic 

attribution style and trait anxiety in professional athletes )r=0/873, p<0/01 (. On the other hand, 

the results suggest a negative and significant correlation between optimistic attribution style and 

trait anxiety in these athlete (r= -0/879, p<0/01).  

 

Conclusion: based on the results obtained from the current research, it can be stated that the 

athletes with pessimistic attribution style, suffer from higher levels of trait anxiety. Further, those 

who posses optimistic attribution style, experience lower levels of trait anxiety. As a whole, it can 

be claimed that the attribution style of the athletes about the outcome of the events is related to 

their level of anxiety. 

  

Keywords: Optimistic attribution style, pessimistic attribution style, professional athletes, trait 

anxiety 
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The relationship between attribution style and trait anxiety in professional 

athletes 

  

Objective: the current paper aims at investigating the relationship between features of attribution 

style and trait anxiety among male professional athletes.  

 

Methodology: this research has been conducted on male athletes who were performing in 

professional leagues of Iran in the year 2012. 203 athletes from team sports including basketball 

(n = 41 ), volleyball (n = 45 ), handball (n = 55 ), futsal (n = 30 ), and individual sports including 

track and field (n = 15 ) and judo (n = 17 ) selected through convenience sampling constitute the 

participants of the study. To collect data, of attribution style questionnaire (ASQ, Peterson et al. 

1982), and also state - trait anxiety inventory ( STAI, Spielberger, 1983 ), were used. Data were 

analyzed through SPSS.18 software, as well as methods such as descriptive statistics and 

correlation of bivariate.  

 

Results: the results indicate that there is a positive and significant correlation between pessimistic 

attribution style and trait anxiety in professional athletes (r=0/873, p<0/01). On the other hand, 

the results suggest a negative and significant correlation between optimistic attribution style and 

trait anxiety in these athlete (r= -0/879, p<0/01).  

 

Conclusion: based on the results obtained from the current research, it can be stated that the 

athletes with pessimistic attribution style, suffer from higher levels of trait anxiety. Further, those 

who posses optimistic attribution style, experience lower levels of trait anxiety. As a whole, it can 

be claimed that the attribution style of the athletes about the outcome of the events is related to 

their level of anxiety. 
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Abstract 0589 
  

The effects of 8 weeks thera-band exercises on the vertical jump height and 

spike speed performance of female volleyball players 

  

Seda Nur Özdemir, Nurper Özbar, Ani Agopyan 

Marmara University School of Physical Education and Sport Science, Istanbul 

  

The aim of this study was to determine the effects of 8 weeks of thera-band exercises on the spike 

speed and the vertical jump height performance of female volleyball players. Twenty female 

volleyball players (between 14 and 16 years old) participated in this study. The participants were 

randomly assigned into the control (n=10) and thera-band (n=10) groups. Both groups continued 

with regular technical and tactical volleyball training 3 days per week. Additionally, the thera-band 

group attended a thera-band exercise programme that lasted for 8 weeks (2 sessions, 60 minutes 

each week) and included 8 exercises, 3 sets and 12 repetitions. The control groups did no 

additional weight training during those 8 weeks. 

A pre-test and post-test control group design was used. Body height, weight, vertical jump height 

and spike speed were assessed before and after the investigation. Paired-samples and a dependent 

t test were used to compare between and within groups. According to pre-test values, there was no 

statistically significant difference (p>0.05) identified between groups.  

It has been found significant differences only on vertical jump height of the control group according 

to the pre-test and post-test differences within group (p<0.01). There was a significant difference 

on vertical jump height and spike speed values of the thera-band group compared with the control 

group and also within group (p<0.05). It can be suggested that thera-band exercises should be 

used for the female volleyball players besides volleyball training sessions because their effect to 

vertical jump height and spike speed is high. 

  

Keywords: Spike speed, thera-band, vertical jump, volleyball 

 



 

1454 

Voleybolcu genç kızlarda uygulanan 8 haftalık thera-band egzersizlerinin 

sıçrama yüksekliği ve smaç hızına etkisi 

  

Seda Nur Özdemir, Nurper Özbar, Ani Agopyan 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

  

Amaç: Voleybol kısa ve sık aralıklarla sıçrama, atlama gibi patlayıcı güç gerektiren aktiviteleri 

içeren bir top oyunu olarak karakterize edilmektedir. Voleybolda smaç, blok ve servis gibi teknik 

hareketler dikey veya horizontal yöndeki çeşitli sıçramaların uygulanmasını gerektirmektedir. 

Sıçrama yüksekliği (smaç ve blok) ve topa vuruş hızı (servis ve smaç) voleybol için gerekli olan 

önemli becerilerdir. Gerçekte hızı beklenenden fazla olan bir voleybol topunun karşılanması güçtür. 

Bu nedenle smaç kalitesi takımın sayı almasında, setin ve maçın kazanılmasında etkili olmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda elit düzeydeki voleybolcularda dikey sıçrama performansı ve kuvvet veya 

güç bileşenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu özelliklerin geliştirilmesi için 

çeşitli antrenman yöntemleri kullanılmaktadır. Thera-band rehabilitasyon amaçlı kullanılmasının 

yanı sıra, sporcularda fonksiyonel performanstaki artışı ve kassal kuvvetteki gelişimin 

sağlanmasında direnç antrenmanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgimiz dahilinde thera-bantın 

genç voleybolcularda smaç kalitesinin artışına ve sıçrama performansındaki gelişimine etkisinin 

incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda araştırmamızın amacı, voleybolcu genç 

kızlarda (14-16 yaş), 8 haftalık thera-band egzersizlerinin sıçrama yüksekliği ve smaç hızına olan 

etkisinin incelenmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmaya Teşvikiye İhtisas Spor Kulübü genç takım oyuncularından toplam 20 kız sporcu 

gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar tesadüfi yöntemle kontrol (n=10) ve thera-band (n=10) 

grupları olarak ikiye ayrılmıştır. Araştırma öncesinde ilgili kulüpten ve sporcuların ailelerinden yazılı 

izin alınmıştır. Her iki grup teknik, taktik antrenmanlarını haftada üç gün ortak olarak 

sürdürmüşlerdir. Thera-band grubuna normal voleybol antrenmanlarına ek olarak alt ve üst 

ekstremiteyi kapsayan 8 haftalık, haftada 2 gün ve 60 dakikalık ek bir egzersiz programı 

uygulanmıştır. Thera-band renkleri sporcuların düzeylerine göre belirlenmiştir. Başlangıçta hafif 

(kırmızı), ilerleyen dönemde ise orta (yeşil) ve ileri seviye (mavi) dirençteki bantlar kullanılmıştır. 

Thera-band egzersiz programı; 8 hareket, 3 set ve 12 tekrar, dinlenme aralıkları ise hareketler 

arasında 10 sn, setler arasında ise 45 sn olacak şekilde düzenlenmiştir. Hedef kas grupları sabit 

olup (omuz, sırt, göğüs, kol, el bileği, üst ve alt bacak), haftalık egzersiz programları içerisinde 

yapılan hareketler monotonluğu ortadan kaldırmak için farklılaştırılmıştır. Kontrol grubu ise normal 

voleybol antrenman programının dışında ek bir kuvvet antrenmanı yapmamıştır. 

Çalışmamız ön test son test modeli olarak planlanmıştır. Ön testler egzersiz programı 

uygulanmadan önce, son testler ise egzersiz programının tamamlandığı 8. haftanın sonunda 

gerçekleştirilmiştir. Testlerde boy uzunluğu (cm), vücut ağırlığı (kg), dikey sıçrama yüksekliği [(m)-
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(jumpmetre-Takai)] ve smaç hızı (km/s)- (Sports Radar Gun)]) ölçümleri yapılmıştır. Boy ve kilo 

verileri kullanılarak beden kitle indeksi (kg/m2) hesaplanmıştır.  

Elde edilen verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistik, ön ve son testlerin grup içi 

karşılaştırmasında eşleştirilmiş örneklem t-testi ve gruplar arası karşılaştırmada ise bağımsız 

örneklem t-testi kullanılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi p<=0.05 olarak kabul 

edilmiştir.  

 

Bulgular: Thera-band (yaş=16.2 ± 0.6 yıl, antrenman yılı=2.6 ± 1.0 yıl) ve kontrol grubundaki 

(yaş=16.2 ± 0.8 yıl, antrenman yılı= 2.4 ± 0.9 yıl) sporcuların yaş ve antrenman yıllarının yanı sıra 

fiziksel özellikleri (boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi), sıçrama yükseklikleri ve smaç hızlarının 

ön test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklarının olmadığı (p>0,05) ve grupların 

homojen olduğu belirlenmiştir.  

Performans testlerinin sonuçlarına göre, thera-band grubunun ortalama değerleri dikey sıçrama 

yüksekliği için ön testte 43.2 ± 4.4 cm, son testte 49.3 ± 6.5 cm; smaç hızı ön testte 43.6 ± 9.2 

km/s, son testte 51.5 ± 7.7 km/s olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunun ise ortalama değerleri 

dikey sıçrama yüksekliğinde ön testte 42.5 ± 4.2 cm, son testte 43.8 ± 4.3 cm; smaç hızı ön testte 

42 ± 3.1 km/s, son testte 41.7 ± 2.3 km/s olarak saptanmıştır. 

Thera-band grubunun grup içi ön ve son test farklarına göre boy uzunluğu, dikey sıçrama 

yüksekliği ve vuruş hızı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın (p<0.01) olduğu 

saptanmıştır. Vücut ağırlığı ve beden kitle indeksi değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (p>0.05) tespit edilmemiştir. Kontrol grubunun grup içi ön ve son test 

değerlendirmelerine göre dikey sıçrama yüksekliğindeki anlamlı artışın (p<0.05) dışında, hiçbir 

parametresinde anlamlı bir farklılık oluşmamıştır (p>0.05). Son test sonuçlarına göre gruplar 

arasında yapılan karşılaştırmalarda ise dikey sıçrama yüksekliği ve smaç hızı değerlerinde thera-

band grubunun lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın (p<0.05) oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Sekiz haftalık, haftada 2 gün ve 60 dakikalık özel düzenlenmiş thera-band egzersiz 

programını uygulayan grubun, sıçrama yüksekliğinde ve smaç hızında belirgin bir artış meydana 

gelmiştir. Kontrol gurubunda ise sadece sıçrama yüksekliğinde bir artış gözlenmiştir. Kontrol 

grubundaki bu artış, her iki gruba uygulanan günlük voleybol antrenman programındaki 

sıçramalara bağlı bir gelişim olarak değerlendirilebilir. Voleybolda teknik, taktik antrenmanlarına ek 

olarak yapılacak thera-band egzersizlerinin, dikey sıçrama yüksekliğine ve smaç hızına olumlu 

etkisinin daha yüksek olması nedeniyle kız voleybolcularda kullanılması önerilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Dikey sıçrama, smaç sürati, thera-band, voleybol 
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Abstract 0590 
  

An analysis of problems, physical education teachers of primary schools in sivas 

faced in extracurricular exercises 

  

Haluk Çınar1, Murat Kangalgil2, Tuğbay İnan2 
1Physical Education Teacher, Sivas 
2Cumhuriyet University, School of Physical Education and Sports, Sivas. 

  

Purpose: This study is aimed to analyze the problems, physical education teachers of primary 

schools in Sivas faced in extracurricular exercises, to take precautions to solve these problems if 

possible, to increase the fertileness of extracurricular exercises in primary schools.  

Method: 96 (79 male, 17 female) physical education (PE) teachers and games masters, in official 

primary schools reliant on Directorate of National Education and serving in Sivas city center in 2nd 

term of 2010 – 2011 education years, form the universe of the study. In the research, the whole of 

universe, not taken sample, is reached. In the research, a 39 questioned scale is prepared 

according to the test development techniques of researcher. Scale consists of demographic 

information of teachers, pleasure expressions of teachers about the problems they faced in 

extracurricular exercises and gap – filling questions, consisting 6 sub dimensions, and 5 likert type 

questions. Cronbach alpha internal consistency value is found 0,94. In the research, level of 

significance is taken 0.05 using frequency, percentage, standard deviation, arithmetic average and 

t – test.  

Findings: Of games masters and PE teachers, participating in the research, 33.3% “Complaints and 

suggestions of PE teachers in our school are taken into consideration”, 60.4 % “Exercises are 

supported by school management”, 37.5 % “My views about the exercise activities in our school 

are taken”, 31.3 % “I find the wage enough”, 50 % “I am pleased with the school management”, 

49 % “I think school management support me in my business”, 36.5 % “I think the attitudes of 

managers are motivating”, 52.1 % “I think exercise activities help me proceed in my career”, 46.9 

% “I find myself successful in choosing qualified ones in exercise activities”, 31.3 % “I find the 

participants enough for exercise activities” say their expressions as mostly. And again of teachers, 

63.5 % “I enjoy what I do and love my job”, 56.3 % “I don’t delay my job because of exercise 

activities”, 63.5 % “I feel myself enough for the exercise activities” say their expressions as 

always. 31.3 % “My school has necessary equipment for exercise activities”, 26 % “Problems about 

the tools and facilities in school are solved quickly”, 22.9 % “I find the number of students enough 

for the exercise activities” say their expressions as indecisive. 34.4 % “School has enough 

necessary equipment for exercise activities” say their expressions as never agreed. Although there 

is not a meaningful difference in points according to gender variable, examining the expression 
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(p>0.05), the difference among the views about support of school management and taking views, 

attitude of managers and communication, feeling selves less enough for exercise activities, 

problem solving and sufficiency of facility and tools, number of students and work environment and 

lack of participants is found meaningful on behalf of male teachers (p<0.05) and the points of 

female physical teachers are lower than the male ones. 

 

Result: According to the results of research, female games masters and PE teachers have lower 

points than the male ones with regards to school management, coordination and communication, 

work environment, personal and professional development and students and it can be said that 

their pleasure rate is lower. 

  

Keywords: Primary school, physical education teacher, extracurricular exercise 

 
Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin ders dışı egzersiz çalışmalarında karşılaştıkları sorunların 

incelenmesi 

  

Haluk Çınar1, Murat Kangalgil2, Tuğbay İnan2 
1Beden Eğitimi Öğretmeni, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivas. 

  

Amaç: Bu çalışma, Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin ders dışı egzersiz çalışmalarında karşılaştıkları sorunların incelenmesi, varsa 

sorunların çözümü için gerekli tedbirlerin alınması ve ilköğretim okullarındaki ders dışı egzersiz 

çalışmalarının veriminin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmanın evrenini 2010–2011 eğitim öğretim yılı 2. Döneminde Sivas il merkezinde 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan toplam 96 (79 erkek, 17 

kadın) beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınmamış evrenin 

tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafında test geliştirme tekniklerine uygun olarak 

39 sorudan oluşan ölçme aracı hazırlanmıştır. Ölçek, öğretmenlerin demografik bilgileri ve ders dışı 

egzersiz çalışmalarında karşılaştıkları problemlere yönelik memnuniyet ifadelerini içeren ve 6 alt 

boyuttan oluşan boşluk doldurma ve 5’li likert tipi sorulardan oluşmaktadır. Ölçeğin cronbach alfa iç 

tutarlılık değeri 0,94 olarak bulunmuştur. Araştırmada frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik 

ortalama ve t-testi kullanılarak yanılma düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenleri; “Okulumuzda çalışan beden 

eğitimi öğretmenlerinin şikayet ve önerileri dikkate alınır” ifadesine %33.3 oranında, “egzersiz 

çalışmaları okul yönetimi tarafından desteklenir” ifadesine %60,4 oranında, “Okul içinde 

düzenlenen egzersiz faaliyetleri ile ilgili görüşlerim alınır” ifadesine %37,5 oranında, “Aldığım ücreti 
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yeterli buluyorum” ifadesine %31.3 oranında, “Okul yönetiminden memnunum” ifadesine %50 

oranında, “Okul yönetimi görevimi yerine getirmemde bana destek olduğunu düşünüyorum” 

ifadesine %49 oranında, “Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar çalışanları motive edici 

yönde olduğunu düşünüyorum” ifadesine %36,5 oranında, “Egzersiz çalışmalarının mesleğimde 

ilerlememe yardımcı olduğunu düşünüyorum” ifadesine %52,1 oranında, “Egzersiz çalışmaları 

sırasında yaptığım yetenek seçimleri konusunda kendimi başarılı buluyorum” ifadesine %46,9 

oranında, “Egzersiz faaliyetleri için öğrencilerin katılımını yeterli buluyorum” ifadesine %31,3 

oranında çoğunlukla katıldıklarını ifade etmişlerdir. Yine öğretmenler; “Yaptığım işten zevk alıyorum 

ve işimi seviyorum” ifadesine %63,5 oranında, “Egzersiz çalışmaları sebebiyle okuldaki görevimi 

aksatmıyorum” ifadesine %56,3 oranında, “Egzersiz çalışmalarında kendimi yeterli hissediyorum” 

ifadesine %63,5 oranında her zaman katıldıklarını ifade etmişlerdir. “Okulum egzersiz çalışmaları 

için araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir” ifadesine %31,3 oranında, “Okuldaki tesis 

ve araç-gereçlerle ilgili sorunlar çabuk halledilir” ifadesine %26 oranında, “Okuldaki öğrenci 

sayısını, egzersiz faaliyetlerine seçilecek olan öğrenci sayısı açısından yeterli buluyorum” ifadesine 

%22,9 oranında kararsızım yanıtını vermişlerdir. “Okul egzersiz çalışmaları için tesis yönünden 

yeterli donanıma sahiptir” ifadesine ise % 34,4 oranında hiçbir zaman katılmadıklarını ifade 

etmişlerdir. 

 

Cinsiyet değişkenine göre toplam puanlar arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen (p>0.05) 

ifadeler incelendiğinde, okul yönetimi tarafından destek görme ve görüş alınması, yöneticilerin 

sergilediği tutum ve iletişim kurma, egzersiz çalışmalarında kendilerini daha az yeterli bulma, araç-

gereç ve tesis yeterliliği ve sorunların çözümü, öğrenci sayısı ve katılım azlığı ve çalışma ortamı ile 

ilgili ifadeler arasındaki fark erkek öğretmenler lehine anlamlı bulunmuş (p<0.05) ve bayan beden 

eğitimi öğretmenlerinin puanları erkek beden eğitimi öğretmenlerine göre daha düşük çıkmıştır.  

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre bayan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okul yönetimi, 

işbirliği ve iletişim, çalışma ortamı, kişisel ve mesleki gelişim ve öğrenci açısından erkek beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerine göre daha düşük puanlara sahiptirler ve memnuniyet düzeyleri daha 

düşüktür denilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, beden eğitimi öğretmeni, ders dışı egzersiz 
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Abstract 0591 
  

Somatotypic profile evaluation of turkish national male flatwater kayak team 

paddlers 

  

Funda Coşkun1, Kerem Tuncay Özgünen2, Çiğdem Özdemir2, Sanlı Sadi Kurdak2, Özgür Günaştı2 
1University of Cukurova, Department of PhysicalEducation and Sports College, Adana,Turkey 
2University of Cukurova, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Adana, Turkey 

  

Purpose of this study is to evaluate somatotypic properties of Turkish male National Flatwater 

Kayak Team paddlers. The age, height and weight of the participated paddlers' were measured as 

17.3±2.05, 175.9±5.2 cm, 72.7±8.9 kg respectively (mean ± SD) and their body mass index was 

calculated as 23.46±2.21kg/m2. 

Heath-Carter method was used to determine the somatotypes of the paddlers whereas Siri formula 

was used to calculate body fat percentage. Descriptive statistics were performed with SPSS 

package program. 

The results showed that Turkish male national flatwater kayak team paddlers' have mesomorphic 

dominancy (endomorphy x=2.9±2.2, mesomorphy x= 6.2±2.2, ectomorphy x= 2.4±0.9) with high 

muscle mass which is similar to international olympic level paddlers. 

  

Keywords: Somatotype, body fat percentage, flatwater kayak 

 
Türk erkek kano milli takımı durgunsu kayakçılarının somatotip özelliklerinin 

incelenmesi 

  

Funda Coşkun1, Kerem Tuncay Özgünen2, Çiğdem Özdemir2, Sanlı Sadi Kurdak2, Özgür Günaştı2 
1Çukurova Üniversitesi Beden Eğitim Ve Spor Yüksek Okulu, Adana, Turkey 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana, Turkey 

  

Bu araştırma Türkiye kano milli takımı durgunsu kayak sporcularının somatotip özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan kanocuların yaş, boy ve kilo ortalamaları 

(17.3±2.05, 175.9±5.2 cm, 72.7±8.9 kg) ölçüldü ve beden kitle indeksi değerleri 

(23.46±2.21kg/m2) hesaplandı.  

Sporcuların somatotip özelliklerinin belirlenmesinde Heath-Carter metodu, vücut yağ yüzdesinin 

hesaplanmasında Siri formülü kullanıldı. Araştırmadaki istatistiksel değerlendirmeler SPSS paket 

programında tanımlayıcı istatistik analiz testi kullanılarak yapıldı.  
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Araştırma sonucunda Türk erkek kano milli takımı durgunsu kayakçılarının somatotip profili 

(endomorfi x=2.9±2.2, mezomorfi x= 6.27±2, ektomorfi x= 2.4±0.9) mezomorfik yapısıyla daha 

yüksek kas kütlesine sahip olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Türk erkek kano milli takımı 

sporcularının somatotip özelliklerinin olimpik kanocularla benzer özellikler gösterdiği bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Somatotip, Vücut yağ yüzdesi, Durgunsu kayak. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Somatotip, vücut yağ yüzdesi, durgunsu kayak 
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Abstract 0592 
  

Expectations and tending on swimming of primary school students in summer 

schools (sample of Gaziantep cıty) 

  

Taner Dağlıoğlu1, Uğur Abakay2 
1University of Gaziantep Tourism And Hospitality Vocational High School, Gaziantep 
2University of Gaziantep, Department of Physical Education And Sport, Gaziantep 

  

Purpose: This study was made in order to determine the expectations, tendencies and efforts of 

primary school students who paticipating in summer sports school, which we think is a factor for 

students to socialize beter.  

 

Method: This study was conducted on 160 primary school students (106 male, 54 female) who 

joined in the summer sports schools in Gaziantep in 2011. “Survey” tecnique was used in this 

study. In order to achieve the goals in the survey, a questionnaire form was prepared throyah 

literature review about the topic and by benefiting from similar research samples. The reliability of 

the questionnaire was calculated and the reliability was faund α= 0.851. the data abtained from 

the questionnaire was initially transferred to computer environment and later analyses were done 

by using SPPS 16.0 package program. In the analyses of the data, Frequency.  

 

Results: The results revealed tahat the fist factor directing children to swimming was their parents 

attitudes their own attitudes and desires to learn how to swim. The mean scores of these two 

factors were the highest and the mean scores of other factors were found medium or low.  

 

Conclusions: When it cames to their ideas about the reasons of their efforts, the love of swimming 

was the first factor; however the first factor related to their expectations was found as being 

healthy and keeping it for a long time. 

  

Keywords: Expectations, socialization, sport schools, tending to sport, swimming 
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İlköğretim öğrencilerinin yaz spor okullarında yüzme sporuna yönelme 

nedenleri ve beklentileri (Gaziantep ili örneği) 

  

Taner Dağlıoğlu1, Uğur Abakay2 
1Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Gaziantep 

  

Amaç: Sosyalleşme ailede başlar okul ve arkadaş çevresiyle devam edip hayatın her aşamasında 

varlığını sürdürür. Buradan hareketle sosyalleşmelerinde etken olduğunu düşündüğümüz yaz spor 

okullarına katılan ilköğretim öğrencilerinin yüzme branşına yönelme, uğraşma ve beklentilerini 

belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

 

Yöntem: Çalışma, 2011 yılı yaz sezonunda Gaziantep ilinde yaz spor okullarına iştirak eden 160 

(106 erkek, 54 kız) ilköğretim öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada “Anket Survey” tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için konu ile ilgili literatür taraması 

yapılarak, benzer araştırma örneklerinde yararlanılarak anket formu oluşturulmuştur. Anketin 

güvenilirlik hesaplaması yapılmış ve güvenilirlik katsayısı α= 0.851 bulunmuştur. Anketten elde 

edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmış, daha sonra da SPSS 16,0 paket 

programından yararlanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzde frekans testi 

yapılmıştır.  

 

Bulgular: Araştırma grubunun yüzme branşına yönelmelerinde etkili olan unsurlara ilişkin 

görüşlerinin dağılımına göre öğrencilerin yüzme branşına yönelmelerinde etkili olan unsurlardan 

“Anne, baba ve kardeşin etkisi” 4.23±1.22 ortalamayla birinci sırada yer almaktadır. Sırasıyla 

ortalamalara bakıldığında “Yüzmeyi öğrenmekteki etkisi” 4.10±1.02, “Yaşadığınız çevrenin etkisi” 

3.52±1.35, “Arkadaş ve akran grubunun etkisi” 3.32±1.34, “Yaz dönemlerinde serinletiyor olması” 

3.10±1.45, “Yakın çevredeki bir antrenörün etkisi” 2.63±1.69, “Maliyetinin düşük olmasının etkisi” 

2.30±1.42, “Beden eğitimi öğretmeninin etkisi” 2.23±1.39, “Televizyon kanallarının etkisi” 

2.20±1.22, “Basın-yayın organlarının etkisi” 2.15±1.25, “Okul spor tesisi ile malzemenin etkisi” 

1.86±1.27 olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma grubunun yüzme branşından beklentilerine ilişkin görüşlerinin dağılımına göre 

öğrencilerin yüzme branşından beklentilerinde “Sağlıklı olmak ve sağlığımı korumak” 4.36±0.82 

ortalamayla birinci sırada yer almaktadır. Sırasıyla ortalamalara bakıldığında “İyi bir fiziki görünüme 

sahip olmak” 4.05±1.06, “Milli takıma seçilmek milli olmak” 3.50±1.40, “Çevresiyle spor yapan 

popüler biri olarak ilişkilerimi sürdürmek” 3.33±1.21, “İleride sporla ilgili üniversite düzeyinde 

eğitim görmek” 2.83±1.28, “İyi bir sporcu olmak ve hayatımı spordan kazanmak” 2.82±1.31, 

“Maddi olanaklara kavuşmak” 2.75±1.37, “Beden eğitimi öğretmeni olmak” 2.57±1.36, “Antrenör 

olmak” 2.52±1.24, “Hakem olmak” 2.52±1.31 olduğu tespit edilmiştir. 



 

1463 

Araştırma grubunun yüzme branşı ile uğraşma nedenlerine ilişkin görüşlerinin dağılımına göre 

öğrencilerin yüzme branşı ile uğraşmalarında “Yüzme branşını sevmek” 4.37±0.90 ortalamayla 

birinci sırada yer almaktadır. Sırasıyla ortalamalara bakıldığında “Yüzme branşıyla uğraşarak sağlıklı 

olmak” 4.18±1.00, “Başarı ve kazanmaktan zevk duymak” 4.18±1.05, “Yüzme branşıyla uğraşarak 

boş zamanlarımı olumlu değerlendirmek” 4.10±0.90, “Sporun olumlu katkılarından haberdar 

olmak” 3.98±0.95, “Sporcu olarak arkadaşlarım tarafından tanınıp sevilmek ve sayılmak” 

3.60±1.17, “Kolayca bir arkadaş grubuna katılmak” 3.50±1.17, “Maddi gelirimi arttırmak” 

2.28±1.53 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç: Öğrencileri yüzme branşına yönlendiren unsurların başında anne ve babanın etkisi birinci 

sırada yer alırken, yüzmeyi öğrenmedeki etkisi 2.sırada yer alarak ortalamalar çok yüksek 

çıkmıştır. Diğer etkenleri orta ve düşük düzeyde çıktığı tespit edilmiştir. Uğraşma nedenlerine ilişkin 

görüşlerine baktığımızda birinci sırada yüzme branşını sevmek etkeninin çıktığını, beklentilerine 

ilişkin görüşlerinde ise sağlıklı olmak ve sağlığını korumak maddesinin çok yüksek değerle birinci 

sırada yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beklenti, sosyalleşme, spor okulları, yönelme, yüzme 
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Abstract 0595 
  

The decision-making levels for students who studying in physical education and 

sports college 

  

Nazmi Bayköse1, Murat Şakar2, Erkan Bingöl3, Ahmet Şahin4, Erdi Kaya5 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity, graduate student 
2Adyaman Üniversity,high school physical education and sport 
3Muğla Üniversity/graduate student 
4Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity/high school physical education and sport 
5Sakarya Üniversity/graduate student 

  

The aim of this study is examine the decision-making levels for students who studying in physical 

education and sports college. Research group consists of 182 male and 156 female (age = 19.2794 

+ 1.65246), and in a total of 338 students who studying in physical education and sport colleges, 

University of Erciyes and University of Karamanoglu Mehmetbey. 

In order to achieve the objective of the study; Melbourne Decision Making Scale was utilized in this 

study which was developed by Mann and the others (1998), and adapted the turkish by Deniz 

(2004). In the solution and interpretation of datas, significance was taken as P <0.05 using 

Kolmogorov-Smirnov test, t test. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program 

was used in evaluating the data and finding the calculated values. 

As a result of this study; Male students are more careful, avoidant and have high levels of 

suspensive decision-making and panic decision-making than female students. 

If we arrive a general conclusion, in this study; it is considered that should assist to acquire skills 

of effective decision making for Individuals be happy in their life and develop themselves and 

especially; should be considered the decision-making differences between male and female 

students and according to this, individuals should be directed. 

  

Keywords: Decision-making, Sports, Student 
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Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karar verme düzeylerinin 

incelenmesi 

  

Nazmi Bayköse1, Murat Şakar2, Erkan Bingöl3, Ahmet Şahin4, Erdi Kaya5 
1Karamanoğlu mehmetbey Üniversitesi. Lisans öğrencisi 
2Adıyaman Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
3Muğla Üniversitesi/Yüksek Lisans Öğrencisi 
4Karamanoğlu mehmetbey Üniversitesi/Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu 
5Sakarya Üniversitesi/ Yüksek Lisans Öğrencisi 

  

Amaç: Karar verme, bireyin amaca ulaşmak için yapılabilecek mevcut eylem koşullarından en 

uygun olanını seçmesidir. Karar verme farklı durumlar arasından seçim yapmayı sağlayan bilişsel 

ve davranışsal çabaların tümünü içermektedir. Günlük yaşam içerisinde birey defalarca karar verme 

davranışı ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu karar verme durumları bazen yapı olarak çok 

karmaşık olabilmektedir. Karar verme, bir ihtiyaca yönelik birden fazla seçim yapabilme söz konusu 

olduğunda yaşanan sıkıntıyı azaltan bir yönelme olarak tanımlanabilir. Önemli bir konuda karar 

verme durumu söz konusu olduğunda, sonuçları önceden tasarlama ve amaca ulaştırabilecek gücü 

en fazla olana yönelme daha fazla önem kazanmaktadır. 

Bütün bu tanımların ışığında karar vermeyi, problemin çözümü ya da amacın gerçekleştirilebilmesi 

için, bütün faktörlerin etkilerini hesaba katarak, objektif ve bilinçli olarak, bilimsel yöntemler 

kullanılarak oluşturulan alternatifler arasından en uygun olanı seçme faaliyeti olarak 

tanımlayabiliriz. Karar verme üzerine yapılan farklı araştırmalar sonucu karar vermenin, 

alternatifleri, seçimi, zihinsel bir yönü, toplumsal ve örgütsel bir süreci ve sorun çözme tekniklerini 

içerdiğini görmekteyiz. Bu çalışma da amaç beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerin karar verme düzeylerinin incelenmesi olacaktır. 

 

Yöntem: Araştırma grubunu Erciyes Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim görmekte olan 182’sı erkek 156’sı kadın ( yaş=19,2794 + 

1,65246), toplam 338 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için;. Mann ve Diğ. 

(1998), tarafından geliştirilmiş (Melbourne Decision Making Questionary) Türkçeye uyarlanması 

Deniz (2004), tarafından gerçekleştirilen Melbourne karar verme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin 

çözüm ve yorumlanmasında, Kolmogorov-Smirnov testi, t testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 

alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical 

package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Ölçeğin alt boyutlarından panik karar verme stili puan ortalamaları, arasındaki farkın 

anlamlı olduğu saptanmıştır [ t değeri= 9,024 P=0,000<0.05]. Ölçeğin alt boyutlarından erteleyici 

karar verme stili puan ortalamaları, arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır [ t değeri= 1,974 

P=0,050<0.05]. Ölçeğin alt boyutlarından kaçıngan karar verme stili puan ortalamaları, arasındaki 
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farkın anlamlı olduğu saptanmıştır [ t değeri= 3,976 P=0,000<0.05]. ölçeğin alt boyutlarından 

dikkatli karar verme stili puan ortalamaları, arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır [ t değeri 

= 3,254 P=0,001<0.05].  

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; Erkek öğrencilerin Kadın öğrencilere göre dikkatli, kaçıngan 

erteleyici karar verme ve panik karar verme düzeyleri yüksek çıkmıştır. Genel bir sonuca varacak 

olursak; yapılan bu çalışma; Bireylerin yaşamında mutlu olması ve kendilerini geliştirebilmeleri için, 

etkili karar verme becerisi kazanmasına yardımcı olunması gerektiği ve Özelliklede bu konuda erkek 

öğrencilerin kadınlara göre karar verme konusunda farklılıklar arz ettiği göz önünde bulundurulmalı, 

bireylerin de ona göre yönlendirilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Karar verme, spor, öğrenci 
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Abstract 0596 
  

A comperative investigation on determining the sport branches the student in 

class teaching majors are more interested in doing in their spare times 

  

Osman Dalaman 

* Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education 

  

The aim of this study is to stress the importance of sport for university sutudents; then to 

determine the sport branches the students are interested in doing in their spare time, which is 

becoming more important day by day; to obtain the information about which sport the students in 

classroom teaching major of primary education departments wanted to do most when they find the 

opportunity in their spare time; and the most important, to get the information the relavant 

persons need when the university compuses are being planned with regard to sports. 

The population of the study comprised 1083 students determined with random objective sampling 

method in Class teaching major of Primary Education Departments of Education Faculties of 

Necmeddin Erbakan University (N.E.U), Mehmet Akif Ersoy University (M.A.E.U), and Muğla 

University (M.U) in 2011-2012. 

A lickert type questionnaire prepared with expert views taken during data collection and comprised 

personal information and a scala to determine the sport branches the students wanted to do in 

their spare time was used. The Crombach Alpha reliability coefficient of the scala for determining 

the sports the students are interested in doing in their spare time for the questionaire developed as 

data collection means was found as.628. 

After the data obtained through the questionaire were evaluated with 16.0 version of SPSS 

(Statistical Package for Social Science) packet programme, they were analyzed with frequence, t 

test, and kay square test. The data collected were interpreted after being made into tables.  

336 of the students who took part in the study were male and 746 female. The sport branches the 

students wanted to do most differed with regard to the genders (p=.000, p<.05). The attitude of 

male students ( = 5.631), were more positive than the females ( = 3.851).  

As a result it was found that the sport branches the studenst wanted to do most were sequantially 

as follows: In males football was 86%, volleyball was 63%, basketball was 58%, trekking was 

50%, and swimming was 50%; whereas in females volleyball was 81%, trecking was 41%, folk 

dances was 37%, and swimming was 33%. 

  

Keywords: Primary Education, Major of Class Teaching Students, Related Sport Branches 
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Sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin boş zamanlarında en çok yapmak 

istedikleri spor dallarının belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma 

  

Osman Dalaman 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

  

Bu çalışmanın amacı; üniversite gençliğinin hayatındaki önemi, her gün daha da önem kazanan boş 

zaman faaliyetlerini değerlendirme alışkanlıkları içerisinde ilgi duydukları spor dallarını 

belirlemektir. Eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği öğrencilerinin boş zamanlarında 

fakültelerinde imkânları olsaydı en çok yapmak istedikleri spor dalları hakkında bilgi edinmek ve en 

önemlisi de üniversite yerleşkelerinin sportif amaçlı projelendirilmesi aşamasında ilgililerin fikir 

sahibi olacakları bilgilere ulaşmaktır. 

Çalışmanın evreni 2011-2012 öğretim yılında öğrenim gören, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(N.E.Ü.), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (M.A.E.Ü.), ve Muğla Üniversitesi (M.Ü.) Eğitim fakülteleri 

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğrencilerinden seçkisiz 

olmayan amaç örnekleme metodu ile belirlenen 1082 öğrenciden oluşmaktadır. 

Veri toplamada uzman görüşleri alınarak hazırlanan, kişisel bilgiler ve öğrencilerin boş 

zamanlarında yapmak istedikleri spor dallarının (ÖYİSD) belirlenmesi ölçeğinden oluşan likert tipi 

bir anket uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anketin öğrencilerin boş zamanlarında 

yapmak istedikleri spor dallarını belirleme ölçeğinin Crombach Alpha güvenirlilik katsayısı.628 

olarak bulunmuştur. 

Anketlerden elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social Science) paket programının 

16.0 sürümü kullanılarak değerlendirilerek, frekans, t-testi ve kay-kare testi uygulanarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar haline dönüştürülüp yorumlanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerinin 336’sı erkek, 746’sı kadındır. Öğrencilerinin en çok yapmak 

istedikleri spor dalları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p=.000, p<.05). Erkek 

öğrencilerinin spor dallarına karşı tutumları ( = 5.631), kadın öğrencilere göre daha olumlu 

bulunmuştur.  

Öğrencilerin en çok yapmak istedikleri spor dallarını sırasıyla; erkeklerde %86 ile futbol, %63 ile 

voleybol, %58 ile basketbol, %50 ile trekking, %50 ile yüzme oluştururken kadınlarda ise; %81 ile 

voleybol, %41 ile trekking, %37 ile halkoyunları, %33 ile yüzme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, sınıf öğretmenliği öğrencileri, ilgi duyulan spor dalları 
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Abstract 0598 
  

Learning 2011 European Youth Olympıcs Volunteers’ olympıc perceptions after 

tthe olympıc by the way of metaphor 

  

Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, İdris Yılmaz3, Gülsen Karaman1, İbrahim Yıldıran2 
1Karadeniz Technical University of Physical Education and Sports High School,Trabzon 
2Gazi University of Physical Education and Sports High School, Ankara 
3Ahi Evran Üniversity of Physical Education and Sports High School,Kırşehir 

  

This research stemmed from the need of determination the volunteers’points of view to the concept 

of olympic who participated Trabzon 2011 European Youth Olympics. The overall objective of the 

study is to determine the points of view of volunteers who participated the Olympic Games for the 

concept of olympic by the way of metaphors. A total of 212 people from volunteers, randomly 

selected from the European Youth Olympics volunteers in 2011 in Trabzon participated this study. 

Metaphors,produced in relation to the concept of the Olympic volunteers, were examined with 

content analysis method, metaphors’frequencies,created, specified and the categories were 

created. In this context, analyzing and interpreting of the metaphors’ process, determining the 

metaphors, classification of metaphors, category development, ensuring the reliability and validity 

was carried out in four phrases. Volunteers in this study produced 68 metaphors about Olympic 

concept. To the Olympiad perception, Olympiad as an interaction, Olympiad as communication, 

Olympiad as organization, Olympiad as teaching and learning, Olympiad as excitement, Olympiad 

as compliance, Olympiad as reflective were established Olympic categories. 

  

Keywords: The Olympic, Metaphor, Perception 

 
2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Gönüllülerinin olimpiyat sonrası, olipiyat 

algılarının metafor yoluyla öğrenilmesi 

  

Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, İdris Yılmaz3, Gülsen Karaman1, İbrahim Yıldıran2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Trabzon 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Ankara 
3Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir 

  

Bu araştırma Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına katılan gönüllülerin olimpiyat kavramına 

olan bakış açılarını belirleme gereksiniminden kaynaklanmıştır. Araştırmanın genel amacı, 

olimpiyatlara katılan gönüllülerin olimpiyat sonrası bu kavrama olan bakış açılarını metaforlar 
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yoluyla belirlemektir. Araştırmaya 2011 yılında Trabzon ilinden, rastgele seçilen Avrupa Gençlik 

Olimpiyatları gönüllülerinden toplam 212 kişi katılmıştır. Gönüllülerin Olimpiyat kavramına ilişkin 

olarak ürettikleri metaforlar içerik analizi yöntemi ile incelenmiş, oluşturulan metaforların 

frekansları belirtilmiş ve kategoriler oluşturulmuştur. Bu kapsamda, metaforların analiz edilmesi ve 

yorumlama süreci metaforların belirlenmesi, metaforların sınıflandırılması, kategori geliştirme, 

geçerlik ve güvenirliği sağlama olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

gönüllüler Olimpiyat kavramına yönelik olarak 68 metafor üretmişlerdir. Olimpiyat algılarına 

yönelik, etkileşim olarak Olimpiyat, iletişim olarak Olimpiyat, organizasyon olarak Olimpiyat, 

öğretici ve eğitici olarak Olimpiyat,uyum olarak Olimpiyat, yansıtıcı olarak Olimpiyat ve heyecan 

olarak Olimpiyat kategorileri oluşturulmuştur. 

 

GİRİŞ 

Metaforlar (benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecazlar) olayların oluşumu ve işleyişi hakkında 

düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan biridir. 

Metaforlar bireylerin kişisel tecrübelerine anlam vermeleri bakımından, aynı zamanda “tecrübelerin 

dili” olarak da tanımlanmaktadır (Saban, 2004). Bu yönüyle metaforlar, uygulamalarımıza yön 

verir, ışık tutar ve rehberlik eder. 

“Metaforik düşünüp düşünmeme hakkında bir seçim şansınız yoktur. Metaforik eşleşmeler 

beynimizin parçasıdır ve istesek de istemesek de metaforik olarak düşünür ve konuşuruz. Metafor 

mekanizması büyük ölçüde bilinçdışı olduğundan bunu bilelim yahut bilmeyelim, metaforik olarak 

düşünür ve konuşuruz. Ayrıca beyinlerimiz cisimleştiğinden, metaforlarımız dünyadaki olağan 

tecrübelerimizi yansıtır” (Lakoff ve Johnson, 2005). 

 

YÖNTEM 

Olimpiyat oyunları gönüllülerinin olimpiyat oyunları sonrası algılarını belirlemeyi amaçlayan bu 

araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı 

benimsenmiştir. Gönüllülerin olimpiyat algılarına ilişkin kullandıkları metaforlar açık uçlu anket 

yoluyla mail adresleri ile toplanan verilere dayalı olarak betimlenmiştir.  

Araştırmaya 2011 yılında Trabzon ilinden, rastgele seçilen Avrupa Gençlik Olimpiyatları 

gönüllülerinden toplam 480 kişiden 212 kişi açık uçlu soru yoluyla hazırlanan maile cevap vermiş ve 

bu şekilde katılım sağlamıştır. 

  

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Olimpiyat oyunları gönüllülerinin olimpiyat algılarını ortaya koymak amacıyla açık uçlu bir anket 

formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu uzman görüşüne sunulduktan sonra uygulamaya 

hazır duruma getirilmiştir. Formda öğrencilerden “Olimpiyat …………. gibidir. Çünkü …………..” 

cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Gönüllülerin olimpiyat algılarına ilişkin metaforları içerik 

analizi yoluyla analiz edilmiştir. Aynı zamanda üretilen metaforların frekans değerleri verilmiştir. 

Metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci “metaforların belirlenmesi”, “metaforların 
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sınıflandırılması”, “kategori geliştirme” ve “geçerlik ve güvenirliği sağlama” olmak üzere dört 

aşamada gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölümde, katılımcıların “Olimpiyat” kavramı hakkında geliştirdikleri metaforlarla ilgili olarak elde 

edilen bulgular tablolar halinde sunularak ve araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz 

edilerek yorumlanmıştır. 

Katılımcıların “Olimpiyat” kavramına yönelik sahip oldukları metaforlara dair genel kategoriler 

Katılımcıların “Olimpiyat” kavramına yönelik olarak toplam 201 adet geçerli metafor üretmişlerdir. 

Toplam 68 metafordan 7 kavramsal kategori üretilmiştir. Bunlar;. Olimpiyat algılarına yönelik, 

etkileşim olarak Olimpiyat, iletişim olarak Olimpiyat, organizasyon olarak Olimpiyat, öğretici ve 

eğitici olarak Olimpiyat,uyum olarak Olimpiyat, yansıtıcı olarak Olimpiyat ve heyecan olarak 

Olimpiyat kategorileri oluşturulmuştur. 

 

SONUÇ  

2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları sonrası gönüllülerinin olimpiyatlara olan bakış açılarını 

belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda toplam 68 metafor 

oluşturulduğu görülmüştür.Bu araştırma, metaforların gönüllülerin bakış açılarını belirlemede 

önemli bir araç olarak kullanılabileceğine ilişkin bilgiler sunmaktadır. Araştırmada gönüllülerin 

olimpiyatlara olan bakış açılarını olimpiyatların değişik yönlerini ele alarak birlik, beraberlik, uyum, 

müsabaka,organizasyon vb. metaforlarla ilişkilendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.. Bu durum ise 

olimpiyat gönüllülerinin olimpiyat sonrası bu kavramı daha çok birlik beraberliği sağlayan bir 

etkinlik olarak algıladıklarını ortaya koymuştur.  
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Olympiad as communication 

İletişim olarak olimpiyat 

 
 

 

Olympiad as organization 

organizasyon olarak olimpiyat 
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Abstract 0604 
 

 

The effect of submaximal exercise on oxidant and antioxidant mechanisms in 

judokas and sedentary 

  

Yasin Eroğlu1, Önder Dağlıoğlu2 
1Oguzeli Vocational High School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 
2Physical Education and Sport High School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 

  

Purpose: The aim of this study has been to compare oxidant and antioxidant defense system 

levels of judokas and sedentary after aerobic training.  

 

Method: This study has been performed on 16 healthy judokas who exercise regularly and 16 

healthy sedentary individuals who are between 18 and 23 years old. Aerobic exercise has been 

performed once in both groups. Maximal oxygen consumption levels of individuals (VO max) have 

been determined by Robert Bruce protocol. Submaximal aerobic exercise test with %75 of VO2 

max value has been applied to individuals for 20 minutes. Malondialdehyde (MDA), Superoxide 

dismustase (SOD), plasma copper (Cu) and plasma zinc (Zn) activity has been detected in blood 

samples taken before and immediately after exercise.  

 

Results: Significant increase (p<0.05) in MDA and SOD values and decrease in Cu and Zn levels 

have been revelaed in judokas who have been applied submaximal aerobic exercise with %75 of 

VO2 max value for 20 minutes. Although decrease in SOD activity and significant increase 

(p<0.05) in MDA, Cu, Zn activity, significant difference have not been found. Significant difference 

has been found in MDA, SOD, Cu and Zn values when compared between groups.  

 

Conclusions: As a result, it is concluded that submaximal aerobic exercise has led to oxidant stres 

by producing high amounts of free radicals and it is the intensity, type and duration of exercise 

that affect balance between formation level of lipid peroxidation and antioxidant system 

mechanism. 

  

Keywords: Oxidant stres, antioxidant, aerobic exercise, judo, sedentary 
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Judocularda ve sedanterlerde submaksimal egzersizin oksidan ve antioksidan 

sistem mekanizmalarina etkisi 

  

Yasin Eroğlu1, Önder Dağlıoğlu2 
1Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye 
2Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye 

  

Amaç: Düzenli egzersiz sağlık bakımından oldukça önemlidir bununla birlikte şiddetli ve yoğun 

fiziksel aktiviteler serbest radikal üretiminin artmasına ve dolayısıyla oksidatif hasara neden 

olabilmektedir. Serbest radikallerden etkilenen membran yapısında bulunan doymamış yağ 

asitlerinin oksidasyonu neticesinde lipid peroksidasyonu meydana gelir. Oluşan lipid 

hidroperoksitlerinin aldehit ve karbonil bileşiklerine dönüşmesi sonucunda oluşan Malondialdehit 

(MDA), oksidatif hasarların en iyi bilinen göstergesidir. Organizma serbest radikallerin zararlı 

etkilerine karşı bir savunma mekanizması geliştirmiştir. Antioksidan savunma mekanizması denilen 

bu sistem; süperoksid dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPX)’dan oluşur ve 

oksijene bağlı serbest radikallerin hücre içinde zararlı etkilerini azaltmaktan sorumludurlar. Bu 

çalışmada judocularda ve sedanterlerde submaksimal aerobik antrenman sonrası oluşan oksidan ve 

antioksidan savunma sistemi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı. 

 

Yöntem: Çalışma 18-23 yaşları arasında düzenli antrenman yapan 16 Judocu ile 16 sağlıklı 

sedanter erkek birey üzerinde yapıldı. Her iki gruba da VO2 max %75 şiddetinde 20 dakikalık 

submaksimal aerobik egzersiz testi uygulandı. Araştırmanın etik kurallara uygun şekilde 

gerçekleştirileceği ile ilgili bilgi Gaziantep Üniversitesi Araştırma Etik Kurul Başkanlığı’na bildirildi ve 

araştırmanın yapılması için Etik Kurul Onayı alındı (Karar No: 22.11.2011/217). Bireylerde 

maksimal oksijen tüketim kapasiteleri (VO2 max) indirekt olarak Robert Bruce testi metoduyla 

saptandı. Robert Bruce Protokolu düşük kuvvet seviyesinde başladı. Böylelikle kardiavasküler 

adaptasyon ve ısınma sağlandı. Protokole göre koşu hızı ve eğimi her 3 dakikada bir artırıldı. Test 

bittikten sonra VO2 max değerleri grafik üzerinden değerlendirildi. Her birey için bulunan VO2 max 

değeri üzerinden koşu bandında VO2 max %75 şiddetinde tek seferlik submaksimal aerobik testi 

uygulandı. Yapılan egzersizin aerobik olduğunu tespit etmek için deneklerin kalp atım sayıları Polar 

Sport Tester ile takip edildi. Bireylerin VO2 max ölçümü ve egzersiz uygulaması ayrı günlerde 

yapıldı. Denekler Submaksimal aerobik egzersizlere baş-lamadan önce ve çalışmayı bitirdikten 

hemen sonra antekübital venden kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde, MDA, SOD ve SOD 

aktivitesinden sorumlu eser element düzeyleri plazma Cu-Zn aktiviteleri saptandı. Çalışmanın 

istatistiksel analizi, SPSS istatistik programı (SPSS for Windows, sürüm 16.0, 2008, SPSS Inc., 

Chicago, Illinois, ABD) kullanılarak yapıldı. İstatistiksel sonuçlar %95 güven aralığında p<0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. İstatistiksel işlemlere geçmeden önce verilerin normal dağılıp 

dağılmadıklarına ve homojen olup olmadıklarına bakıldı. Judocu ve sedanter grupları arasındaki 

parametreler açısından doğan anlamlığın değerlendirilmesi için Independent Samples T Testi 
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uygulandı. Grupların egzersiz öncesi ve sonrası ölçümleri arasındaki anlamlılık için Paired Samples T 

Testi ugulandı.  

 

Bulgular: Çalışmamızda submaksimal aerobik egzersiz yaptırılan Judocuların MDA ve SOD 

değerlerindeki submaksimal aerobik egzersiz sonrası artış saptandı, artışlar istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu (p<0.05). Submaksimal aerobik egzersiz sonrası plazma Cu değerinde artış, 

plazma Zn degerinde azalma olmasına rağmen anlamlı bir fark yoktur. Sedanterlerde Submaksimal 

aerobik egzersiz sonrası MDA, Cu ve Zn aktivitelerinde artış, SOD aktivitelerinde azalma saptandı. 

MDA, Cu ve Zn aktivitelerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Submaksimal 

aerobik egzersiz sonrası SOD aktivitesinde azalma olmasına rağmen anlamlı bir fark yoktur. 

Submaksimal aerobik egzersiz öncesi ve sonrası Judocular ve sedanterler arasında istatistiksel 

olarak MDA, SOD, Cu ve Zn değerleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

 

Sonuç: Sonuç olarak; submaksimal aerobik egzersiz yüksek miktarda serbest radikal üreterek 

oksidan strese neden olduğu ve bunun lipid peroksidasyon oluşum seviyesi ve antioksidan sistem 

mekanizması arasındaki dengeyi etkileyen egzersizin şiddeti, tipi ve süresi ile ilgili olduğu kanısına 

varılmıştır. Düzenli antrenman yapan performans sporcularına ve sağlık için spor yapanlara, 

egzersizin olumlu etkileri kadar olumsuz etkilerinin de açıklanması gerekmektedir. Böylece 

performans sporcularının daha bilinçli olmaları sağlanırken, sağlık için spor yapan bireyler için 

uygun egzersiz programları oluşturulması için önemlidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Oksidan stres, antioksidan, aerobik egzersiz, judo, sedanter 

  



 

1477 

Abstract 0606 
  

Effect of aerobic training on oxygen saturation of arterial hemoglobin 

  

Mustafa Özdal1, Önder Dağlıoğlu2, Tuncer Demir3, Nadide Özkul3 
1Department of Physical Education and Sport, Institute of Health Science, Ondokuz Mayıs 

University, Samsun, Turkey 
2Physical Education and Sport High School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 
3Department of Physiology, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 

  

Purpose: Purpose of this research is investigate of effect of aerobic training on oxygen saturation 

of arterial hemoglobin. 

 

Method: Experimental group (EG) were 11 healthy male athletes who are 12-14 years old and 

engaged in regularly training and control group (CG) were 11 healthy male sedanters who are 12-

14 years old and participated as volunteer. Aerobic training was applied to both groups on 8 weeks 

and 3 days per week. Descriptive parameters are age, height, weight, body mass index and resting 

heart rate. Measurements of oxygen saturation were made 10 minutes with pulse oximeter 

(Spirolab III, Medical International Research) and applied twice (1 week before (T1) and after (T2) 

of 8 weeks period). Obtained data were analyzed by SPSS for Windows 16.0. Paired Samples T 

Test was used for analysis of among the groups their own, Independent Samples T Test was used 

for analysis of between the groups. 

 

Results: EG T1 values are %97.23±0.93 (min:%95.30, max:%98.50), T2 values are 

%97.85±0.88 (min:%96.30, maks:%98.90). CG, T1 values are %96.58±0.89 (min:%95.20, 

maks:%97.90), T2 values are %96.96±0.64 (min:%95.80, max:%98.00). Significance (p<0.05) 

was found between T1 and T2 of EG (p:0.032, t:-2.486) and of CG (p:0.044, t:-2.306). 

Significance wasn’t found between groups. 

 

Conclusions: Aerobic training has been raising effect on SpO2 of both athletes and sedanters. As 

a result, it can be said that to be positive effects of aerobic training on oxygen saturation of arterial 

hemoglobin. 

  

Keywords: Aerobic, exercise, SpO2, oxygen saturation 
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Aerobik antrenmanın arteriyel hemoglobin oksijen satürasyonu üzerine etkisi 

  

Mustafa Özdal1, Önder Dağlıoğlu2, Tuncer Demir3, Nadide Özkul3 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Samsun 
2Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 

  

Amaç: Oksijen kanda büyük oranda hemoglobine bağlı olarak taşınır. Az bir kısmı ise erimiş 

haldedir. Kandaki oksijenin hemoglobine bağlı olarak taşınan miktarına oksijen satürasyonu denir. 

Uzun süreli ve yüksek tempolu fiziksel aktiviteler sırasında sportif başarıyı yukarı taşıyan belirleyici 

etkenler arasında maksimal oksijen (MaxVo2) alımının sayılması mümkündür. Arter kanı oksijen 

içeriğinin aerobik sportif performans kapasitesi üzerinde doğrudan belirleyici olması ve vücudun 

oksijenlenmesine etki eden unsurları egzersiz fizyologları ve antrenman bilimciler tarafından ilginç 

bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı aerobik antrenmanın arteriyel kanda 

hemoglobin oksijen satürasyonuna olan etkisini incelemektir. 

 

Yöntem: Araştırmaya 12-14 yaş arasında ve düzenli antrenman yapan 11 sağlıklı erkek sporcu 

deney grubu (DG) ile spor yapmayan 11 sağlıklı erkek sedanter kontrol grubu (KG) gönüllü olarak 

katılmıştır. Her iki gruba 8 hafta ve haftada 3 gün süre ile aerobik antrenman uygulanmıştır. 

Deneklerin tanımlayıcı parametreleri olarak yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi ve istirahat kalp atım 

sayısı verileri kullanılmıştır. Oksijen satürasyonu ölçümleri pulse oksimetre cihazıyla (Spirolab III, 

Medical International Research) 8 haftalık antrenman periyodundan bir hafta önce (T1) ve bir hafta 

sonra (T2) olmak üzere iki kez yapılmıştır. Oksimetre probu, üzerinde kurumuş olan sıvı veya kan 

ışıkla absorbe olarak yanlış ölçümlere neden olacağından dolayı, her ölçüm öncesi kontrol edilerek 

temizlendi. Hatalı ölçümleri engellemek için ölçüm yapılan ortamın aydınlatılmasında parlak floresan 

lambalar kullanılmamasına dikkat edildi. Ölçümlerden önce deneklere noninvaziv bir yöntem olan 

pulse oksimetre SpO2 testi ile ilgili bilgi verildi. Her denek ölçüm öncesinde dinlendirildi ve rahat 

oturabileceği bir pozisyonda oksimetre probu işaret parmaklarına yerleştirildi. Her deneğin ölçümü 

10 dakika süre ile alındı. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı (SPSS for Windows, Sürüm 

16.0, 2008, SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel sonuçlar %95 

güven aralığında ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistik olarak 

ortalama, standart sapma, maksimum değer, minimum değer kullanılmıştır. Normal dağılıma 

uygunluk için Kolmogrov-Smirnov asimptotik anlamlılığa bakıldı. Grup içi analizlerde Paired 

Samples T-Testi, gruplar arası analizlerde Independent Samples T-Testi uygulandı. 

  

Bulgular: Elde edilen verilere bakıldığında; DG, SpO2 T1 değerleri %97.23±0.93 (min:%95.30, 

maks:%98.50), T2 değerleri %97.85±0.88 (min:%96.30, maks:%98.90) olarak; KG, SpO2 T1 

değerleri %96.58±0.89 (min:%95.20, maks:%97.90), T2 değerleri %96.96±0.64 (min:%95.80, 
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maks:%98.00) olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan istatistik sonucunda; 

DG, T1 ve T2 ölçümleri arasında p<0.05 (p:0.032, t:-2.486) düzeyinde; KG, T1 ve T2 ölçümleri 

arasında p<0.05 (p:0.044, t:-2.306) düzeyinde anlamlılık elde edilmiştir. Gruplar arasında yapılan 

istatistik sonucunda ise (p:0.426, t:-0.813) herhangi bir anlamlılığa rastlanılmamıştır. 

 

Sonuç: Aerobik antrenman hem sporcu hem sedanterler üzerinde SpO2 yüzdesini yükseltici etkisi 

olmuştur. Sonuç olarak aerobik antrenmanın arteriyel kanda hemoglobin oksijen satürasyonuna 

olumlu etkileri olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aerobik, egzersiz, SpO2, oksijen satürasyonu 
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Abstract 0607 
  

The effect of selected aerobic exercise training on quality of life in patient with 

multiple sclerosis 

  

Mohammad Reza Zolfaghar Didani, Jila Ajabi Farshbaf 

Physical Education, Urmia university,Urmia,Iran 

  

Multiple sclerosis is a chronic disease that damage the myelin of central system. The most common 

symptoms of this disease are; muscle weakness, muscle cramps and cardiorespiratory failure that 

result in disorder of daily activities and quality of life. The objective of this study was to investigate 

the effect of selected aerobic exercise training on quality of life in patient with multiple sclerosis. 

Subjects and Methods: 10 ms patients participated in a course of selected aerobic exercise training 

for 12 week (3 session a week), before and after training protocol their expanded disability status 

scale (EDSS) and ms quality of life (MSQOL-54) were assessed. for pre-test and post-test data 

comparison depended t-test were applied. Results: According to the results; there was significantly 

difference observed between pre and post- test of quality of life and EDSS(P<0/05). Conclusions: 

Doing selected aerobic exercise training not only improves quality of life but also helps slow the 

progression of disease in MS patients. 

  

Keywords: Selected aerobic exercise training, multiple sclerosis, quality of life 
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Abstract 0608 
  

A study of the level of mobbing(intimidation) amongst sports experts from 

various variables 

  

Elif Üstün1, Ziya Bahadır2, Atilla Pulur1 
1Gazi Üniversity, School of Physical Education and Sport,The Department of Physical Educatıon and 

Sport, Ankara 
2Erciyes Üniversity School of Physical Education and Sport, The Department of Physical Educatıon 

and Sport, Kayseri 

  

This research was made to investigate the mobbing levels amongst sports professionals depending 

on various variables (gender, age, marital status, institutional bond, seniority, working province, 

graduated from university, graduated section, task type, branch). 

 

The study includes a “Negative Behaviour Survey” on 252 voluntaries employed in Provencial 

Directorate of Youth Services and Sports in 12 provinces.  

 

The obtained data, in turn, analyzed by employing statistical methods such as percentage 

distribution, arithmetic mean, ANOVA and F-Test. 

 

The results show that there are statistically meaningful differences exist according to institutional 

bond, seniority, working province, the university and the section that were graduated from among 

the subjects. 

 

As a result were determined that mobbing levels amongst sports experts due to the studied factors 

are low. 

  

Keywords: Sports experts, mobbing, ıntimidation 
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Spor uzmanlarında mobbing (yıldırma) düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi 

  

Elif Üstün1, Ziya Bahadır2, Atilla Pulur1 
1Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara 
2Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Kayseri 

  

Bu araştırma spor uzmanlarının çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, medeni durum, kurumsal 

bağ, mesleki kıdem, çalıştığı il, mezun olunan üniversite, mezun olunan bölüm, görev türü, branş) 

mobbing düzeylerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırmanın evrenini 12 il kapsamında Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde görev 

yapmakta olan 80'i bayan 172'si erkek olmak üzere toplam 252 gönüllü spor uzmanı 

oluşturmaktadır.  

 

Yapılan bu çalışmada spor uzmanlarının mobbing düzeylerinin belirlenmesi amacıyla "Olumsuz 

Davranışlar Anketi" kullanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde frekansı, aritmetik ortalama, anova ve t 

testi ile istatistiki açıdan değerlendirilerek analiz edilmiştir. 

 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre; cinsiyet, yaş, medeni durum, kurumdaki görev türü ve branş 

değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken; kurumsal bağ (F=7,717, 

sig.0,006), mesleki kıdem (F=5,348, sig.0,001), çalıştığı il (F=4,584, sig.0,000), mezun olduğu 

üniversite (F=1,913, sig.0,003) ve mezun olduğu bölüm (F=2,865, sig.0,037)değişkenleri için elde 

edilen bulgular ise istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak spor uzmanlarında yapılan bu çalışmada; kadınların, bekarların, sözleşmeli olarak 

çalışanların, 6-10 yıl arası çalışanların, İzmirde görev yapanların, öğretmenlik bölümünden mezun 

olanların, danışmanlık görevini yürütenlerin diğerlerine oranla daha fazla yıldırmaya (mobbing) 

maruz kaldığını ve çeşitli değişkenler açısından mobbinge uğrama düzeylerinin düşük bulunduğunu 

söyleyebiliriz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor uzmanı, mobbing, yıldırma 
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Abstract 0610 
  

Effect of video-assisted mental training program on shooting skills in soccer 

  

Mustafa Özdal1, Fırat Akcan2, Uğur Abakay3, Önder Dağlıoğlu3 
1Department of Physical Education and Sport, Institute of Health Science, Ondokuz Mayıs 

University, Samsun, Turkey 
2Department of Physical Education and Sport, Institute of Health Science, Gaziantep University, 

Gaziantep, Turkey 
3Physical Education and Sport High School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 

  

Purpose: Purpose of this research is investigate of effect of video-assisted mental training 

program on shooting skills in soccer. 

 

Method: Subjects were divided physical (PG, n:10), mental (MG, n:10) and physical with mental 

training (PMG, n:10) groups. Video-assisted mental training was applied to both MG and PMG on 4 

weeks and 3 days per week. Mor-Christian Shooting Ability Test Station was applied twice (T1, first 

day of training period, and T2, after of 4 weeks). Obtained data were analyzed by SPSS for 

Windows 16.0. Paired Samples T Test was used for analysis of among the groups their own, One 

Way ANOVA Test was used for analysis of between the groups and Tukey HSD Test was used to 

determine differences in which group. 

 

Results: PG shooing test T1 values are 42.60±9.43, T2 values are 47.60±10.32; MG T1 values are 

41.80±11.13, T2 values are 45.20±9.67; PMG T1 values are 44±8.11, T2 values are 56.60±12.47. 

Significance (p<0.05) was found between T1 and T2 of PG (p:0.047,t:-2.298) and of PMG 

(p:0.003,t:-4.020). Significance wasn’t found between T1 and T2 of MG. Significance (p<0.05) was 

found between PMG and PG (p:0.042), and between PMG and MG (p:0.012). significance wasn’t 

found between PG and MG. 

 

Conclusions: It can be said that to be positive effects of video-assisted mental training on 

shooting ability in soccer, and use of physical and mental training more effective than only physical 

or only mental training, and should be planned together as mental and physical training during 

annual training plan. 

  

Keywords: Mental training, soccer, shooting skill 
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Video destekli zihinsel antrenman programının futbolda şut becerisi üzerine 

etkisi 
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Amaç: Zihinsel antrenman, yapılacak olan hareketin uygulama olmaksızın yoğun bir şekilde zihinde 

canlandırılması olarak tanımlanmıştır. Zihinsel antrenmanın en yaygın kullanım alanı spor 

becerilerinin çalışılmasıdır. Karmaşık motorsal becerilerin ve zihinsel süreçlerin yer aldığı takım 

sporlarında imgeleme performansa önemli katkılarda bulunabilir. Ayrıca bir motorik becerinin 

zihinsel olarak uygulamasının, hiç uygulama yapmamaya göre performansa olan etkisinin daha 

fazla olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, video destekli zihinsel antrenmanın futbolda şut 

becerisine olan etkisinin incelenmesidir. 

 

Yöntem: Araştırmaya 13-14 yaşları arasında 30 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Denekler; 10 

denek fiziksel antrenman grubu (FG), 10 denek zihinsel antrenman grubu (ZG) ve 10 denek fiziksel 

antrenmanla birlikte zihinsel antrenman grubu (FZG) olarak gruplara ayrılmışlardır. Gruplar 

randomize olarak belirlenmiştir. Denekler çalışmanın amacı ve içeriği hakkında bilgilendirilmiş ve 

motivasyon düzeyleri yükseltilmiştir. Deneklere bir beslenme programı ve ayrıca bir antrenman 

programı uygulanmamıştır. Tanımlayıcı parametreler olarak yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi 

(VKİ) kullanılmıştır. Deneklere 4 hafta ve haftada 3 gün olmak üzere antrenman programları 

uygulanmıştır. FG, sadece fiziksel olarak futbol antrenmanlarına katılmışlardır. ZG, sadece video 

destekli zihinsel antrenman programına katılmışlardır. FZG ise her fiziksel antrenman öncesi 

zihinsel antrenman programlarına katılmışlardır. Şut Yeteneği Test ölçümleri için Mor-Christian Şut 

Yeteneği Test İstasyonu kullanılmış ve ölçümler 4 haftalık antrenman periyodunun başladığı ilk gün 

(T1) ve bittiği son gün (T2) olarak iki kez alınmıştır. Fiziksel Antrenman Protokolü: Deneklere 

haftada 3 gün ve 4 hafta boyunca futbol antrenmanı uygulanmıştır. Her antrenman birimi 90 dakika 

süreyle uygulanmış ve bu süreye antrenman öncesi 15 dakika ısınma ve antrenman sonrası 15 

dakika soğuma egzersizi dahil edilmiştir. Kalan 60 dakikalık antrenman uygulaması olarak 45 

dakika şut tekniğinin geliştirilmesine dönük (duran, yerden gelen, seken, yüksekten gelen toplarda 

durarak ve pas, dribbling gibi birleşik tekniklerle) alıştırmaların yanı sıra 15 dakika futbol temel 

tekniklerinin geliştirilmesine dönük alıştırmalara yer verilmiştir. Zihinsel Antrenman Protokolü: 

Deneklere haftada 3 gün ve 4 hafta boyunca öğrenmeyi hızlandırıcı zihinde canlandırma modelinde, 

video destekli zihinsel antrenman programı uygulanmıştır. Videolar, tekniği başarılı ve doğru 

uygulayan profesyonel futbolcuların uygulamalarından alınmıştır. Deneklerin görselleştirme 

becerilerinin geliştirilmesi için ilk hafta zihinsel antrenman öncesinde zihinsel hazırlık teknikleri 



 

1485 

uygulanmış ve giriş egzersizleri yapılarak bütün duyuların zihinde canlandırılması için çalışmalar 

yapılmıştır. Şut tekniği ile ilgili doğru teknikleri uygulayan başarılı sporcuların videoları normal ve 

yavaş çekimde deneklere izlettirilmiş, tekniklerin önemli kısımları üzerinde durulmuş ve açıklamalar 

yapılmıştır. Temel performans uygulaması ve ideal model egzersizi uygulaması yapılmış ve 

deneklerin izledikleri videodaki tekniğin görselleştirilmesi sağlanmıştır. Tekniğin normal ve yavaş 

hızda görselleştirmesi yapıldıktan sonra duyu organları da kullanılarak teknik birincil ve üçüncül 

şahıs açıları gibi birçok farklı açıdan görselleştirilmiştir. Bütün görselleştirme seanslarında hedefe 

giden başarılı vuruşlara odaklanılması sağlanmıştır. 3-4 dakika süren görselleştirme seansı bitirilmiş 

ve izlenen tekniğin uygulaması hakkında deneklerin notlar tutması sağlanmıştır. Alınan notlara her 

antrenman sonrası yenileri eklenerek süreç sonuna kadar devam edilmiştir. Deneklere videoların 

yer aldığı birer optik disk verilmiş ve antrenmanın olmadığı günlerde evde izlemeleri ve 

görselleştirme yapmaları istenmiştir. FZG her zihinsel antrenmanı uygulamasının ardından 

hareketin uygulamasını da yapmış ve ardından tekrar görselleştirme yaparak uygulama 

pekiştirilmiştir. Ardından yapılan teknik deneklerle tartışılarak tutulan notlar irdelenmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS istatistik programı (SPSS for Windows, Sürüm 16.0, 2008, SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, ABD) kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel sonuçlar %95 güven aralığında ve p<0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama, standart sapma, 

maksimum değer, minimum değer kullanılmıştır. Grup içi analizlerde Paired Samples T-Testi, 

gruplar arası analizlerde One Way ANOVA testi uygulanmış ve farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için Tukey HSD Testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Elde edilen verilere bakıldığında; FG şut testi T1 değerleri 42.60 ± 9.43, T2 değerleri 

47.60 ± 10.32 olarak; ZG şut testi T1 değerleri 41.80 ± 11.13, T2 değerleri 45.20 ± 9.67 olarak; 

FZG şut testi T1 değerleri 44 ± 8.11, T2 değerleri 56.60 ± 12.47 olarak tespit edilmiştir. Elde 

edilen veriler doğrultusunda yapılan istatistik sonucunda; FG, T1 ve T2 ölçümleri arasında p<0.05 

(p:0.047, t:-2.298) düzeyinde ve FZG, T1 ve T2 ölçümleri arasında p<0.05 (p:0.003, t:-4.020) 

düzeyinde anlamlılık elde edilmiştir. ZG T1 ve T2 ölçümleri arasında herhangi bir anlamlılık tespit 

edilmemiştir. Gruplar arasında yapılan istatistik sonucunda ise FZG grubunun sonuçlarının FG ve ZG 

grupları ile arasında p<0.05 düzeyinde anlamlılık (FZG-FG: p:0.042, FZG-ZG: p:0.012) elde 

edilmiştir. FG ile ZG arasında ise herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. 

 

Sonuç: Video destekli zihinsel antrenmanın futbolda şut becerisi üzerine olumlu etkileri olduğu 

söylenebilir. Ayrıca fiziksel antrenman ile birlikte zihinsel antrenman uygulamasının tek başına 

fiziksel ya da zihinsel antrenman uygulamasına göre daha etkili olduğu söylenebilir ve yıllık 

antrenman planlamasını yapılırken zihinsel antrenmanın fiziksel antrenman periyotları ile birlikte 

planlanması önerilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel antrenman, futbol, şut becerisi 
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Abstract 0612 

 
  

Research about vocational problems of physical education and sports teachers 

of state and private primary schools (Antalya Province Sample) 

  

Hüseyin Taymaz1, Kadir Pepe2 
1Ministry of Education, Abdurrahmanlar Middle School, Serik- Antalya/ Turkey 
2Mehmet Akif Ersoy University, Physical Education and Sports High School, Burdur/ Turkey 

  

Differences arising through improvement and needs of students associated with the changing 

technology caused Physical Education and Sports lose its significance. Since it makes a significant 

contribution to the people preparing the curriculum, with the surveys made to confirm the 

professional difficulties of Physical Education and Sports Teachers working at State and Private 

Primary Schools, presenting the most common problems of Physical Education and Sports Teachers 

is important. 

Wherefore, it’s intended to research and confirm the professional difficulties of Physical Education 

and Sports Teachers working at State and Private Primary Schools in Antalya Province. 

In the survey, the data is collected by use of written sources and questionnaire. Statistics of the 

data collected was kept in a computer. In this statistics, frequency (f) and per cent (%), cross table 

( crosstab), and Chi-Square (X2) -in order to evaluate the correlation- operations were applied. 

209 Physical Education and Sports Teachers working at State and Private Primary Schools in 

Antalya Province participated in the survey. The survey consists of demographic features and 

twenty-seven questions covering professional difficulties of Physical Education and Sports 

Teachers. Questions in the questionaire were evaluated according to gender, school type and 

lenght of service. In consequence of the evaluation, professional difficulties encountered most 

were, both students and parents regarding Physical Education lesson as having negative effect on 

SBS (Placement Test) test, teaching Physical Education Lessons of 1st, 2nd and 3rd grades by class 

teachers instead of Physical Education Teachers, parents lack of conscious about the positive 

effects of Physical Education and Sports on human development, having no or inadequate amount 

of sports halls. These difficulties significantly vary by the type of schools ranging as state and 

private primary schools (P<0,05). 

  

Keywords: Physical education and sports, state and private primary school, teacher, vocational 

problems 



 

1487 

 
Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin mesleki sorunlarının araştırılması (Antalya il örneği) 

  

Hüseyin Taymaz1, Kadir Pepe2 
1Milli Eğitim Bakanlığı, Abdurrahmanlar Ortaokulu, Serik Antalya/ Türkiye 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur/ Türkiye 

  

Değişen teknoloji ile birlikte öğrencilerin gelişiminde ve ihtiyaçlarında farklılıkların ortaya çıkması, 

beden eğitimi ve sporun giderek önemini yitirmesine neden olmuştur. Devlet ve özel ilköğretim 

okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların 

tespitine yönelik yapılacak olan çalışmalarla beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mevcut 

sorunlarının ortaya konması programı hazırlayanlara katkı sağlayacağı için önemlidir. 

Bundan dolayı araştırmada Antalya ilindeki Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki sorunlarının araştırılıp tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada veriler, yazılı kaynaklardan ve anket formu yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen 

verilerin bilgisayar ortamında istatistiği tutulmuştur. Yapılan istatistikte, frekans (f) ve yüzde (%), 

çapraz tablo (crosstab), değişkenler arası ilişkileri test etmek içinde Ki-Kare (X2) işlemleri 

uygulanmıştır. Anket çalışmasına Antalya ilinde devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 

209 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Uygulanan anket, demografik özellikler ile beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki sorunlarını kapsayan 27 adet sorudan oluşmaktadır. 

Anketteki sorular; cinsiyet, okul türü ve kıdem değişkenine göre değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme neticesinde, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin en fazla karşılaştıkları mesleki 

sorunlar; “beden eğitimi ve spor dersinin SBS’yi (Seviye Belirleme Sınavını) olumsuz 

etkileyebileceği düşüncesinin veli ve öğrencilerde oluşması, 1.2. ve 3. sınıflardaki beden eğitimi 

derslerine branş öğretmenlerinin girmemesi, öğrenci velilerinin beden eğitimi ve sporun insan 

gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinin farkına varamaması, “spor salonu ve sahalarının olmaması ya 

da yetersiz olması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar okul türü değişkenine göre, devlet ve özel 

ilköğretim okullarında anlamlı bir farklılık göstermektedir (P<0,05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor, devlet ve özel ilköğretim okulu, mesleki sorunlar, 

öğretmen 
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Abstract 0615 
  

A comparison of some blood values of trainers of the boxing national team 

before and after boxing matches 

  

Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Mustafa Karadağ 

Firat Üniversty.Physcial education and sport.Elazıg 

  

Purpose: This study was materialized with the aim to determine in what extend the glucose, 

insulin, cortisol, and creatine levels of the Turkish Boxing National Team Trainers was effected 

before and after the matches which were fought during the European Boxing Championship.  

Materials-Methods: This research was materialized on the trainers of the national boxing team who 

were on charge during the world boxing championship for women, held in Istanbul in the year 

2011. Blood was obtained before and after the matches from all the subjects, and their glucose, 

insulin, cortisol, and creatine levels were analyzed. The blood samples were analyzed at the Animal 

Feeding laboratory of the Faculty of Veterinary Science, Firat University.  

Symptoms: In accordance with the data derived before the match and after the match, the glucose 

level was significantly reduced when compared with the measures taken before the match 

(p<0.05). After the application, there was no significant difference observed between the blood 

values which were obtained after the match with pre-test measures and post-test measures, for 

checking the insulin level (p>0.05). There was statistically a significant increase in the post-test 

measurements of the cortisol values when compared with the data derived from the pre-test 

measurement (p>0.05). There was no significant difference between the measurements with 

regard to creatine (p>0.05).  

 

Conclusions: It’s proposed in accordance with the results of the study that, changes have been 

occurred between the measurements of the trainers of the boxing national team with regards to 

glucose and cortisol. 

  

Keywords: Boks, match, blod parameters 
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Boks milli takım antrenörlerinin maç öncesi ve maç sonrası bezı kan 

değerlerinin karşılaştırılması 

  

Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Mustafa Karadağ 

Fırat üniversitesi BESYO Elazığ 

  

Amaç: Bu çalışma, Türk Boks Millî Takımı Antrenörlerinin Avrupa Şampiyonası süresince yapılan 

maçlarda maç öncesi ve maç sonrası Glikoz,İnsülin,Kortizol ve kreatin seviyelerini ne derecede 

etkilediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma 2011 yılında istanbulda yapılan bayanlar dünya boks 

şampiyonasında görevli boks milli takımı antrenörleri üzerinde gerçekleştirildi. Tüm deneklerden 

maç öncesinde ve maç sonrasında kan alınarak Glikoz,İnsülin,Kortizol ve kreatin seviyeleri analiz 

edildi.Alınan kanlar fırat üniversitesi veteriner fakültesi hayvan besleme labaratuvarında analiz 

edildi. 

 

Bulgular: Maç öncesi ve maç sonrası elde edilen verilere göre glikoz seviyesi maç öncesi değerlere 

göre anlamlı şekilde azalmıştı(p<0.05). Uygulama sonunda insülin seviyelerinde ön test ölçümleri 

ile son test ölçümleri olan maç sonunda alıanan kan değerleri arasında fark önemli değildi(p>0.05). 

Kortisol değerlerinde son test ölçümünde ön test ölçümüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

yükseliş söz konusuydu(p>0.05). Kreatin değeri bakımından ölçümler arasında herhangi bir farklılık 

söz konusu değildi(p>0.05).  

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre Boks milli takım antrenörlerinin maç öncesi ve maç sonrası 

ölçümleri arasında glikoz ve kortizol bakımından değişikliklere yol açtığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Boks, maç, kan parametreleri 
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Abstract 0616 

  

A comparison of skill and performance levels of police vocatıonal high school 

students accepted with different exams and evaluations 

  

Muhammed Zahit Kahraman1, Baybars Recep Eynur2, Arslan Kalkavan2 
1Police Academy Bitlis Police Vocational High School, Bitlis 
2Dumlupınar University School of Physical Training and Sports, Kütahya 

  

The aim of this research is to be compared of skills and performance level of students of police 

vocational high school. 

From students of Bitlis Police Vocational High School to whom were applied physical fitness test 

(2011) and students to whom were not applied any physical fitness test (2010 and before), 461 

male police candidate participated in this research voluntarily. The measurements of all candidates 

were evaluated by the measurement which was done on the course called police pentlathon. The 

police pentlanthon was seperated into phases that would be analyzed time and skill performance of 

the candidates within the research. The candidates were evaluated by points taken according to 

their levels of skill from police pentathlon ( rule of 8 barrier 21 passing) and according to course 

finishing time as a performance level.In the evaluation of the data acquired from the research, 

independent sample t-test was applied and significance level was accepted as α=0.05.SPSS 17.0 

program was utilized in the research to evaluate data. When the inventions from the research were 

analyzed, it was determined that the students entering in 2011 differed significantly from the 

students entering in 2010 and before,in terms of skill and performance level. ( Time 1= 53,05+ 

6,013; Time 2= 59,68+ 8,354 t.05=-9,910; p<0.001); ( Skill 1= 19,12+ 1,529; Skill 2= 17,83+ 

1,815 t.05=8,251;p<0.001) 

  

Keywords: Police pentlanthon, skill, performance 

 
Farklı sınav ve değerlendirme ile alınan polis meslek yüksek okulu 

öğrencilerinin beceri ve performans düzeylerinin karşılaştırılması 

  

Muhammed Zahit Kahraman1, Baybars Recep Eynur2, Arslan Kalkavan2 
1Polis Akademisi Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu, Bitlis 
2Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

  

Araştırmanın amacı; farklı sınav ve değerlendirme sistemiyle seçilen Polis Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerinin beceri ve performans düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. 
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Araştırmaya Polis Meslek Yüksek Okullarına girişte fiziksel yeterlilik sınavı uygulanan (2011) ve 

herhangi bir fiziksel test uygulanmayan (2010 ve öncesi) Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerinden 461 erkek polis adayı gönüllü olarak katılmıştır. Adayların tümünün ölçümleri Polis 

Pentatlonu (salon engelli parkuru) denilen bir parkur üzerinde yapılan ölçümlerle 

değerlendirilmiştir. Polis pentatlonu, araştırma bünyesinde adayların süreleri ve becerileri yerine 

getirme durumlarıyla analiz edilecek safhalara ayrıştırılmıştır. Adayların beceri düzeylerine göre 

Polis Pentatlonu istasyonlarından (8 engel 21 geçiş kuralı) aldıkları puanla performans düzeyleri 

olarak parkur bitiriş sürelerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde Bağımsız örnekler t-testi uygulanmış olup anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak 

kabul edilmiştir. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS17.0 programından 

faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde 2011 yılı girişli öğrencilerin, 2010 

yılı ve öncesinde okula giren öğrencilere göre beceri ve performans düzeyi olarak anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir ( Süre 1= 53,05+ 6,013; Süre 2= 59,68+ 8,354 t.05=-9,910; 

p<0.001); ( Beceri 1= 19,12+ 1,529; Beceri 2= 17,83+ 1,815 t.05=8,251;p<0.001) 

  

  

Anahtar Kelimeler: Polis pentatlonu, beceri, performans 
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Abstract 0617 
  

The relationship between grip force, balance and performance among young 

slalom windsurfers 

  

Şakir Serbes, Hüseyin Özden Yurdakul, Gülşah Şahin, Onur Yalçin 

Çanakkale Onsekiz Mart University School of Physical Education and Sport 

  

This study aims to investigate the relationship between grip force, balance and performance among 

young slalom windsurfers. A total of 13 young windsurfers, 6 female with an average age of 

16,02±1,34 years, a average height of 164,16±1,16 cm, an average body weight of 53,83±1,72 

kg and 7 male with an average age of 16,65±1,69 years, a average height of 177,71 cm, average 

body weight of 66,14±10,80 kg, who took part in Turkish Sailing Federation, Windsurfing 

Championship, voluntarily participated in the study. 

Height, weight, left and right hand grip force and balance performance of the windsurfers were 

measured. Turkish Surfing Federation Windsurfing Championship rankings of the athletes were 

taken as their performance. A stadiometer sensitive to within 0.1 mm. was used to record stature 

and an electronic scale sensitive within 0.01 kg was used to record body weight. Grip force was 

measured with a hand dynamometer and dynamic balance with MED-SP 300 dynamic balance 

platform.  

Statistical analysis of the data was carried out with IBM SPSS Statistics 20.0. While decriptive 

statistics was used to investigate the relationship between gender and the data gathered, 

Spearman Corrrelation analysis was used to examine the relationship among grip force, balance 

and performance (0.05).  

Consequently, no significant relationship was found between young female and male windsurfers 

regarding right and left hand grip force, balance and performance (p>0.05). 

  

Keywords: Windsurfing, grip force, balance, performance 

 
Genç slalom rüzgar sörfçülerinde pençe kuvveti, denge ve performans ilişkisi 

  

Şakir Serbes, Hüseyin Özden Yurdakul, Gülşah Şahin, Onur Yalçin 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Rüzgar sörfü, ülkemizde son birkaç yıl içinde popularitesi her geçen gün yükselen spor dallarından 

biridir. Özellikle çevre koşullarının uygun olması, heyecan verici ve eğilenceli olması, bu spor dalının 

rekreasyonel bir faaliyet, bir iş hem de bir spor olarak tercih edilmesine neden olmaktadır. 
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Rüzgar sörfü bir yelken sınıfı olup, bord (tekne) ve yelken yardımı ile suda yapılan kayak olarak 

tanımlanabilir. Yelken sınıfları içerisinde dümeni olmayan, yelken yerdımı ile yönlendirilen, çok daha 

süratli seyir yapabilen ve seri bir tekne sınıfı olarak bilinmektedir. Kısacası rüzgar sörfü adrenalini 

yüksek, beceriye dayalı, heyecan verici ve mücadele gerektiren bir spor olduğu söylenebilir. RS:X 

(olimpik sınıf), Techno 293, Slalom ve Freestyle sınıfları uluslar arası yarışmaların düzenlendiği 

rüzgar sörfü sınıflarından bazıları dır. Slalom rüzgar sörfü, rüzgar altı parkurda yarışları yapılan bir 

sınıftır.  

Sporda başarılı olmak, amaca uygun özelliklerin geliştirilmiş olmasını gerektirir. Rüzgar sörfü sporu 

özelliği dikkate alındığında, yüksek performans elde etmek, yapısal özelliklerin yanı sıra, suya 

düşmeden bord üzerinde kalmak, denge, ve rüzgarın kuvvetine karşı yelken yardımıyla sörfü 

yönlendirmek için ise, kuvvete ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

Bu spor branşı, üzerinde çok az araştırma yapılan sporlardan biri olmakla birlikte ülkemize özgü 

araştırmalar yok denecek kadar azdır. 

 

Amaç 

Bu araştırmada, genç bayan ve erkek slalom rüzgar sörfçülerinde pençe kuvveti, denge ve 

performans ilişkisi incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmaya, Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Türkiye Turu müsabakalarına katılan 6 sörfçü 

genç bayan, 7 sörfçü genç erkek toplam 13 gönüllü sporcu katılmıştır. 

Araştırmaya katılan sporcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, pençe kuvveti, dinamik denge 

ölçümleri yapılarak beden kitle indeks değerleri hesaplanmıştır.  

Sörfçülerin, boy uzunlukları hassaslık derecesi 0,1mm olan stadiometre (SECA, Almanya) ile vücut 

ağırlığı ölçümleri ise hassaslık derecesi 0,1kg olan elektronik baskülle (SECA, Almanya) 

ölçülmüştür. Pençe kuvveti, el dinamometresi, dinamik denge MED-SP 300 dinamik denge 

platformu (Dinamic Stability Measurement Platfor) kullanılarak ölçülmüştür. 

Boy uzunluğu ölçümleri; Baş frankfort düzlemindeyken derin bir inspirasyonu takiben başın verteksi 

ile ayak arasındaki mesafenin ölçülmesi ile yapılmıştır. Vücut ağırlığı ölçümleri; Standart spor 

kıyafeti (şort, tişört) içerisinde, ayakkabısız olarak standart tekniklere göre ölçülmüştür. Pençe 

kuvveti; Sporcu ayakta iken kolu düz ve omuzdan 10-15 derecelik bir açı yapacak şekilde yan 

tarafta iken önce sağ sonra sol el maksimum pençe kuvveti ölçülmüştür. Test sağ ve sol el için ayrı 

ayrı 3 kez tekrar edilerek en yüksek sonuç pençe kuvveti değeri olarak kabul edilmiştir. Dinamik 

denge ölçümleri; Sörfçüler, standart spor kıyafeti içerisinde (şort, tişört) yalınayak dinamik denge 

platformu üzerine çıkarak, platformu 30 sn süresince yatay düzlemde dengede tutmaya çalıştılar. 

Elde edilen veriler bilgisayar yazılımı aracılıyla denge puanı olarak (0-100 puan arası) 

kaydedilmiştir. Test iki kez tekrar edilerek, en yüksek değer denge değeri olarak kabul edilmiştir. 

Araştırma grubunun beden kitle indeksleri (BMİ); vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları kullanılarak; 

Beden Kitle İndeksi (kg/m2) = Vücut Ağırlığı / (Boy Uzunluğu)2 formülüne göre hesaplanmiştir. 
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Genç bayan ve erkek sörfçülerin, Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Türkiye Turu yarışma 

sıralamalası sporcuların performansları olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizi, IBM SPSS 

Statistics 20.0 versiyon paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tüm verilerin cinsiyete 

göre betimleyici istatistikleri hesaplanarak, pençe kuvveti, denge ve performans ilişkisi Spearman 

korelasyon analizi ile araştırılmıştır (0,05). 

 

Bulgular 

Genç bayan ve genç erkek slalom rüzgar sörfçülerin yaş, boy, ağırlık, BMI, pençe kuvveti ve denge 

performanslarına ilişkin betimleyici istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Araştırmaya katılan genç bayan ve erkek rüzgar sörfçülerin pençe kuvveti, denge ve performans 

ilişkisi Spearman Correlation anallizi ile araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına ilişkin korelasyon 

matrisi Tablo 2 ve Tablo 3' te verilmiştir. 

 

Sonuç 

Genç bayan ve erkek slalom rüzgar sörfçülerin pençe kuvveti, dinamik denge ve performans 

ilişkisinin araştırılması amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmada sol el pençe kuvveti ile sağ el pençe 

kuvveti, dinamik denge ve performans arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunamamıştır (P>0,05). 

Genç slalom rüzgar sörfçülerine ilişkin pençe kuvveti, denge ve performansa yönelik çalışmalara 

rastlanmamış olup, rüzgar sörfünde performasa ilişkin daha çok araştırma yapılmasına gerek 

duyulmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Rüzgar sörfü, pençe kuvveti, denge, performans 
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Tablo 1.Genç bayan ve erkek rüzgar sörfçülerin bazı fiziksel özellikleri, pençe kuvveti ve 

denge performanslarının ortalama ve standart sapma değerleri. 

Değişken N Genç bayan N Genç erkekler

Yaş (yıl) 6 16,02±1,34 7 16,65±1,69 

Boy (cm) 6 164,16±1,16 7 177,71±8,22 

Ağırlık (kg) 6 53,83±1,72 7 66,14±10,80 

BMI (kg/m2) 6 19,97±,57 7 20,83±1,90 

Sol el pençe kuvveti (kg) 6 24,81±2,49 7 43,10±11,59 

Sağ el pençe kuvveti (kg) 6 28,85±5,00 7 45,71±10,25 

Dinamik denge 6 46,41±20,38 7 27,40±12,27 

Bu tablo bulgular kısmında hemen tablo 1 de verilmiştir ifadesinin altında yer alması gerekir. 

 

Tablo 2. Genç bayan rüzgar sörfçülerin pençe kuvveti, denge ve performanslarına ilişkin 

korelasyon tablosu. 

Değişken Sol el pençe kuvveti Sağ el pençe kuvveti Dinamik denge Performans

Sol el pençe kuvveti 1 

Sağ el pençe kuvveti ,886 1 

Dinamik denge ,446 ,143 1 

Performans ,486 ,486 ,543 1 

Bu tablo birinci tablodan sonra, tablo 2 ve tablo 3 te verilmiştir ifadesinin hemen altında olmalı. 

 

Tablo 3. Genç erkek rüzgar sörfçülerin pençe kuvveti, denge ve performanslarına ilişkin 

korelasyon tablosu. 

Değişken Sol el pençe kuvveti Sağ el pençe kuvveti Dinamik denge Performans

Sol el pençe kuvveti 1 

Sağ el pençe kuvveti ,821 1 

Dinamik denge ,000 ,000 1 

Performans ,143 -,143 ,214 1 

Bu tablo, tablo2 nin hemen altında verilmeli. 
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Abstract 0620 
  

 

Effect of eight weeks tae bo exercise on some of physical fitness and motor skill 

factors in female athletes 

  

Seyyedeh Zahra Hosseini Sisi1, Najmeh Nejadsahebi1, Mehdi Sajjadian2 
1Master program student in Sport Biomechanics, Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad 

University, Tehran Center Branch.Iran 
2Tae Bo directing manager in Asia.Tehran. Iran. 

  

Objective: Tae Bo is an aerobic sports discipline developed in 1990 by the famous taekwondo 

athlete Billy Blanks. Tae Bo is a combination of aerobics, taekwondo and boxing. [1]. Physical 

fitness is the ability of a person in execution of physical actions which is the result of muscular 

efforts [2]; Motor skill is the ability to execute fine movements of high level [3];  

Methodology: 15 female athletes were participate in this study.the performed tests are 5-Minute 

Harvard test to examine fitness of cardio-vascular- respiratory system, Sit-Up test for examination 

of muscular endurance and motor skill which includes Burpee test to measure agility, Nelson 

Choice-Response Movement test to measure reaction time, and Standing Broad Jump test to 

examine muscular power, that were used before and following the participation in Tae Bo exercise.  

The understudy people participated in Tae Bo exercise for 24 sessions each session lasting 1 hour. 

Mean and standard deviation is used for descriptive statistics and KS test for the data normal 

distribution and independent and dependent t-test for the purpose of inferential statistics 

 

Result: results indicated that the difference between pre- and posttest in the physical fitness and 

motor skill factors was significant.  

 

Conclusion: The results showed that the difference between pre- and posttest in the physical 

fitness and motor skill factors was significant,then Tae Bo exercise can be recommended for 

increase the some of physical fitness and motor skill factors 

 

1.www.Tae Bo.com 

2.Gaeeini, Abbasali & Rajabi, Hamid (2009), “Physical Fitness”, Samt Publication, Tehran. 

3.Hadavi, Farideh (2011), “Measurement and Evaluation in Physical Education”, Teacher Training 

University, Tehran. 

  

Keywords: Tae bo, physical fitness, motor skill 
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The mean and standard deviation pre test and post test of physical fitness and motor 

skill factors 

Post test Pre test Statistics Test 

1.87 2.40 Mean Nelson 

0.29 0.28 Standard deviation Nelson 

75.40 43.53 Mean Sit up 

18.84 1.05 Standard deviation Sit up 

166.03 155.96 Mean Jump 

24.72 22.55 Standard deviation Jump 

118.13 132.73 Mean Harvard

10.66 16.67 Standard deviation Harvard

4.86 4.33 Mean Burpee 

0.51 0.81 Standard deviation Burpee 

. As can be seen, in exercise group, mean posttest in pre- and posttest in the physical fitness and 

motor skill factors was significant. 

 

T-test 

sig t Variables 

0.04 7.38 Nelson 

0.00 -8.84 Sit up 

0.00 -4.97 Jump 

0.00 6.00 Harvard 

0.01 -3.22 Burpee 

 

 



 

1498 

Abstract 0626 
  

 
Analysis of the relationship between the level of physical activity socioeconomic 

status in adults 

  

Nimet Haşiı Korkmaz1, Murat Deniz2 
1Physical Education Sport, Uludag Üniversity 
2National Education Ministry 

  

Purpose: The main aim of the study is to identify the relationship between physical activity level 

and socio-economic status of adults.  

 

Subject: Reduced version of international physical activity questionnaire was given to the 

participants. The questionnaire contains questions related with PA done within the last seven days 

and at least for 10 minutes. To determine socio-economic status of the participants a questionnaire 

formed by surveying scientific researches in the field was used. The sample was comprised of 

subjects who were randomly selected, aged 20-58, working at state and private sector and living in 

bursa ( n= 501; 313 male, 188 female).  

 

Distribution relevance of the data was tested through Shopiro-Wilk test and since the data was not 

compatible with normal distributions, nonparametric statistical tests were used. Kruskal-Wallis and 

Mann-Whitney tests were utilized for inter-group comparisons. Relations among the variables were 

analyzed by using Pearson correlation coefficient. The significance for Statistical comparisons was 

found 0,050. 

 

Result and Conclusion: According to the findings of the study male subjects seemed to be in PA1 

(inactive) and female subjects in PA2 (minimum active) category. It was concluded that married 

subjects were in PA1, singles in PA2, alcohol consumers and smokers in PA1, non-consumers in 

PA2, tenants in PA1, landlords in PA2, subjects having working spouses in PA2, having idle spouses 

in PA1 categories. It was also found that low-income level subjects were in PA1 whereas middle-

income level subjects were in PA2 category. Also, a meaningful and reverse relationship was found 

between PA and number of kids that participants had.  

In conclusion, it could be stated that the research findings shows that socioeconomic factors had an 

effect on PA level.  

 

 

Keywords: Physical activity, adults, socio-economic level 
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Yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi 

  

Nimet Haşiı Korkmaz1, Murat Deniz2 
1Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
2Milli Eğitim Bakanlığı 

  

Amaç: Araştırmanın genel amacı; yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyo-ekonomik 

durumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.  

 

Yöntem: Araştırma grubuna, uluslararası fiziksel aktivite anketinin (İPAQ) kısa formu uygulandı. 

Anket, son 7 gün içinde en az 10 dk yapılan FA ile ilgili soruları içermektedir. Deneklere, sosyo-

ekonomik durumlarını belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen 13 sorudan oluşan anket 

uygulandı. Bu denekler, Bursa ilinde yaşayan, 20-58 yaşları arasında, özel ve kamuya ait 

işyerlerinde görev yapan ve rastgele seçilmiş (n = 501; 313 erkek 188 kadın) örneklem grubunda 

bulunan kişilerdir. 

İstatistiksel analizlerde, verilerin normal dağılım uygunluğu Shopiro-Wilk testi ile test edildi ve 

veriler, normal dağılıma uygun olmadığı için parametrik olmayan istatistiksel testler kullanıldı. 

Gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney testi kullanıldı. Değişkenler 

arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile analiz edildi. İstatistiksel karşılaştırmalar 

sonucunda α=0,050 alındı. 

 

Bulgular-Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; erkeklerin FA1 (inaktif), 

kadınların FA2 (minimum aktif) kategorisinde olduğu gözükmektedir. Evli olanların FA1, bekâr 

olanların FA2 kategorisinde olduğu görülmektedir. Alkol ve sigara kullanan bireylerin FA1, 

kullanmayan bireylerin ise FA2 kategorisinde olduğu; kiracı olanların FA1, ev sahibi olanların FA2 

kategorisinde olduğu; eşi çalışan bireylerin FA2, eşi çalışmayan bireylerin ise FA1 kategorisinde 

olduğu; alt gelir grubunun FA1, orta ve üst gelir grubunun ise FA2 kategorisinde olduğu ve ailede 

çocuk sayısının artması ile FA arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak; sosyo-ekonomik faktörlerin fiziksel aktivite düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, yetişkin, sosyo-ekonomik durum 
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Abstract 0627 
  

Effect of aerobic training program on some circulatory and respiratory 

parameters of field hockey players 

  

Mustafa Özdal1, Önder Dağlıoğlu2, Tuncer Demir3 
1Department of Physical Education and Sport, Institute of Health Science, Ondokuz Mayıs 

University, Samsun, Turkey 
2Physical Education and Sport High School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 
3Physiology Department, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 

  

Purpose: Aim of this study was to inverstigate effect of aerobic training on some circulatory and 

respiratory parameters of field hockey players. 

 

Method: Subjects were divided experimental (EG, hockey players, n:11) and control (CG, 

sedenters, n:11) groups. Aerobic training program was applied to both groups during 8 weeks and 

3 days per week. EG continued hockey training as well as aerobic training. Some tests which are 

resting heart rate (RHR), systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) as 

circulatory parameters; vital capacity (VC), inspiratory capacity (IC), expiratory reserve volume 

(ERV), tidal volume (TV), forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume (FEV1), forced 

expiratory ratio (FEV1%) and maximal voluntary ventilation (MVV) as respiratory parameters were 

applied on subjects. Obtained data were analyzed by SPSS for Windows 16.0. Paired Samples T 

Test was used for analysis of among the groups their own, Independent Samples T Test was used 

for analysis of between the groups.  

 

Results: Significance (p<0.05) was found all of circulatory and respiratory parameters of EG; and 

all of circulatory parameters and VC, IC, ERV, TV, FVC, FEV1 and MVV respiratory parameters of 

CG. Significance was not found FEV1% parameter of CG. Significance (p<0.05) was found in RHR, 

VC, IC, ERV, TV, FVC, FEV1, FEV1% and MVV parameters between groups. Significance was not 

found SBP and DBP parameters between groups.  

 

Conclusions: As a result, it can be said that to be positive effects of aerobic training on circulatory 

and respiratory parameters for both groups. 

  

Keywords: Field Hockey, Aerobic Training, Exercise, Circulatory, Respiratory 
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Çim hokeyi oyuncularında aerobik antrenman programının bazı dolaşım ve 

solunum parametrelerine etkisi 

  

Mustafa Özdal1, Önder Dağlıoğlu2, Tuncer Demir3 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Samsun 
2Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık aerobik antrenman programının hokey oyuncularının dolaşım 

ve solunum parametrelerine etkisini araştırmaktır.  

 

Yöntem: Bu çalışma için Gaziantep Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan Gerekli izin 

alınmıştır (Karar No: 22.11.2011/217). Çalışmaya, 12-14 yaş arasındaki sağlıklı ve düzenli 

antrenman yapan 11 erkek hokey oyuncusu ile sağlıklı 11 sedanter erkek birey gönüllü olarak 

katıldı. Her iki gruba 8 hafta ve haftada 3 gün aerobik antrenman programı uygulandı. Hokey grubu 

aerobik egzersizin yanı sıra haftada 3 gün hokey antrenmanlarına devam etti. Deneklere, dolaşım 

parametreleri olarak, istirahat kalp atım sayısı (İKAS), sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan 

basıncı (DKB) ölçümleri; solunum parametreleri olarak vital kapasite (VC), inspiratuar kapasite 

(IC), ekspiratuar rezerv volüm (ERV), tidal volüm (TV), zorlu vital kapasite (FVC), zorlu ekpirasyon 

volümü (FEV1), zorlu ekspirasyon oranı (FEV1%) ve maksimum istemli solunum (MVV) ölçümleri 

yapıldı. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı (SPSS for Windows, sürüm 16.0, 2008, SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, ABD) kullanılarak yapıldı. İstatistiksel sonuçlar %95 güven aralığında ve 

p<0.05 anlamlılık düzeylerinde değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistik olarak frekans, maksimum 

değer, minimum değer, ortalama, standart sapma ve standart hata kullanılmıştır. İstatistiksel 

işlemlere geçmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadıklarına ve homojen olup olmadıklarına 

bakılarak buna uygun istatistik yöntemi seçildi. Deney ve kontrol grupları arasındaki dolaşım ve 

solunum parametreleri açısından doğan anlamlılığın değerlendirilmesi için Independent Samples T 

Testi uygulandı. Grupların kendi ön test ve son test ölçümleri arasındaki anlamlılık için Paired 

Samples T Testi uygulandı. Antrenman Protokolü: 8 haftalık antrenman periyodu haftada 3 gün 

olmak üzere planlandı. Her haftanın pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri antrenman yapıldı. 

Deney grubu olan hokeyciler aerobik antrenmanın haricinde haftanın bir günü aerobik antrenman 

sonrası geriye kalan iki günü ise aerobik antrenmanın olmadığı günlerde olmak üzere 3 gün hokey 

teknik taktik antrenmanına katıldılar. Kontrol grubu olan sedanterler ise haftanın 3 günü sadece 

aerobik antrenmana katıldılar. Deneklere ayrıca bir beslenme programı verilmedi ancak antrenman 

öncesi ve sonrası beslenmeleri konusunda her iki gruba da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 

antrenmanları haricinde fiziksel olarak yüksek efor harcamaları gereken aktivitelerde 

bulunmamaları gerektiği deneklere anlatıldı. Antrenmanlar öncesi 10 dk ısınma amaçlı eğitsel 

oyunlar kullanıldı. Isınmanın devamında 5 dk süre ile gerdirme yapıldı. Antrenman periyodunda 



 

1502 

maksimal kalp atım sayısına göre %30 şiddetinde 2 dk’lık jog periyotları vasıtasıyla ayrılan, %70 

şiddetinde 3 dk’lık 4 kez koşulmasını içeren aerobik interval antrenman metodundan yararlanıldı. 

Deneklerin %70 antrenman şiddetini belirleyen faktör olan hedef kalp atım sayısı kalp atım 

rezervine göre belirlendi: 

Hedef Kalp Atım Sayısı = (MKAS - İKAS) x 0.70 + İKAS (MKAS = 220 - yaş) 

(MKAS: Maksimum kalp atım sayısı, İKAS: İstirahat kalp atım sayısı) 

 

Antrenman şiddetini belirlemek için antrenmandan 10 sn sonra deneklerin kalp atım sayıları alındı. 

Kalp atım sayılarının alınması için karotis arterine işaret ve orta parmaklar ile dokunarak 15 sn 

sayıldı. Elde edilen değeri 4 ile çarparak bir dk’lık kalp atım sayısı bulundu ve antrenman şiddetini 

belirlemede esas alındı. 

 

Bulgular: Hokey grubunda dolaşım parametrelerinde İKAS, SKB ve DKB değerlerinde p<0.05 

düzeyinde; sedanter grupta dolaşım parametrelerinde İKAS, SKB ve DKB değerinde p<0.05 

düzeyinde anlamlılık bulundu. Hokey grubunda solunum parametrelerinde VC, IC, ERV, TV, FVC, 

FEV1, FEV1% ve MVV değerlerinde p<0.05 düzeyinde anlamlılık; sedanter grupta solunum 

parametrelerinde VC, IC, ERV, TV, FVC, FEV1 ve MVV değerlerinde p<0.05 düzeyinde anlamlılık 

bulundu, FEV1% değerinde anlamlılık bulunmadı. Gruplar arasındaki dolaşım parametrelerinde 

İKAS değerinde p<0.05 düzeyinde anlamlılık bulundu, SKB ve DKB değerlerinde anlamlılık 

bulunmadı; solunum parametrelerinde; VC, IC, ERV, TV, FVC, FEV1, FEV1% ve MVVdeğerlerinde 

p<0.05 düzeyinde anlamlılık bulundu.  

 

Sonuç: Sonuç olarak; aerobik antrenmanın her iki grup için dolaşım ve solunum parametrelerine 

olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Çim hokeyi, aerobik antrenman, egzersiz, dolaşım, solunum 
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Abstract 0628 
  

The physical activity level of health personnel, reasons for participating sports 

and the obstacles to involvement 

  

İpek Ökten1, Emrah Atay2 
1Mehmet Akif Ersoy University Institude of Health Science Sport Teaching Department, Burdur 
2Süleyman Demirel University Institude of Health Science Sport Teaching Department,Isparta 

  

Aim: The reason for the study is to research the physical activity level of health personnel, reasons 

for participating sports and the obstacles to involvement. 

 

Method: This Cross-sectional and Describtive type study includes 90 health personel.In the survey 

related with the study there was used data collection tool (r=72) whose reliability test was done by 

Karaca(2000) and has acceptability in literature. 

  

Findings: 90 health personnel aged between 23 to 50 were involved in the study. %50 (n=45) 

nursing services(nurse,midwife,sanitarian), %16,7(n=15) doctor and %33,3 (n=30) other health 

personel (roentgen technician,laborant).According to the research data the number of the people 

who do sports regularly is 29.The most committed sports are;aerobic,body 

building.basketball,football,table tenis,voleyball and swimming. 

 

Among the health personel involve in the study stated that 12,2 per cent does sports because it is 

benifical for their health,1,1 per cent as it serves the chance to make new friends.The obstacles to 

do sports for health personel are stated as;21,1 lack of time,6,7 per cent lack of interest,2.2 pe 

cent the distance to the sports centre,1,1 per cent economical reasons.Among the group there isn’t 

completely inactive one (<600 MET-min/hf).12,2 (n=11) per cent of them is minimum 

inactive(600-3000 MET min/hf), 87,8 (n=79) per cent is active (>3000 MET min/hf). 

 

Result: Although most of the health personnel involved in the study don’t do sports regularly,their 

physical actvity level is high.I t is known that those who have high physical activity level also have 

the high rate in doing sports.By means of the interventional interferences making health personnel 

take part physical activities will minimize the risks for diseases both occupational and other 

because of the lack activity. 

  

Keywords: Health personnel, metabolic equivalent, physical activity 
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Sağlık çalışanlarının bedensel etkinlik düzeyi, spora katılım nedenleri ve katılım 

engellerinin araştırılması 

  

İpek Ökten1, Emrah Atay2 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Ana Bilim 

Dalı, Burdur 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü, Isparta 

  

Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının fiziksel aktivite düzeylerini, spora katılım nedenlerini 

ve engellerini araştırmaktır. 

 

Metod: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 90 sağlık çalışanını kapsamaktadır. Konu ile ilgili 

olarak hazırlanan anket formları, literatürde geçerliliği olan, güvenirlik çalışması Karaca (2000), 

tarafından yapılmış olan veri toplama aracı kullanılmıştır(r=72). Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 17 paket programda tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya 23 ile 50 yaşları arasında %50 (n=45) hemşirelik hizmetleri çalışanı 

(hemşire, ebe, sağlık memuru), %16,7(n=15) doktor ve %33,3 (n=30) diğer sağlık personeli 

(röntgen teknisyeni, laborant) toplam 90 sağlık personeli katıldı. Araştırma verilerine göre düzenli 

olarak spor yapan kişi sayısı 29’dur. En fazla yapılan sporlar; aerobik, vücut geliştirme, basketbol, 

futbol, masa tenisi, voleybol, yüzme olarak saptanmıştır. 

 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %12,2’si sağlık için yararlı olduğu, %1,1 arkadaşlarıyla 

birlikte iyi vakit geçirdikleri için, %1,1’i yeni insanlarla tanışma fırsatı yarattığı için spor yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Sağlık çalışanları spor katılım engellerini ise %21,1’i vakit eksikliği, %6,7’si ilgi 

eksikliği, %2.2’si spor yapılacak alanlardan uzak olmaları, %1,1’i ekonomik nedenler olarak 

bildirmişlerdir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının tamamen inaktif (<600 MET-min/hf) kişi 

bulunmamaktadır. Katılımcıların %12,2’si (n=11) minumum aktif (600-3000 MET min/hf), %87,8’i 

(n=79) aktiftir(>3000 MET min/hf). 

 

Sonuç: Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunu düzenli olarak spor 

yapmamalarına rağmen, fiziksel aktivite düzeyleri yüksektir. Fiziksel aktivite düzeyi yüksek kişilerin 

düzenli sporsal etkinliklere katılım oranlarının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Yapılacak 

girişimsel müdahalelerle sağlık çalışanlarının düzenli fiziksel aktivitelere katılımının sağlanması 

gelecekte aktivite eksikliğine bağlı olarak gelişebilecek mesleki ve birçok hastalıklara yakalanma 

risklerini minimuma indirebilecektir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, metabolik eş değer, sağlık çalışanı 
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Abstract 0630 
  

 
The effect of an 8-week training camp for boxers of the boxing national team on 

some blood values 

  

Ragıp Pala1, Vedat Çınar1, Yakup Kılıç1, Şebnem Cengiz2 
1Firat Üniversty.Physcial education and sport.Elazıg 
2Harran Üniversty.Physcial education and sport.Şanlıurfa 

  

Purpose: This study was materialized with the aim to examine the effect on the glucose, insulin, 

cortisol, and creatine values of boxers, caused by the trainings they had undergone during the 

arrangements at the training camp of the Turkish Boxing National Team for the European Boxing 

Championship.  

Materials-Methods: The research material was composed of in total 29 boxers of the Turkish Senior 

Male Boxing National Team. An 8-week training schedule issued by the Boxing Federation was 

materialized before the European Championship by the training group who was subject to the 

study. Blood samples were obtained from all the subjects before and after the matches, and their 

glucose, insulin, cortisol, and creatine levels were analyzed. 

 

Symptoms: In accordance with the data derived before the camp and after the camp, the glucose 

level displayed no significant change with the pre-test measures, when compared with the post-

test measures (p<0.05). After the application, there was statistically no significant difference 

observed between pre-test measures and post-test measures in the insulin level (p>0.05). There 

was a statistically significant increase proposed with regard to the cortisol measures of the post-

test measurement in comparison to the pre-test measurement (p>0.05). There was no significant 

difference between the measures with regard to creatine values (p>0.05).  

 

Conclusions: It’s proposed in accordance with the results of the study that, between the 

measurements of trainers of the national boxing team before the camp and after the camp, have 

caused significant changes with regards to glucose and cortisol. 

  

Keywords: Boking, trainin, same blood parameters 
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Boksörlerde 8 haftalık milli takım kamp egitiminin bezı kan değerlerine etkisi 

  

Ragıp Pala1, Vedat Çınar1, Yakup Kılıç1, Şebnem Cengiz2 
1Fırat üniversitesi BESYO Elazığ 
2Harran üniversitesi BESYO Şanlıurfa 

  

Amaç: Bu çalışma, Türk Boks Millî Takımı sporcularının Avrupa Şampiyonasına hazırlık kampları 

süresince yapılan antrenmanların sporcuların Glikoz,İnsülin,Kortizol ve kreatin degerlerine etkilerini 

incelemek amacıyla yapılmıştır.  

 

Materyal-Metod: Araştırma materyalini Türkiye Büyük Erkekler Boks Millî Takımından toplam 29 

boksör oluşturmuştur. Çalışmaya katılan antrenman grubuna Avrupa Şampiyonası öncesi Boks 

Federasyonu tarafından belirlenen 8 haftalık antrenman programı uygulanmıştır. Tüm deneklerden 

maç öncesinde ve maç sonrasında kan alınarak Glikoz,İnsülin,Kortizol ve kreatin seviyeleri analiz 

edildi. 

Bulgular: Kamp öncesi ve kamp sonrası elde edilen verilere göre glikoz seviyelerinde öntest ve son 

test ölçümleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır(p<0.05). Uygulama sonunda insülin 

seviyelerinde ön test ölçümleri ile son test ölçümleri arasında istatistiksel olarak fark 

yokturi(p>0.05). Kortisol değerlerinde son test ölçümünde ön test ölçümüne göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir yükseliş söz konusuydu(p>0.05). Kreatin değeri bakımından ölçümler arasında 

herhangi bir farklılık söz konusu değildi(p>0.05).  

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre Boks milli takım antrenörlerinin kamp öncesi ve kamp sonrası 

ölçümleri arasında glikoz ve kortizol bakımından önemli değişikliklere yol açtığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Boks, antrenman, bazı kan değerleri 
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Abstract 0632 
  

A measurement of the oxidative stress parameters of trainers of the boxing 

national team before and after boxing matches 

  

Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Yonca Biçer 

Firat Üniversty.Physcial education and sport.Elazıg 

  

Purpose: This study was materialized with the aim to determine in what extend the MDA, 8-

isoprostane HNE, 8-OhdG, and C Vitamin levels of the Turkish Boxing National Team Trainers was 

effected before and after boxing matches. 

 

Materials-Methods: This research was materialized on the trainers of the national boxing team who 

were on charge during the world boxing championship for women, held in Istanbul in the year 

2011. The MDA, 8-isoprostane HNE, 8-OhdG, and C Vitamin levels in the blood samples which were 

obtained before and after the matches from all the subjects, were analyzed.  

 

Symptoms: In accordance with the data derived before the match and after the match, the MDA 

level displayed a significant change with the measures taken after the match, when compared with 

the measures taken before the match (p<0.05). After the application, there was a significant 

difference observed between values which were obtained after the match with pre-test measures 

and post-test measures, for checking the 8-isoprostane level (p<0.05). There was no significant 

difference between the HNE, 8-OhdG and Vitamin C parameters with regard to measures derived 

before the match and after the match (p>0.05).  

 

Conclusions: It’s proposed in accordance with the results of the study that, significant changes 

have occurred between the values of the trainers of the boxing national team with regards to the 

oxidative stress parameters MDA and 8-isoprostane of boxing matches. 

  

Keywords: Trainer, match, oxidative stress 
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Boks milli takım antrenörlerinin maç öncesi ve maç sonrası oksitatif stres 

parametrelerinin değerlendirilmesi 

  

Ragıp Pala, Vedat Çınar, Yakup Kılıç, Yonca Biçer 

Fırat üniversitesi BESYO Elazığ 

  

Amaç: Bu çalışma, Türk Boks Millî Takımı Antrenörlerinde Boks maçlarının maç öncesi ve maç 

sonrası MDA, 8-isoprostane HNE, 8-OhdG ve Vitamin C seviyelerini ne derecede etkilediğini tespit 

etmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma 2011 yılında istanbulda yapılan bayanlar dünya boks 

şampiyonasında görevli boks milli takımı antrenörleri üzerinde gerçekleştirildi. Tüm deneklerden 

maç öncesinde ve maç sonrasında alınan kanda MDA, 8-isoprostane HNE, 8-OhdG ve Vitamin C 

seviyeleri analiz edildi. 

 

Bulgular: Elde edilen verilere göre MDA seviyesi maç öncesi değerleri ie maç sonrası değerleri 

arasındaki fark istatistiksel olarak önemliydiı(p<0.05). Uygulama sonunda 8-isoprostane 

seviyelerinde de ön test ölçümleri ile son test ölçümleri arasında fark önemliydi(p<0.05). 

araştırmada HNE, 8-OhdG ve Vitamin C parametrelerinde maç öncesi ve maç sonrası değerler 

arasında farklılık bulunmamaktadır(p>0.05).  

 

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre Boks milli takım antrenörlerinde boks maçlarının oksitatif stres 

paremetrelerinden MDA ve 8-isoprostane değerlerinde önemli değişikliklere yol açtığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Maç, Oksitatif stres 
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Abstract 0633 
  

Comparative of efficacy and mental health in adolescent athletes and non-

athlete students 

  

Saleh Afrasiabi, Mahdi Kargar Far, Meisam Beyk, Ardavan Mohamadi Baghmolaee 

Faculty of Physical Education, The University of Isfahan 

  

Having regular physical activity, mental and physical health is one of the major factors. However, 

such a finding confirmed, yet many communities lack or shortage of physical activity in different 

segments of your face. Encourage the youth to participate in sporting activities is a priority public 

health community. Adolescence is a unique life, changes in adolescence, young people at risk of 

health risk behaviors such as inactivity puts. However, to correct certain lifestyle factors such as 

gender, age and genetics cannot be changed, but cognitive factors - the specific behavior for 

promoting healthy behaviors such as self-efficacy can be considered. Self- efficacy is an important 

prerequisite for behavior change is considered. People with strong self-efficacy choose more 

difficult goals, it will focus on situations and circumstances rather than to barriers to care. The aim 

of this study compared the efficacy and mental health of athletes and non-athlete students in 

Isfahan. Thus, 120 students non-athletes and 120 student athletes, Random way - were selected 

by multistage cluster Maurice and efficacy questionnaires using the General Health Questionnaire 

(GHQ) were studied. In this study, data analysis method and compared using descriptive statistics. 

The results showed the efficacy and mental health in student athletes compared with non-athlete 

students is higher. In according to exercise in mental health promotion and self-efficacy, students 

will be offered to encourage students to exercise 

  

Keywords: Efficacy, mental health, student, athlete, athletic activity 
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Abstract 0634 
  

Effect of eight-weeks rebound therapy exercise on the static and dynamic 

balance in men suffering from multiple sclerosis 

  

Seyyedeh Zahra Hosseini Sisi1, Heidar Sadeghi2, Seiyed Masoud Nabavi3 
1. Master program student in Sport Biomechanics, Physical Education & Sport Sciences, Islamic 

Azad University, Tehran Center Branch,Iran 
2Full Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran. 
3Associate Professor, Shahed University,Tehran, Iran. 

  

Introduction: multiple sclerosis ( MS ) is the nervous system disease, causes progressive 

destruction in brain and spinal cord. The most common impairment caused by this disease is an 

imbalance. Balance is a Complex motor skill that describes dynamic body's posture to prevent 

falling. Rebound therapy is the therapeutic use of trampoline. This study is undertaken to 

determine the effect of eight-week rebound therapy exercise on the static and dynamic balance in 

Men suffering from multiple sclerosis. 

 

Methodology: 30 males affected by M.S, exercised for 24 sessions and 30 minutes per session. To 

measure static and dynamic balance used BERG and T.G.U.G test. 

 

Results: results indicated that the difference between pre- and post- test in the static and dynamic 

balance test in the training group was significant but not significant in the control group.  

Conclusion: The results showed that static and dynamic balance increased in rebound therapy 

group and a significant difference was observed between pre and post test in men with multiple 

sclerosis. The results were consistent with the results obtained from the studies of Geraham (2006) 

and Pasdar bakhshaesh (1388), and this consistency may be is due to the effect of rebound 

therapy exercise on improvement of balance and muscle tone owing to the 3-dimensional 

movement the continuous changes it brings about in the body’s center of gravity and support. 

Considering the results of this research, rebound therapy exercise can be recommended for the 

purpose static and dynamic balance in men affected by multiple sclerosis. 

  

Keywords: Multiple sclerosis, rebound therapy, static balance, dynamic balance 

 
Resources: 
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Balance sheets and one-way analysis of variance (ANOVA) using BERG and T.G.U.G t est 

Dependent variables Groups Sig 

BERG ( Static ) rebound therapy - Control 0.03

T.G.U.G ( Dynamic ) rebound therapy - Control 0.00

As can be seen, there is significant difference between rebound therapy and control groups. 

 

The mean and standard deviation before and after static- and dynamic balance test on 

patients 

Balance test Group Stages Average Standard deviation t Sig 

BERG 

Test 
rebound therapy Pre-test 31.71 2.52 -3.68 0.04 

BERG 

Test 
rebound therapy Post-test 36.06 2.12 -3.68 0.04 

BERG 

Test 
Control Pre-test 30.09 2.51 -0.90 0.84 

BERG 

Test 
Control Post-test 31.0 2.49 -0.90 0.84 

T.G.U.G  

Test 
rebound therapy Pre-test 13.07 0.99 3.37 0.00 

T.G.U.G  

Test 
rebound therapy Post-test 11.43 2.37 3.37 0.00 

T.G.U.G  

Test 
Control Pre-test 12.43 1.76 - 0.35 0.58 

T.G.U.G  

Test 
Control Post-test 12.23 1.81 - 0.35 0.58 

. As can be seen, in rebound therapy group, mean posttest in two variables static- and dynamic 

balance has had a significant difference compared to mean pretest. However, this difference is not 

significant in the control group. 
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Abstract 0635 
  

 
Effect of 8-weeks rebound therapy exercise on dynamic and static balance of 

high school female students affected by down syndrome 

  

Najmeh Nejadsahebi1, Heydar Sadeghi2, Seyed Masoud Nabavi3 
1.Master program student in Sport Biomechanics, Physical Education & Sport Sciences, Islamic 

Azad University, Tehran Center Branch,Iran. 
2Full professor at Faculty of Physical Education, Kharazmi University,Iran. 
3Associate professor, Shahed University,Iran. 

  

Introduction: balance is a complex motor skill that describes dynamic body posture in preventing 

from falling. Down syndrome is a genetic disorder that chromosome 21 or part of it is threesome. 

Rebound therapy is the therapeutic use of trampoline. 

 

Methodology: 15 person were in control group and 15 person were in exercise group.To measure 

the static balance, BERG standard test was used,T.G.U.G test used for dynamic balance. The 

balance exercise program was performed by means of trampoline which lasted 8 weeks, for 3 

sessions of 20 minutes each week. For descriptive statistics, mean and standard deviation were 

used. KS test was employed for the groups normalization, and in the section inferential statistics, t-

test (dependent and independent) at α = 0.05 was performed and Anova test for extra group 

comparison. 

 

Results: Difference of the variables in the rebound therapy group is found significant, but it isn’t 

significant in the control group. Thus, it can be concluded that rebound therapy exercise is effective 

for improvement of static and dynamic balance the female high school students affected with Down 

Syndrome. 

 

Conclusion: The results are consistent with 4 other studies conducted in this area. This consistency 

can be attributed to the effect of rebound therapy on improvement of balance and muscle tone 

owing to the 3-dimensional movement the continuous changes it brings about in the body’s center 

of gravity and support then, rebound therapy exercise can be recommended for the purpose static 

and dynamic balance in girls affected by Down Syndrome. 

  

Keywords: Rebound therapy, dynamic balance, static balance, down syndrome 
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Effect of 8-weeks rebound therapy exercise on dynamic and static balance of 

high school female students affected by down syndrome 

  

Introduction: balance is a complex motor skill that describes dynamic body posture in preventing 

from falling [5]. Down syndrome is a genetic disorder in which chromosome 21 or part of it is 

threesome [6]. Rebound therapy is the therapeutic use of trampoline [7]. Results of the few 

studies done on this head showed that rebound therapy exercise improved the balance [1-4]. 

Hence, this study assuming rebound therapy has effect on balance conducts an 8-week rebound 

therapy exercise to find out about this effect of balance of girls suffering from Down syndrome. 

Methodology: 30 students were selected as the sample from the statistical population from whom 

15 person were placed in the control group with mean age 19/34 year and standard deviation of 

3/64year, mean weight of 75/65kg and standard deviation of 14/1kg, mean height of 163/65cm 

and standard deviation of 6/09cm, and 15 persons were chosen as the test group who voluntarily 

took part in the experiment (i.e. rebound therapy) with mean age of 18/83 year and standard 

deviation of 4/03 year, mean weight of 75/85kg and standard deviation of 15/3cm, mean height of 

164/7cm and standard deviation of 5/76cm. To measure the static balance, BERG standard test 

was used and T.G.U.G test was used for dynamic balance. The balance exercise program was 

performed by means of trampoline which lasted 8 weeks, for 3 sessions of 20 minutes each week. 

For descriptive statistics, mean and standard deviation were used. KS test was employed for the 

groups normalization, and in the section inferential statistics, t-test (dependent and independent) 

at α = 0.05 was performed and Anova test for extra group comparison. 

 

Results: the results of dependent t- test (α = 0/05) are presented in the table below. Difference of 

the variables in the rebound therapy group is found significant, but it isn’t significant in the control 

group. Thus, it can be concluded that rebound therapy exercise is effective for improvement of 

static and dynamic balance the female high school students affected with Down Syndrome. 

 

Conclusion: this study was focused on the effect of 8 -week rebound therapy exercise on static and 

dynamic balance of female school students suffering from Down syndrome. The results indicate 

improvement in the static and dynamic balance following the training sessions, and a significant 

difference between the pretest and posttest in the rebound therapy group. Rebound therapy 

exercise led to improvement of static and dynamic balance in the students affected by Down 

syndrome. The results are consistent with 4 other studies conducted in this area. This consistency 

can be attributed to the effect of rebound therapy on improvement of balance and muscle tone 

owing to the 3-dimensional movement the continuous changes it brings about in the body’s center 

of gravity and support then, rebound therapy exercise can be recommended for the purpose static 

and dynamic balance in girls affected by Down Syndrome. 
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The mean and standard deviation before and after static- and dynamic balance test on 

patients. 

Balance test Group Stages Mean Standard deviation t Sig 

BERG 
Test rebound therapy Pre-test 40/73 6/55 -4/92 0/00 

BERG 
Test rebound therap post-test 48/31 3/37 -4/92 0/00 

BERG 
Test Control Pre-tes 39/51 9/34 -2/51 0/09 

BERG 
Test Control post-test 36/01 10/39 -2/51 0/09 

T.G.U.G 
Test rebound therapy Pre-tes 12/65 9/64 3/01 0.00 

T.G.U.G 
Test rebound therapy post-test 9/06 6/98 3/01 0.00 

T.G.U.G 
Test Control Pre-tes 11/03 8/7 -0/83 0/96 

T.G.U.G 
Test Control post-test 9/81 7/83 -0/83 0/96 

the results of dependent t- test (α = 0/05) are presented in the table below. Difference of the 
variables in the rebound therapy group is found significant, but it isn’t significant in the control 
group 
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Balance sheets and one-way analysis of variance (ANOVA) using BERG and T.G.U.G t est 

Dependent variables Groups Sig 

(BERG )(static) Control-rebound therapy 0/007

(T.G.U.G )(dynamic) Control-rebound therapy 0/004

there is significant different between control and rebound therapy(exercise) group 
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Abstract 0637 
  

 
Relation between self- esteem and the communication skills levels of physical 

education authorities of ısfahan province 

  

Mojdeh Khosravi, Ghasem Rahimi, Seyed Hamid Atashpoor 

physical Education khorasgan branch,Islamik azad university 

  

Objective: The present research, aimed at the relation between self- esteem and the 

communication skills levels of physical education authorities of Isfahan province. 

 

Methodology: The method used in this survey is of correlation type which has been done in the 

form of measurement. The statistical society of this survey has been consisted of physical 

education authorities of Esfahan province which includes a 85 people grope of physical education 

authorities of education organization and a 50 people grope of physical education authorities of 

sports A. Morgan and kirjsy table has been used in this research for determining the sample size. 

Based on this table data, the sample size has been estimated 103 for a society of 140 people that 

to ensure more 116 questionnaires were simply distributed at random and collected after 

completing. The collecting tools are Cooper- smith questionnaire which includes 35 questions and 

communication skills questionnaire consisted of 70 questions. Rattle has cited the Cooper-smith 

questionnaire validity 0/82 in his research. Alfa reliability coefficient of this questionnaire was 

calculated 0/84. Communication skills questionnaire validity has been validated and used by 

Arofzad. Alfa reliability coefficient of this questionnaire was calculated 0/86. 

 

Results: Descriptive statistics and inferential statistics methods were used for analyzing the 

collected data by using SPSS software and the error level of 0.05 

 

Discussion: the research findings showed that a significant relation was observed between self- 

esteem score and communication skills score (p=0/001 and r=0/485).As well, a significant relation 

was observed between self – esteem and each of communication skills components. 

  

Keywords: Self-esteem, communication skills, physical education authorities Isfahan province 
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Relation between self- esteem and the communication skills levels of physical 

education authorities of ısfahan province 

  

Introduction: Considering the importance of self- esteem and the significant role this variable plays 

in individuals communication skills levels education author, The present research, aimed at the 

relation between self- esteem and the communication skills levels of physical Education authorities 

of Isfahan province, has been conducted in 1391. 

 

Methodology: The method used in this survey is of correlation type which has been done in the 

form of measurement. The statistical society of this survey has been consisted of physical 

education authorities of Esfahan province which includes a 85 people grope of physical education 

authorities of education organization and a 50 people grope of physical education authorities of 

sports delegations in 1391.Morgan and kirjsy table has been used in this research for determining 

the sample size. Based on this table data, the sample size has been estimated 103 for a society of 

140 people that to ensure more 116 questionnaires were simply distributed at random and 

collected after completing. The collecting tools are Cooper- smith questionnaire which includes 35, 

4- choice questions and communication skills questionnaire consisted of 70 questions. This 

questionnaire questions are individual communication skills from 1-12 and 32-56, inter individual 

communication skills from 19-32 and 57-71 and group communication skills from 13-18. Rattle has 

cited the Cooper-smith questionnaire validity 0/82 in his research. Alfa reliability coefficient of this 

questionnaire was calculated 0/84. Communication skills questionnaire validity has been validated 

and used by Arofzad. Thenceforth, to determine the formal validity, the questionnaire was sent to 

10 university professors and after investigating was confirmed. Alfa reliability coefficient of this 

questionnaire was calculated 0/86. 

 

Results: Descriptive statistics and inferential statistics methods were used for analyzing the 

collected data by using SPSS software version 17 and the error level of 0.05 

Discussion and Conclusion: the research findings showed that a significant relation was observed 

between self- esteem score and communication skills score (p=0/001 and r=0/485).As well, a 

significant relation was observed between self – esteem and each of communication skills 

components.  

 

Keywords: Self-esteem, communication skills, physical education authorities Isfahan province 
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Abstract 0638 
  

Investigation to exercise addiction on people who regular participate of fitness 

centers 

  

İrem Uz, Özhan Bavlı 

Canakkale Onsekiz Mart University,School of Physical Education and Sports (SPES),Çanakkale 

  

Purpose: The aim of this study was to investigate the effects of participation regular exercise on 

exercise dependence. 

 

Method: Totally 123 (32 female 91 male) healthy person,between 18-45 years and mean age was 

28,27 ±16,29 years and have minimum 2 years regular exercise experience participated in to the 

study volunteers ın this study from Çanakkale,Ankara and istanbul. Demographic survey and 

Exercise Dependence Scale-21 which was develeoped byHausenblas HA. and Downs DS. (2002) 

and adapted in to Turkish by Yeltepe H.and Ikizler H.C. (2007) used to collect data. All data were 

analyzed by SPSS 11,5 statistical package program for Windows. T- test was used in order to test 

the differences between the groups. 

 

Findings: Analysis showed that; 2 of participant were dependence, 100 of participant was 

symptomatic and 17 of participants were asymptomatic. In addition there were significant 

differences between dependence group and other groups according to weekly exercise frequency, 

exercise age and total scale point. 

 

Result: It is possible to say that; the high frequency of weekly exercise and the high exercise age 

can be effective to appear the exercise dependence.Although findings in this study support findings 

in literature,more study should be done about sport branches and new studies about this field 

should be encouraged. 

  

Keywords: Exercise dependence, sports, health 
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Fitness merkezlerine düzenli katılan bireylerde egzersiz bağımlılığının 

incelenmesi 

  

İrem Uz, Özhan Bavlı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,Çanakkale 

  

Amaç: Egzersiz bağımlılığı; egzersiz rutininin bireyin kontrolünden çıkması, egzersizden istenen 

etkinin sağlanması için egzersiz süresinin, sıklığının ve şiddetinin sürekli olarak artırılması, aile ve 

arkadaşlara egzersiz yapmaktan vazgeçememe sebebiyle vakit ayıramama, sosyal aktivitelere 

katılmak yerine egzersiz yapma ve bireyin hayatını egzersiz alışkanlığı çerçevesinde yeniden 

düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır.Yurtdışında, bu alanda yapılan çalışmalarda egzersiz 

bağımlılığının kişilik özellikleri, psikolojik faktörler, fizyolojik faktörler, egzersiz tipi, cinsiyet ve 

egzersize katılım yılı gibi faktörlerle ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ancak bu faktörlerin Türk 

popülasyonundan bir gruptaki durumu üzerine çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışmanın 

amacı da düzenli olarak spor merkezlerine giden sağlıklı yetişkinlerde egzersiz süresi, sıklığı, 

egzersiz yaşı, cinsiyet,eğitim düzeyi egzersiz tipi ve aylık gelir gibi değişkenler ile egzersiz 

bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 

Yöntem: Çalışmaya Çanakkale, Ankara ve istanbul illerinde en az iki yıldır spor yapan 18-45 yaş 

grubunda 32 bayan ve 91 erkek olmak üzere toplam 123 gönüllü birey katılmıştır. Katılımcılara 

araştırmacı tarafından hazırlanan demografik özelliklerin sorgulandığı anket formu ile ve 

Hausenblas HA. ve Downs DS. (2002) tarafından geliştirilen ve Yeltepe H.ve İkizler H.C. (2007) 

tarafından Türkçeye uyarlanan Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21 uygulanmıştır.Anket verilerinin 

analizinde SPSS 11,5 istatistik programından faydalanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler için 

korelasyon analizi, gruplar arasındaki farklılıklar için t testi modeli kullanılmıştır. 

Bulgular: Analiz sonucunda çalışmaya katılanların çoğunlukla eğitim düzeyinin üniversite 

olduğu(%74,0);%35,8 çoğunlukla özel sektör meslek grubunda olduğu ve katılımcıların çoğunun 

(%56,1)sosyo-ekonomik düzeylerinin orta seviyede olduğu saptanmıştır.Egzersiz bağımlılığının spor 

branşlarına dağılımına baktığımızda en fazla vücut geliştirme(%49,6) en az kürek branşında(%6,5) 

olduğu gözlemlenmiştir.Çalışmaya katılanların egzersiz bağımlılığı ölçeğine verdiği yanıtlar 

sonucunda ortaya çıkan bağımlılık düzeyleri ve bu düzeyin haftalık egzersiz sıklığı, günlük egzersiz 

sıklığı ve egzersiz yaşı karşılaştırılmasına gruplar arasında istatistiksel anlamda farklılıklar 

bulunmuştur.Analiz sonucuna göre 2 kişinin bağımlı,100 kişinin semptomatik,17 kişinin de 

asemptomatik olduğu görülmüştür.Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun tespitine dair 

uygulanan analizi sonucunda ise; bağımlı grup haftalık egzersiz sıklığı açısından (7,0 

±,0gün)istatistiksel anlamda diğer gruplardan daha fazla haftalık egzersiz sıklığına sahiptir. 

Bununla birlikte bağımlı grup egzersiz yaşı açısından (16,0±5,65 yıl)diğer gruplardan istatistiksel 

anlamda daha fazla egzersiz yaşına sahiptir.  
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Sonuç: Sonuç olarak;haftalık egzersiz sıklığının fazla olması (4 günden fazla ) ve egzersiz yaşının 

büyük olması (10yıldan büyük) egzersiz bağımlılığı belirtilerinin ortaya çıkmasına imkan verebilecek 

etmenler olduğu söylenebilir.Bu çalışmadaki bulguların literatürdeki bulguları destekler nitelikte 

olmasına karşın spor branşlarına özgü daha fazla çalışmaların yapılarak bu alanda yapılacak 

çalışmaların teşvik edilmesi gerekmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz bağımlılığı, spor, sağlık 

  



 

1521 

Abstract 0640 
  

Effects of reaction time on performance in sprint race 

  

Şakir Serbes1, Hüseyin Özden Yurdakul1, Mustafa Kamil Özer2, Can Özgider1, Ali Özcan1 
1Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and 

Sports Teaching Department, Çanakkale, Turkey 
2Gedik University, Sports Sciences Faculty, İstanbul, Turkey 

  

The purpose of this study was to determine the relationship between auditory reaction time and 

performance. 

 

456 sprinter participated in this research composed of 223 female with the averages of 24, 93 ± 4, 

55 age, 1, 69 ±.05 m. height, 58, 05 ± 5, 35 kg weight and 233 male with the averages of 25, 20 

±3, 64 age, 1, 79 ±.07 m.height, 73, 70 ± 7, 63 kg weight. 

 

Athletes’ height, weight, reaction time and 100, 200, 400 meters performance times were gathered 

from the official web site of the World Track and Field Championship. 

 

Measurement of reaction time and performance time were done with Sports Timing System which 

was used in World Championship. 

 

To analyse the data SPSS 20.0 Statistical Package Program for Windows was used. Descriptive 

statistics was calculated. The relationship between performance and reaction time was calculated 

with the correlation analysis. 

 

As a result, there were no significant relationship between reaction time and performance in 

females ( p >=.05 ). On the other hand, there was significant but slight relationship ( p <=.05; r = 

0,249 ) between reaction time and performance in male’s 400 m. race. 

  

Keywords: Reaction time, sprint race, performance 
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Sürat koşularında reaksiyon zamanının performansa etkisi 

  

Şakir Serbes1, Hüseyin Özden Yurdakul1, Mustafa Kamil Özer2, Can Özgider1, Ali Özcan1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye 
2Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

  

Bu araştırmanın amacı işitsel reaksiyon zamanı ve performans arasında ilişki olup olmadığını tespit 

etmektir. 

 

Araştırmaya 24,93 ± 4,55 yaş, 1,69 ±.05m. boy, 58,05 ± 5,35kg ağırlık ortalaması olan 223 

bayan, 25,20 ±3,64 yaş, 1,79 ±.07m. boy ve 73,70 ± 7,63 kg ağırlık ortalaması olan 233 erkek 

toplam 456 sprinter katılmıştır.  

 

Sporcuların boy, ağırlık, reaksiyon zamanı ve 100, 200, 400 m. performans değerleri 2011 Dünya 

Atletizm Şampiyonası resmi web sitesinden elde edilmiştir. 

 

Reaksiyon ve performans zamanı ölçümleri Dünya Şampiyonasında kullanılan Sports - Timing 

Sistem ile ölçülmüştür. 

 

Verilerin analizi için SPSS – 20.0 istatistik paket programı kullanılarak tüm verilerin betimleyici 

istatistikleri hesaplanmıştır. Performans ve reaksiyon zamanı ilişkisi sıralı korelasyon analizi ile 

araştırılmıştır. 

 

Sonuç olarak bayanlarda reaksiyon zamanı ve performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken ( 

p >=.05 ) erkeklerde; sadece 400 m.’ de reaksiyon ve performans arasında anlamlı ve düşük 

düzeyde ( p <=.05; r = 0,249 ) ilişkisi saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Reaksiyon zamanı, sprint koşuları, performans 
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Abstract 0642 
  

Volunteer exercise in adolecent rats decreases anxiety via ıncrease vegf and 

BDNF levels of prefrontal cortex 

  

Celal Gençoğlu1, Müge Kiray1, Ali Rıza Şişman3, İlkay Aksu1, Başak Baykara4, Caner Çetinkaya2, 

Nazan Uysal Harzadın1 
1Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Physiology Department 
2Dokuz Eylül University, School of Sport Sciences and Technology 
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Biochemistry Department 
4Dokuz Eylül University, School of Physical Therapy And Rehabilitation 

  

Purpose: Aim of this study is investigated effects of volunteer and forced exercise in adolescent 

period to blood and prefrontal cortex IGF 1 (insulin like growth factor 1) levels and anxiety 

relationship. Method: Both male and female Wistar Albino rats separated to regular exercise 

groups, forced exercise groups and sedentary groups. Forced exercised group adapted to treadmill 

running 10 mins per day for 5 days at 5m/min speed after the 25. days of birth. Then, group 

forced to run 30 mins per day for 6 weeks at 8m/min speed. All groups underwent to open field 

anxiety test. Rats were sacrificed and extracted the prefrontal cortex after 4 days later the tests. 

VEGF and BDNF levels of prefrontal cortex tissue were investigated by ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay). Results: Both males and females volunteer exercise groups have been 

more play arround the middle squares of field which means lower anxiety (for females and males 

respectively, p<0.05; p<0.0001). It has been observed the increasing prefrontal cortex BDNF 

levels both males and females exercise groups however the increasing significantly more in 

volunteer groups compared with forced groups. (for females volunteer exercise p<0.001, forced 

exercise p<0.007, between exercise groups p<0.001; for males volunteer exercise p<0.001, forced 

exercise p<0.05, between exercise groups p<0.05). However, there is no difference on VEGF 

levels. Conclusion: Volunteer exercise during adolescent period affected more positively prefrontal 

cortex via increase BDNF levels which known disinhibitory effect of anxiety and reduced anxiety. 

  

Keywords: Anxiety, BDNF, VEGF, volunteer exercise, prefrontal cortex 
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Adölesan dönemde gönüllü yapılan egzersiz prefrontal korteks vegf ve bdnf 

seviyelerini arttırarak anksiyeteyi azaltmaktadır 

  

Celal Gençoğlu1, Müge Kiray1, Ali Rıza Şişman3, İlkay Aksu1, Başak Baykara4, Caner Çetinkaya2, 

Nazan Uysal Harzadın1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi YO 

  

Amaç: Düzenli aerobik egzersizin BDNF, VEGF gibi beyini olumlu etkileyen nörotrofik faktörlerin 

üretimini arttırıp, oksidatif stresi azaltarak nörogenezisi arttırdığı,beyin fonksiyonlarını olumlu 

etkilediği bilinmektedir. Hem gönüllü hem de zorla yapılan egzersizin nörotrofinleri ve nörogenezisi 

arttırarak beyin fonksiyonlarını olumlu etkilemesine rağmen iki egzersiz tipinin anksiyeteye etkileri 

farklıdır. Gönüllü yapılan egzersiz bazal anksiyete seviyesini azaltırken, zorlamalı yaptırılan egzersiz 

ile anksiyete seviyesi artmaktadır. Bu etkinin mekanizması bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, 

kişilik gelişiminin önemli aşamalarında olan adölesan dönemde gönüllü yapılan egzersiz ile zorlamalı 

yapılan egzersizin kan ve prefrontal korteks dokusu IGF-1 (insulin like growth factor 1) seviyelerine 

etkileri ile anksiyete ilişkisini araştırmaktır.  

 

Materyal-Metod: Deney grupları her iki cinsiyette gönüllü egzersiz yapan, zorlu egzersiz yapan, 

sedanter wistar albino sıçanlar olarak belirlenmiştir. Gönüllü egzersiz grubundaki sıçanlar 

doğumdan sonraki 25. günde running wheel kafeslerinin içine bırakıldılar. Zorlu egzersiz 

grubundaki sıçanlara ise 25 günlük iken treadmilde 5 günlük günde 10 dakika, 5m/dak. hızdaki 

alıştırma döneminin ardından 6 hafta boyunca günde 30 dakika, 8m/dak. hızda yürüme egzersizi 

yaptırıldı. Tüm gruplar 60 günlük olduğunda açık alan anksiyete deneyi yapıldı. Testlerden 4 gün 

sonra denekler sakrifiye edilerek prefrontal korteksleri çıkarıldı. ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) ile prefrontal korteks dokusu VEGF (vascular endothelial growth factor) ve 

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) seviyeleri araştırıldı.  

 

Bulgular: Gönüllü egzersiz yapan dişi ve erkeklerin düşük anksiyete göstergesi olan alanın orta 

karelerinde daha çok bulundukları gözlendi (dişilerde, p<0.05; erkeklerde, p<0.0001). Hem 

erkeklerde hem de dişilerde egzersiz yapan gruplarda prefrontal korteks BDNF seviyelerinin arttığı, 

ancak gönüllü egzersiz ile daha çok yükseldiği görüldü (dişilerde, gönüllü egzersizde p<0.001, zorlu 

egzersizde p<0.007, iki egzersiz grubu arasında p<0.001; erkeklerde, gönüllü egzersizde p<0.001, 

zorlu egzersizde p<0.05, iki egzersiz grubu arasında p<0.05). Ancak VEGF seviyelerinin ise 

değişmediği gözlendi. Bazal kortikosteron seviyesinin gönüllü egzersiz yapan grupta anksiyete 

seviyesinin ise her iki cinsiyette diğer iki gruba göre daha düşük olduğu görüldü (p<0.05). 

Sonuç: Adölesan dönemde gönüllü yapılan egzersiz anksiyeteyi azaltıcı etkisi bilinen BDNF 
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seviyesini daha çok arttırarak prefrontal korteksi daha olumlu etkilediğini ve korele olarak 

anksiyeteyi azalttığını göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aksiyete, BDNF, VEGF, gönüllü egzersiz, prefrontal korteks 
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Abstract 0643 
  

The comparison of body composition, hip and waist ratio of female students 

who study in school of sport and physical education and the students who study 

in other faculties 

  

Hüseyin Özden Yurdakul1, Şakir Serbes1, Mustafa Kamil Özer2, Can Özgider1, Zeynep Erbilen1 
1Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and 

Sports Teaching Department, Çanakkale, Turkey 
2Gedik University, Sports Sciences Faculty, İstanbul, Turkey 

  

The purpose of this study was to compare the % fat ratio of female students who study in school of 

sport and physical education and the students who study in other faculties in Çanakkale Onsekiz 

Mart University. 

 

120 female students participated in this investigation composed of 60 female students who study in 

school of sport and physical education with the average of 22, 44 ±1, 93 year, body height 166, 01 

± 6, 2 cm and body weight 54, 43 ± 6,1 kg. and 60 female students who study in other 

departments with the average of 23,97±3,71 year, body height 166, 66 ± 4, 69 cm and body 

weight 59,66 ± 9, 6 kg in Çanakkale Onsekiz Mart University. 

 

All students’ age was determined, body height and weight were measured and their body mass 

index (BMI) was calculated. In order to calculate the % fat ratio Durnin-Womersley formula was 

used. 

 

Data analysed by SPSS 13.0 Statistical package program for Windows. Descriptive statistics were 

calculated and t-test was used in order to determine the difference between groups. 

 

As a result, there were significant differences between the students who study in school of sport 

and physical education and the students who study in other departments. 

  

Keywords: Body composition, fat ratio, hip, waist 
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BESYO’da okuyan kız öğrencilerle diğer birimlerde okuyan kız öğrencilerin 

beden kompozisyonu, bel ve kalça oranlarının karşılaştırılması 

  

Hüseyin Özden Yurdakul1, Şakir Serbes1, Mustafa Kamil Özer2, Can Özgider1, Zeynep Erbilen1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye 
2Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

  

Bu araştırmayla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO öğrencileri ile diğer fakülte ve 

yüksekokullarında okuyan bayan öğrencilerin % yağ oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

 

Araştırmaya yaş ortalaması 22,44±1,93 yıl, boy 166,01±6,2 cm ve ağırlığı 54,43±6,1 kg olan 60 

bayan BESYO öğrencisi ile yaş ortalaması 23,97±3,71 yıl, boy 166,66±4,69 cm ve ağırlığı 

59,66±9,6 kg olan diğer fakülte ve yüksekokullarda okuyan 60, toplam 120 bayan öğrenci 

katılmıştır. 

 

Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin yaşları belirlenmiş, boy ve ağırlıkları ölçülerek ağırlığın boyu 

uzunluğunun karesine bölünmesi ile BMI hesaplanmıştır. % yağ oranı hesaplanmasında Durnin-

Womersley’in formülünden yararlanılmıştır. 

 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS-13.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm verilerin 

betimleyici istatistikleri hesaplanmış gruplar arasında farklılık t-testi ile araştırılmıştır.  

 

Sonuç olarak araştırmaya katılan BESYO öğrencileri ve ÇOMÜ nün diğer bölümlerinde okuyan bayan 

öğrencilerin % yağ oranlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden kompozisyonu, yağ oranı, kalça, bel 
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Abstract 0644 
  

Exercise in poor indoor air quality environment, negatively affects learning and 

memory and decreased blood IGF1 levels in the adolescent mice 

  

Nazan Uysal Harzadın1, İlkay Aksu1, Başak Baykara2, Ali Rıza Şişman3, Müge Kiray1, Ayfer 

Dayı1, Celal Gençoğlu4, Ferihan Çetin1, Ayşegül Taş1, Osman Açıkgöz1 
1Dokuz Eylul University, School of Medicine, Physiology Department 
2Dokuz Eylul University, School of Physical Therapy and Rehabilitation 
3Dokuz Eylul University, School of Medicine, Biochemistry Department 
4Dokuz Eylul University, School of Sport Sciences and Technology 

  

Purpose: The purpose of this study is to investigate the effects of aerobic exercise in an 

environment with poor and good air-quality on hippocampus and prefrontal cortex (PFC) neurons, 

anxiety and spatial learning and memory in the adolescent mice.  

 

Subjects and Method: Experimental groups; 3000 ppm CO2 in those who exercise and sedentary 

lifestyle, 500 ppm of CO2 in those who exercise and sedentary lifestyle. The subjects exercised 

until they want to in running wheels for 5 weeks. At the end of the 5 weeks, learning and memory 

performance were evaluated with the Morris water tank. 

  

Results: Lives in dirty air environment group do more exercise (p <0.001), but they had longer 

escape latencies in test days of 3 and 4 (P <0.05, p <0.05). In probe trial, sedentary and exercise 

groups of dirty air, shorter time spent in target quadrant (p <0.002). The groups living in poor air 

quality, decreased plasma IGF1 levels than other groups (p <0.05). In addition, there was a strong 

negative correlation between IGF1 level and time spent in opposite quadrant (r =- 0,658, p = 

0.002), and there was a very strong positive correlation between serum IGF1 level and time in 

target quadrant (r=0.713, p=0.000).  

 

Conclusion: It is concluded that living in poor air-quality has negative effects on hippocampus and 

PFC and blood IGF1 levels in adolescent mice. Living in poor air-quality has increased distance and 

duration of the voluntary-exercise, however these negative effects related to poor air-quality did 

not change. 

  

Keywords: Indoor air quality, IGF1, volunteer exercise, learning and memory 
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Adölesan farelerin kötü hava kalitesine sahip ortamda yaptığı egzersiz kan IGF1 

seviyesini azaltarak öğrenme ve belleği olumsuz etkilemektedir 

  

Nazan Uysal Harzadın1, İlkay Aksu1, Başak Baykara2, Ali Rıza Şişman3, Müge Kiray1, Ayfer 

Dayı1, Celal Gençoğlu4, Ferihan Çetin1, Ayşegül Taş1, Osman Açıkgöz1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

  

Giriş: Düzenli yapılan aerobic egzersiz kognitif fonksiyonları geliştirdiği ve kan IGF1 seviyesini 

arttırdığı bilinmektedir. Şehirleşmenin sonucunda, şehirde yaşayan insanlar zamanlarının büyük 

çağunuğunu kapalı ortamda geçirmekte ve salon sporları yapmaktadırlar. Binaların içindeki hava 

içinde yaşayanların sağlığını etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, beynin gelişiminin devam 

ettiği adölesan dönemde, iyi ve kötü hava kaliteli ortamda yapılan egzersizin anksiyeteye, öğrenme 

ve belleğe, hipokampus ve prefrontal korteks nöronlarına etkilerini araştırmaktır.  

Materyal-Metod: Gruplar; 3000 ppm CO2’ li ortamda egzersiz yapanlar ve sedanterler, 500 ppm 

CO2’ li ortamda egzersiz yapanlar ve sedanterler. Denekler running wheelde 5 hafta boyunca 

istedikleri kadar egzersiz yaptılar. 5. Haftanın sonunda deneklerin öğrenme ve bellek 

performansları Morris su tankı ile değerlendirildi.  

 

Bulgular: Kirli hava ortamındaki grupların daha çok egzersiz yaptıkları (p<0,001), ancak öğrenme 

deneyinin 3. ve 4. gününde platformu bulma sürelerinin daha uzun olduğu görüldü (p<0.05, 

p0.05). Hatırlama deneyinde de kirli havadaki sedanter ve egzersiz gruplarının hedef kadranda 

geçirdikleri sürenin daha kısa olduğu görüldü (p<0.002). Temiz havada egzersiz yapan grubun 

öğrenme deneyinin 3. ve 4. gününde platformu bulma sürelerinin daha kısa olduğu görüldü 

(p<0.05). Hatırlama deneyinde de temiz havada egzersiz yapan grubun hedef kadranda daha çok 

bulundukları görüldü (p<0.002). Kötü hava kalitesinde yaşayan grupların plazma IGF1 seviyelerinin 

diğer gruplara göre düştüğü saptandı (p<0.05). Ayrıca IGF1 seviyesi ile su tankında karşı kadranda 

bulunma süresi arasında güçlü negatif korelasyon (r=-0.658, p=0.002), hedef kadranda bulunma 

süresi arasında ise çok güçlü pozitif korelasyon saptandı (r=0.713, p=0.000). Bazal kortikosteroid 

değerlerinin gruplar arasında farklılık olmadığı gözlendi. Kötü hava kalitesinde yaşayan grupların 

hipokampal nöronlarının boyutlarının küçüldüğü, daha koyu boyandığı ve piknotik çekirdekli 

oldukları gözlendi.  
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Sonuç: Adölesan farelerde kötü hava kalitesinde yaşamak kan IGF1 seviyesini azaltarak, 

hipokampus ve prefrontal korteksi olumsuz etkilemektedir. Kötü hava kaliteli ortam, daha çok spor 

yapma isteğine ve spor yapmaya neden olmasına rağmen bu kötü hava kalitesinin neden olduğu 

olumsuz etkileri düzeltememektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, IGF1, gönüllü egzersiz, öğrenme ve bellek 
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Abstract 0645 
  

Impact of a plyometric training program on physical and technical qualities of 

young footballers 

  

Boukratem Belgacem, Madani Mohammed 

Department of science sport and physical éducation.university of khemis miliana.algeria. 

  

Athletes from a wide range of sports use plyometric training to help them reach peak physical 

condition. Used correctly, it can be a highly effective form of power training, especially when 

combined with a suitablestrength training program. 

Unfortunately, there is little research to define the optimal guidelines for plyometric training. While 

many coaches use their experience to determine the quantity and intensity of sessions, several 

objective guidelines have been proposed by bodies such as the National Strength & Conditioning 

Association. 

This section of the site covers the important basics of plyometric training and how to formulate a 

training plan. It also features several sport-specific examples of plyometrics sessions as well as a 

range of upper and lower body animated drills. 

Where and through the training model proposed which includes a set of plyometric exercises that 

are used with the young footbal players in terms of intensity, size and retrieval has been applied 

training program in a period of eight weeks, has been observed differences between the control 

group and experimental group and in each of the force distinctive speed and explosive power as 

well as basic skills such as stumping the ball dribbling technique payment technology to control the 

ball where it was observed in the development of a complete all tests conducted on the 

experimental group and in the post-test. 

It was concluded that training affects plyometric effectively on those motor skills and physical 

abilities that have been in the research. 

It was also suggested the use of plyometric training in other sports because of the impressive 

results achieved in a short périod. 

  

Keywords: Training, pliometric, technical qualities, football 
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Abstract 0647 
  

 
Effects of paracetamol intake after exercise to hippocampus 

  

Hikmet Gümüş1, İlkay Aksu2, Ali Rıza Şişman3, Başak Baykara4, Müge Kiray2, Celal Gençoğlu1, 

Osman Açıkgöz2, Nazan Uysal Harzadın2 
1Dokuz Eylül University, School of Sport Sciences and Technology 
2Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Physiology Department 
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Biochemistry Department 
4Dokuz Eylül University, School of Physical Therapy And Rehabilitation 

  

Purpose: It has been known that exercise positively effects hippocampus via increasing 

neurotrophic factors. Endogen opioids like beta endorphins increases BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor) expression. In this study we aimed to explore correlations between BDNF and 

beta endorphins that known to increase with exercise and effects of paracetamol on that frequently 

used by sportsman.  

 

Subjects and Method: Wistar Albino rats has been run on treadmill with acute moderate (10m/min, 

0º slope, 1 hour) and exhaustive exercise (25m/min, 5º slope,till they exhausted) manner. 

Immediately after this they have been given low dose (100mg/kg) and high dose (250mg/kg) 

paracetamol. Subjects have been sacrificed 24hrs after the doses and their brains, prefrontal 

cortex and hippocampus extracted and beta endorphin and BDNF levels measured by ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay) method. 

  

Results: Both BDNF and Beta endorphin levels increase in hippocampus tissue (p<0.05) however 

only BDNF levels increase in prefrontal tissue by exhaustive exercise. Although low dose 

parasetamol doesn’t change the positive effects of exercise, high doses decrease both beta 

endorphin and BDNF levels in hippocampus (p<0.05) and BDNF levels in prefrontal cortex 

(p<0.05). 

 

Conclusion: It has been shown that acute exhaustive exercise positively effects both hippocampus 

and prefrontal cortex and this might correlated with positive effects of beta endorphins on 

hippocampus. Additionally, paracetamol intake after exercise decrease beneficial effects on brain. 

  

Keywords: Exercise, hippocampus, paracetamol 
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Egzersiz sonrasında parasetamol kullanımının hipokampusa etkisi 

  

Hikmet Gümüş1, İlkay Aksu2, Ali Rıza Şişman3, Başak Baykara4, Müge Kiray2, Celal Gençoğlu1, 

Osman Açıkgöz2, Nazan Uysal Harzadın2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

  

Giriş: Egzersizin nörotrofik faktörleri arttırarak hipokampusu ve fonksiyonlarını olumlu etkilediği 

bilinmektedir. Beta endorfin gibi endojen opioidler BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 

ekspresyonunu arttırmaktadır bu çalışmanın amaçları; egzersiz ile arttığı bilinen beta endorphin ile 

BDNF arasındaki ilişkiyi ve sporcular tarafından sıklıkla kullanılan parasetamolün etkilerini 

araştırmaktır.  

 

Yöntem: Bu çalışmada erişkin Wistar Albino sıçanlara koşu bandında akut ılımlı (10m/dak hızda, 0º 

eğimde, 1 saat) ve tüketici (25 m/dak, 5º eğimde tükeninceye kadar) egzersiz yaptırılmıştır. 

Sıçanlara egzersizden hemen sonra düşük (100 mg/kg) ve yüksek doz (250 mg/kg) parasetamol 

verilmiştir. İlaç uygulamasından 24 saat sonra denekler sakrifiye edilerek beyinleri çıkarılmış, 

prefrontal korteks ve hipokampus dokuları çıkarılmış, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

yöntemi ile beta endorfin ve BDNF düzeyleri ölçülmüştür. 

 

Bulgular: Tüketici egzersiz ile hipokampus dokusunda BDNF ve beta endorfin seviyelerinin arttığı 

(p<0.05), prefrontal korteks dokusunda sadece BDNF seviyesinin arttığı görülmüştür (p<0.05). 

Düşük doz parasetamol kullanımı egzersizin bu olumlu etkilerini değiştirmezken, yüksek doz 

parasetamol kullanımı hipokampusta hem beta endorfin hem de BDNF seviyesini (p<0.05), 

prefrontal kortekste BDNF seviyesini azalttığı gözlenmiştir (p<0.05).  

 

Sonuç: Akut tüketici egzersizin hem hipokampus hem de prefrontal korteksi olumlu 

etkileyebileceğini, egzersiz ile arttığı bilinen beta endorfinin hipokampusun olumlu etkilenmesi ile 

ilişkili olabileceğini görülmüştür. Ek olarak, egzersizden kullanılan parasetamolün egzersizin beyine 

olan olumlu etkilerini azalttığı gösterilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, hipokampus, parasetamol 
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Abstract 0648 
  

Regular aerobic exercise during adolescence improves learning and memory via 

increasing blood levels of IGF1 through extrahepatic sources 

  

Caner Cetinkaya1, Ali Rıza Sisman2, Müge Kiray1, Basak Baykara3, İlkay Aksu1, Celal Gencoglu4, 

Nazan Uysal1 
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Physiology Department, Izmir 
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Biochemistry Department, Izmir 
3Dokuz Eylül University School of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir 
4Dokuz Eylül University School of Sport Sciences and Technology, Izmir 

  

Purpose: The purpose of this study is to analyze the relation between the effect of exercise in 

adolescent period and IGF1- a neurotrophic factor which is known to be affecting the whole cell 

system in human body including the brain, in a positive way.  

 

Subjects and Method: The experimental groups: the exercisers and the sedentary. Exercise 

group rats were made to exercise in the treadmill for a period of 5 days; 10 minutes a day when 

they are of 25 days. Following the 5 m/min. practice period, the rats were made to do walking 

exercise for 30 minutes a day for 6 weeks long with a speed of 8 m/min. After the period of 

exercise, the rats underwent tests of Morris water maze, learning and memory. When all the 

experiments were completed, the subjects were sacrificed, and the blood was drawn; the 

hippocampus of the brain and the liver tissues were removed. The samples were examined by 

ELISA.  

 

Results: It is seen that the exercise group find the platform shorter than sedentary group in 

learning experiment (p<0.05, p<0.05). Also the blood IGF1 level - 70% originating from the liver, 

has reached into a high level in the exercise group; while the liver level of IGF 1 has remained the 

same (p>0.05).  

 

Conclusion: The regular aerobic exercise affects the hippocampus with increasing the blood level 

of IGF1. These results indicate that the origo of the increasing IGF1 and the exercise in adolescent 

period is such extrahepatic sources as muscle and derma. 

  

Keywords: Aerobic exercise, IGF1, hippocampus 
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Adölesan dönemde yapılan düzenli aerobik egzersiz karaciğer dışı kaynaklar 

aracılığı ile kan IGF1 seviyesini arttırarak öğrenme ve belleği geliştirmektedir 

  

Caner Cetinkaya1, Ali Rıza Sisman2, Müge Kiray1, Basak Baykara3, İlkay Aksu1, Celal Gencoglu4, 

Nazan Uysal1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İzmir 

  

Giriş: Daha önce yaptığımız çalışmamızda adölesan dönemde yapılan düzenli aerobik egzersizin 

öğrenme ve belleği arttırdığını görmüştük. Egzersizin bu olumlu etkisinin mekanizması tam olarak 

bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı egzersiz ile arttığı ve beyin dahil tüm vücut hücrelerini 

olumlu etkilediği bilinen bir nörotrofik faktör olan IGF1’ in adölesan dönemde yapılan egzersiz ile 

ilişkisini araştırmaktır.  

 

Materyal-Metod: Deney grupları: Egzersiz yapanlar, sedanterler. Egzersiz grubundaki sıçanlara 25 

günlük iken treadmilde 5 günlük günde 10 dakika, 5m/dak. hızdaki alıştırma döneminin ardından 6 

hafta boyunca günde 30 dakika, 8m/dak. hızda yürüme egzersizi yaptırıldı. Egzersiz periyodunun 

ardından Morris su tankında 5 günlük öğrenme ve bellek testleri yapıldı. Deneyler bitince denekler 

sakrifiye edilerek kanları alındı, beynin hipokampusu ve karaciğer dokuları çıkarıldı. Hipokampus 

hücre sayıları, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi ile kan ve karaciğer IGF1 

(insulin like growth factor 1) seviyeleri araştırıldı.  

 

Bulgular: Egzersiz yapan grubun öğrenme deneyinin 2. ve 3. gününde platformu bulma sürelerinin 

daha kısa olduğu görüldü (p<0.05, p<0.05). %70’ i karaciğer kaynaklı olan kan IGF1 seviyesinin 

egzersiz yapan grupta yüksek olduğu (p<0.05), karaciğer IGF1 seviyesinin ise değişmediği gözlendi 

(p>0.05). 

 

Sonuç: Adölesan dönemde yapılan düzenli aerobik egzersizin kan IGF1 seviyesini arttırarak 

hipokampusu ve fonksiyonlarını olumlu etkilemektedir. Ayrıca, bu sonuçlar adölesan dönemde 

yapılan egzersiz ile artan IGF1’ in kaynağının kas, deri gibi karaciğer dışı kaynaklar olduğuna işaret 

etmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aerobik egzersiz, IGF1, hipokampus 
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Abstract 0649 
  

The evaluation and analysis of physical education and sports teachers’ job 

satisfactions (İstanbul-Pendik example) 

  

Hakan Kolayiş1, Adem Pala2 
1Sakarya University, Departmant of Physical Education and Sports, Sakarya 
2Mugla University, Departmant of Physical Education and Sports, Mugla 

  

The purpose of this study is to evaluate and analyse the job satisfactions of physical education and 

sports teachers who work in Pendik district of İstanbul Province. The physical education and sports 

teachers in Pendik, İstanbul constitute the study group of the work. 29 female and 84 male in total 

113 teachers have taken part in the research voluntarily.  

The data in the research intended to evaluate and analyse the recreation habits and job 

satisfactions of physical education and sports teachers working in Pendik district of İstanbul 

Province were collected by means of 3 scales. Personal Information Form, Minnesota Job 

Satisfaction Questionnaire and Recreation Activities Determination Form questionnaires were 

applied. In the analysis of the data were analyzed in terms of the questionnaires, percentage and 

frequency distributions were extracted; Chi-Square test, cross tabulation t-test and analysis of 

variance were used. In statistical analysis, data were analyzed with the help of SPSS 15.0 and the 

significance rate was determined 0,05. 

According to the findings of this study, statistically significant differences were not found between 

job satisfactions, ages and genders of physical education and sports teachers. 

  

Keywords: Education, physical education and sports teacher, job satisfactions 

 
İstanbul ili pendik ilçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

mesleki doyumlarının tespiti ve incelenmesi 

  

Hakan Kolayiş1, Adem Pala2 
1Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya 
2MuglaÜniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mugla 

  

Mesleki Doyumu (Tatmini), mesleki görenin mesleğine karşı gösterdiği genel tutumdur (Erdoğan, 

1991). Mesleki hayatında karşılaşılan, ücret, yönetim, mesleki arkadaşlıkları, örgütsel ortam, 

denetim ve çalışma koşullarının yetersizliği (Tekışık, 1992) gibi faktörler beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinde mesleki doyumsuzluğuna neden olmaktadır. 
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Ülke sporunun gelişmesi, yaygınlaşması ve başarısı için beden eğitimi spor öğretmenlerinin önemi 

büyüktür. Bir çok spor branşında antrenör, monitör veya hakem olarak görev yapan beden eğitimi 

ve spor öğretmenlerinin sayısı oldukça fazladır (Karaküçük, 1991). Sayıları bu kadar fazla olan ve 

gelecek nesilleri yetiştirme adına önemli bir yeri olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

yaptıkları mesleklerde mesleki tatminlerinin olması eğitim ve sporun geleceği açısından önemli bir 

faktördür. 

 

Amaç: İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki 

doyumlarının tespiti ve incelenmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmanın araştırma grubunu, İstanbul Pendik’teki beden eğitimi ve spor öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Araştırmaya 29 bayan ve 84 erkek toplam 113 öğretmen gönüllü olarak 

katılmışlardır. (%25,7 bayan, %74,3 erkek ) 

İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki 

doyumlarının tespiti ve incelenmesine yönelik araştırmada veriler 2 ölçek yardımıyla toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu ve Minesota Mesleki Doyum Ölçeği anketleri uygulanmıştır Anketlerden elde 

edilen verilerin analizinde; One Way ANOVA ve Pearson Korelasyon Testleri kullanılmıştır. Yapılan 

istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 

15.0 paket programı kullanılmıştır. 

 

Bulgular, Tartışma ve Sonuç: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki doyumları ile yaş 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 2). Literatürde bu 

bulguları destekler nitelikteki bulgulara, Tahta (1995) “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan 

Öğretmenlerin Mesleki Doyumları” adlı çalışmasında ulaşmıştır. Araştırmada şu sonuçları elde 

etmiştir: Mesleki doyumunun mesleki ve niteliği faktöründe öğretmenlerin yaş, medeni durum, 

branş ve kıdemine göre farklılıklar önemsizdir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki 

doyumları ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (p>0,05) 

(Tablo 3). Gülay’ın (2006) yaptığı “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumu Düzeylerinin 

Araştırılması (Kocaeli Örneği)” adlı çalışmada bizim çalışmamızı destekler sonuçlar bulunmuştur. 

Sonuçlardan yola çıkarak erkek ve bayan öğretmenlerin mesleki tatminlerinin birbirine yakın olduğu 

söylenebilir. 

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri ortalama gelir ile içsel doyum, dışsal doyum ve genel doyumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Yiğit’in (2007) yaptığı 

çalışmada çalışmamızı destekler sonuçlar görülmüştür. Bununla birlikte dışsal doyum ile içsel 

doyum, genel doyum ile içsel doyum ve genel doyum ve dışsal doyum arasında istatistiksel olarak 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p < 0.05) (Tablo 4). 

 

Sonuç olarak; Yapılan çalışmada, İstanbul ili Pendik ilçesinde görev yapan beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin sahip oldukları mesleki doyum puanları incelendiğinde, puanların ortalamanın 
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üstünde olduğu ancak mesleki doyumlarının yaş gruplarına ve cinsiyete göre istatistiksel olarak bir 

fark ortaya koymadığını belirtebiliriz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, mesleki doyum 

  

 

 
The comparison of points of job satisfactions with regard to ages 

Variable Age n x ss f p 

internal 

24 and 24 under 

25-32 

33-40 

41-48 

49 and 49 upper 

44 

57 

36 

10 

6 

4,17 

4,17 

4,12 

4,19 

4,49 

0,68

0,84

0,5

0,73

4,45

0,339 0,851

External 

24 and 24 under 

25-32 

33-40 

41-48 

49 and 49 uppe 

44 

57 

36 

10 

6 

3,5 

3,33 

3,48 

3,6 

3,62 

0,6

0,86

0,64

0,61

0,74

0,519 0,722

General 

24 and 24 under 

25-32 

33-40 

41-48 

49 and 49 upper 

44 

57 

36 

10 

6 

3,9 

3,84 

3,86 

3,95 

4,14 

0,58

0,72

0,48

0,62

0,48

0,369 0,83 
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Yaşa Göre Mesleki Doyum Puanlarının Karşılaştırılması Tablosu 

Değişken Yaş n x ss f p 

İçsel 

24 ve altı 

25-32 

33-40 

41-48 

49 ve üzeri 

44 

57 

36 

10 

6 

4,17 

4,17 

4,12 

4,19 

4,49 

0,68 

0,84 

0,5 

0,73 

4,45 

0,339 0,851

Dışsal 

24 ve altı 

25-32 

33-40 

41-48 

49 ve üzeri 

4

57 

36 

10 

6 

3,5 

3,33 

3,48 

3,6 

3,62 

0,6 

0,86 

0,64 

0,61 

0,74 

0,519 0,722

Genel 

24 ve altı 

25-32 

33-40 

41-48 

49 ve üzeri 

4

57 

36 

10 

6 

3,9 

3,84 

3,86 

3,95 

4,14 

0,58 

0,72 

0,48 

0,62 

0,48 

0,369 0,83 

 

The comparison of points of job satisfactions with regard to gender 

Gender n x ss f p 

İnternal satisfaction 
Female 

Male 

29 

84 

4,19 

4,17 

0,52

0,77
0,137 0,891

External satisfaction 
Female 

Male 

29 

84 

3,52 

3,39 

0,61

0,8 
0,769 0,443

General satisfaction 
Female 

Male 

29 

84 

3,92 

3,86 

0,51

0,66
0,469 0,64 
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Cinsiyete Göre Mesleki Doyum Puanlarının Karşılaştırılması Tablosu 

Cinsiyet n x ss f p 

İçsel Doyum 
Bayan 

Erkek 

29 

84 

4,19 

4,17 

0,52 

0,77 
0,137 0,891

Dışsal Doyum 
Bayan 

Erkek 

29 

84 

3,52 

3,39 

0,61 

0,8 
0,769 0,443

Genel Doyum 
Bayan 

Erkek 

29 

84 

3,92 

3,86 

0,51 

0,66 
0,469 0,64 

 

The correlation of points of job satisfactions with regard to average revenue 

Average revenue 

r 

p 

N

1 

-  

113 

- - - 

Internal satisfaction 

r 

p 

N

0,074 

0,434 

113 

1 

- 

113 

- - 

External satisfaction 

r 

p 

N

-0,48 

0,611 

113 

,296 

0,001**

113 

1 

-  

113 

- 

General satisfaction 

r 

p 

N

0,34 

0,722 

113 

0,67 

.000** 

113 

0,51 

.000**

113 

-  

- 

113
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Ortalama Gelire Göre Mesleki Doyum Puanlarının İlişki Tablosu 

Ortalama Gelir İçsel Doyum Dışsal Doyum Dışsal Doyum

Ortalama Gelir 

r 

p 

N 

1 

-  

113 

- - - 
 

İçsel Doyum 

r 

p 

N 

0,074 

0,434 

113 

1 

- 

113 

- - 
 

Dışsal Doyum 

r 

p 

N 

-0,48 

0,611 

113 

0,296 

0,001** 

113 

1 

-  

113 

- 
 

Genel Doyum 

r 

p 

N 

0,34 

0,722 

113 

0,67 

.000** 

113 

0,51 

.000** 

113 

-  

- 

113 
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Abstract 0652 
  

 
Training-related physiological performance parameters changes in male 

handball players 

  

Barış Gürol 

Anadolu University, School of Physical Education and Sports, Eskişehir, Turkey 

  

Competitive team handball requires muscular strength, speed, and endurance. The purpose of this 

research was to study training related changes applied in a ten week training programme in a gym 

realized by handball players. The study was conducted on 13 male handball players (age: 

22,08±2,69 year, height: 183,35±7,06 cm, weight: 83,54±10,86 kg, BFP (%): 4,74±2,65) who 

was played in Turkish Handball 1st division league team Anadolu University. Squat jump, counter-

movement jump, 10m, 20m, 30m, and 40m sprint tests and Wingate test (anaerobic power and 

capacity test) were performed. Training programme performed in a gym, lasted 10 week, 3 times a 

week (Monday to Friday). Tests were performed beginning and end of the season. Jumping tests 

consist of three practice of both protocol. The subjects performed two maximal sprints for each 

distance on an indoor synthetic court. When performing Wingate test weigth resistance on the 

cycle ergometer was selected individually (7.5% of body weigth). Paired sample t test was used to 

analyze the differences in pre and post test values. There were statistical significant differences 

(p<.05) between pre and post test values of 20m, 30m, and 40m sprint tests. Result showed that, 

while there were significant differences between sprint test parameters, there were no significant 

difference in jumping tests and Wingate test. In conclusion, ten week training programme that 

performed in a gym develops sprint parameters test results of team handball players. 

  

Keywords: Handball, anaerobic power, sprint 

 
Erkek hentbolcularda sezon öncesi ve sezon sonu performans kriterlerinin 

karşılaştırılması 

  

Barış Gürol 

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eskişehir, Türkiye 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, hentbolcuların sezon öncesi ve sezon sonu performans kriterleri 

değişkenlerinin incelenmesidir. Hentbolculara, antropometrik ölçümler, sıçrama testleri (aktif 
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sıçrama, skuat sıçrama), sprint koşu testleri (10m-20m-30m-40m), Wingate anaerobik güç ve 

kapasite testleri uygulanmıştır.  

 

Yöntem 

Araştırmaya Türkiye deplasmanlı 1.liginde oynayan Anadolu Üniversitesi erkek hentbol takımı 

oyuncuları gönüllü olarak katılmıştır. (n=13, yaş: 22.08±2.69 yıl, boy: 183.07±6.98cm, ağırlık: 

81.88±10.77kg). 

Hentbolcular; spor salonunda, 10 hafta boyunca, haftada 3 kez (Pazartesi-Cuma arası) takım 

antrenmanlarını tamamlamışlardır. Bu süreçteki hafta sonları da maç günleridir. Uygulanan testler 

sezon öncesi ön test olarak yapılmış, daha sonra tamamlanan 10 hafta antrenman programı 

sonrasında son testler uygulanmıştır. Sporculara; skuat sıçrama, aktif sıçrama, 10m-20m-30m-

40m sprint ve Wingate anaerobik güç ve kapasite testleri uygulanmıştır. Aktif ve skuat sıçrama 

testlerinde 3’er maksimal test alınarak en iyi skor yazılmıştır. Sporcular, kapalı sentetik sahada her 

mesafe için 2 tekrar maksimal koşturulup en iyi skorları sprint değerleri olarak kullanılmıştır. 

Wingate testi için bisiklet ergometresinin direnci kişiye özel seçilmiştir (vücut ağırlığının %7.5’i). 

 

Bulgular 

Ön test sonuçlarına göre, Wingate testi için absolut anaerobik güç değerleri 1050,25±153,53 watt 

iken, son testte 1128,46±248,64 watt, relatif anaerobik güç değerleri 12,84±1,22 watt/kg iken, 

son testte 13,46±1,71 watt/kg’dır. Sprint değerleri 20m için ön testte 3,09±0,14sn iken, son testte 

2,98±0,12sn, 30m için ön testte 4,37±0,22sn iken, son testte 4,21±0,20sn, 40m için ön testte 

5,66±0,31sn iken, son testte 5,50±0,25sn’dir. 

 

Sonuç 

Bağımlı grup t testi ile ön ve son testlerin farkının anlamlılığı test edilmiştir. 20m-30m-40m sprint, 

ön ve son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<.05) vardır. Sonuçlar 

göstermektedir ki, sprint parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık varken, sıçrama 

testleri ve Wingate testi için istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Sonuç olarak, spor salonunda 

yapılan on haftalık antrenman programı hentbol oyuncularının sprint performanslarını geliştirmiştir. 

Sonuçlar Wingate testi açısından, Norkowski ve Busko’nun çalışması ile (2004) paralellik 

göstermektedir. Hentbolcularda, 8 hafta, haftada 5 gün uygulanan antrenman periyodu öncesi ve 

sonrası yapılan Wingate bisiklet ergometresi test sonuçlarına göre anlamlı farklılık görülmemiştir.  

Gacesa ve arkadaşları (2009), farklı branşlardaki sporcuların anaerobik enerji kapasitelerindeki 

değerlerini Wingate anaerobik testi ile kıyaslamayı amaçlamışlar ve 145 elit sporcuya (14 boksör, 

17 güreşçi, 27 hokey oyuncusu, 23 voleybol oyuncusu, 20 hentbol oyuncusu, 25 basketbol 

oyuncusu ve 19 futbol oyuncusu) test uygulanmıştır. En düşük zirve güç değeri 8.58±1.56W.kg-¹ 

ile hentbolcularda görülmüştür. Çalışmamızla paralel olarak, hentbolcülerde anaerobik test 

uygulamalarına önem verilmelidir. 
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Chaouachi ve arkadaşları (2009), elit uluslararası hentbol takımının antropometrik, fizyolojik ve 

performans karekteristiğini belirlemeye çalışmışlardır. Tek bacak yatay sıçrama mesafeleri ile 

5m,10m ve 30m sprint zamanları arasında yüksek korelasyon bulmuşlardır. Çalışmamız ile 

kıyalarsak aktif ve skuat olarak dikey sıçrama özelliklerinde anlamlı artış görülmezken, Chaouachi 

ve arkadaşları’nın çalışmasında yatay sıçrama ile sprint zamanları arasında ilişki bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Hentbol, anaerobik güç, sprint 
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Abstract 0655 
  

The relationship of height and score in basketball 

  

Hüseyin Özden Yurdakul1, Şakir Serbes1, Mustafa Kamil Özer2, Erkut Tutkun3, Can Özgider1, Enes 

Abay1 
1Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and 

Sports Teaching Department, Çanakkale, Turkey 
2Gedik University, Sports Sciences Faculty, İstanbul, Turkey 
3Samsun Ondokuz Mayıs University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and 

Sports Teaching Department, Samsun, Turkey 

  

The aim of this research was to investigate the relationship between height and score. Data from 

96 male basketball players from the first eight teams which were ranked in 2010 World Basketball 

Championship were evaluated in this study. 

 

All players’ age, body height, body weight, body mass index (BMI) and match statistics were 

acquired from the official web page of 2010 World Male Basketball Championship. 

 

Data were analysed by SPSS 13.0 Statistical Package Program for Windows. All data’s descriptive 

statistics were calculated and the relationship between body height and score were calculated by 

correlation analysis. 

 

As a result, there were no significant correlation between height, average score and total score. 

However, positive medium significant relationship (r=.670; p<.01) was found between height, 

rebound score and total score. 

  

Keywords: Height, score, basketball 
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Basketbolda boy uzunluğunun skorla ilişkisi 

  

Hüseyin Özden Yurdakul1, Şakir Serbes1, Mustafa Kamil Özer2, Erkut Tutkun3, Can Özgider1, Enes 

Abay1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye 
2Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye 
3Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Samsun, Türkiye 

  

Bu araştırmanın amacı basketbolda boy uzunluğunun skorla ilişkisini araştırmaktır. Araştırmada 

2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonasında ilk sekizde yer alan toplam 96 takım sporcusunun 

verileri değerlendirilmiştir. 

 

Tüm sporcuların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, BMI ve maç istatistikleri 2010 Dünya Erkekler 

Basketbol Şampiyonası resmi web sitesinden elde edilmiştir.  

 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS-13.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm verilerin 

betimleyici istatistikleri hesaplanarak boy uzunluğu ve skor ilişkisinin tespiti için korelasyon analizi 

yapılmıştır.  

 

Sonuç olarak boy uzunluğu ile maç ortalama sayısı ve toplam maç sayısı arasında korelasyon 

bulunmazken, boy uzunluğu ve ribaunt sayısı, ribaunt ve toplam sayı arasında pozitif yönde 

(r=.670; p<.01) orta düzeyde korelasyon bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Boy uzunluğu, skor, basketbol 
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Abstract 0657 
  

Relationships between physical self-perception and competitive state anxiety 

among basketball players 

  

Deniz Durdubaş, Ziya Koruç 

School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey 

  

Purpose: The aim of this study was to examine the relationships between physical self-perception 

and competitive state anxiety among basketball players. 

 

Methods: Participants were 47 professional young basketball players (14 years old). Data were 

collected by Physical Self-Description Questionnaire and Competitive State Anxiety Inventory-2 

(CSAI-2). Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson correlation analyses. 

 

Results: As result of analyses, negative significant relationships were found. These were; health-

cognitive anxiety (r=-.466, p=.001); health-somatic anxiety (r=-.436, p=.001); sport ability-

somatic anxiety (r=-.426, p=.003); general physical efficiency-cognitive anxiety (r=-.359, 

p=.013); general physical efficiency and somatic anxiety (r=-.418, p=.003); appearance-cognitive 

anxiety (r=-.315, p=.031); appearance-somatic anxiety (r=-.512, p=.000); strength somatic 

anxiety (r=-.312, p=.033); self-confidence subscale of physical self perception and cognitive (r=-

.495, p=.000) and somatic anxiety (r=-.541, p=.000). Also positive significant relationships were 

found: self confidence with health (r=.527, p=.000); coordination (r=.571, p=.000); sport ability 

(r=.488, p=.001); general physical efficiency (r=.488, p=.000); appearance (r=.445, p=.002); 

endurance (r=.340, p=.019); self confidence (r=.543, p=.000). However non-significant 

relationships were found physical activity, body fat, flexibility subscales of physical self perception 

and subscales of competitive anxiety. 

 

Conclusion: Consequently, physical self perceptions of young players correlate with their 

competitive state anxiety. Results showed that if one player’s belief of physical self perception (e.g. 

health, general physical efficiency) rises, his self confidence will rise too. On the other hand, If 

players’ self perceptions about health, physical efficiency, appearance decline, their cognitive and 

somatic anxieties will rise. Also as perception of ability and strength decline, individuals’ somatic 

anxiety rise. 

  

Keywords: Anxiety, physical self-perception, competitive state anxiety 
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Basketbolcularda fiziksel benlik algısı ve durumluluk yarışma kaygısı arasındaki 

ilişkiler 

  

Deniz Durdubaş, Ziya Koruç 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç basketbolcuların fiziksel benlik algıları ile durumluk yarışma 

kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

 

Yöntem: Çalışmaya, 14 yaş grubunda profesyonel olarak oynayan 47 genç erkek basketbol 

oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel benlik algısına ilişkin veriler, Fiziksel Olarak Kendini 

Tanımlama Envanteri ve yarışma kaygısına ilişkin veriler ise Yarışma Durumluk Kaygısı Envanteri-2 

toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon analizi kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Analizler sonucunda, fiziksel benlik algısının sağlık alt ölçeği ile yarışma durumluk kaygı 

bileşenlerinden bilişsel kaygı (r=-.466, p=.001) ve bedensel kaygı (r=-.436, p=.001) arasında 

negatif, kendine güven (r=.527, p=.000) ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Koordinasyon alt 

ölçeği ile kendine güven (r=.571, p=.000) arasında pozitif anlamlı ilişki bulunurken, bilişsel ve 

bedensel kaygı alt ölçekleri ile ilişki bulunmamıştır. Spor yeteneği ile bedensel kaygı (r=-.426, 

p=.003) arasında negatif, kendine güven (r=.488, p=.001) ile pozitif anlamlı ilişki gösterirken, 

bilişsel kaygı ile ilişki göstermemektedir. Genel fiziksel yeterlik ile yarışma durumluk kaygı 

bileşenlerinden bilişsel kaygı (r=-.359, p=.013) ve bedensel kaygı (r=-.418, p=.003) arasında 

negatif, kendine güven (r=.488, p=.000) ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Görünüm alt ölçeği 

ile bilişsel kaygı (r=-.315, p=.031) ve bedensel kaygı (r=-.512, p=.000) arasında negatif, kendine 

güven (r=.445, p=.002) ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Kuvvet alt ölçeği ile bedensel kaygı 

(r=-.312, p=.033) arasında negatif ilişki bulunurken, bilişsel kaygı ve kendine güven alt ölçeği ile 

ilişki göstermemektedir. Dayanıklılık alt ölçeği, durumluk yarışma kaygısınun kendine güven 

(r=.340, p=.019) ile pozitif anlamlı ilişki gösterirken, bilişsel ve bedensel kaygı ile ilişkili değildir. 

Fiziksel benlik algısının kendine güven alt ölçeği ile yarışma durumluk kaygı bileşenlerinden bilişsel 

kaygı (r=-.495, p=.000) ve bedensel kaygı (r=-.541, p=.000) arasında negatif, kendine güven 

(r=.543, p=.000) ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Fiziksel benlik algısının fiziksel aktivite, 

vücut yağı, esneklik alt ölçekleri ile durumluk yarışma kaygısı ölçeğinin alt ölçekleri arasında 

anlamlı ilişki bulunmamıştır.  

 

Sonuç: Sonuç olarak, genç oyuncularda fiziksel benlik algısı, sporcuların yarışma durumluk kaygıları 

ile ilişki göstermektedir. Durumluk yarışma kaygısı ölçeğinin kendine güven alt ölçeği, fiziksel benlik 

algısının sağlık, koordinasyon, spor yeteneği, genel fiziksel yeterlik, görünüm, dayanıklılık ve 

kendine güven alt ölçekleri ile pozitif ilişki göstermektedir. Bu da bireyin fiziksel benlik algısına 
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ilişkin inancı arttıkça (ör. Sağlık, genel fiziksel yeterlik algısı) kendine güveninde de artış meydana 

gelmektedir. Fiziksel benlik algısının sağlık, genel fiziksel yeterlik, görünüm ve kendine güven alt 

ölçekleri hem bilişsel hem de bedensel kaygı ile negatif anlamlı ilişki göstermektedir. Bireylerin 

sağlık, fiziksel yeterlik, görünüm ve kendine güvenlerine ilişkin algıları azaldıkça, bilişsel ve 

bedensel kaygı artmaktadır. Ayrıca, bedensel kaygı ile kuvvet ve spor yeteneği alt ölçekleri 

arasında negatif anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre, bireyin spor yeteneğine ve kuvvete ilişkin 

algısı azaldıkça, bedensel kaygısı da artmaktadır ya da bedensel kaygının yüksek olması spor 

yeteneğine ve kuvvete ilişkin algısını düşürmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, fiziksel benlik algısı, yarışma durumluluk kaygısı 
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Abstract 0660 
  

Relationships between perception of success and competitive trait and state 

anxiety among basketball players 

  

Deniz Durdubaş, Ziya Koruç 

School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey 

  

Purpose: Purpose of this study to examine the relationships between anxiety levels of young 

basketball players and their perceptions of sucess. 

 

Subjects: In 14 age-group, 81 professional young basketball players volutarily participated this 

study. 

 

Method: For gathering data, Perception of Success Questionairre (POSQ) and children version of 

Sport Competition Anxiety Test (SCAT-C) were used. Descriptive statistics and Pearson correlation 

were used for analyses. 

 

Results: As result of analyses, significant relationships were found. These were;  

ego-self-confidence (r=.301, p=.006) and task orintation-self-confidence. However there was non-

significant relationships were found between ego orientation-trait anxiety (r=-.196, p=.080) and 

task orientation-trait anxiety (r=.000, p=.999).Also there were found non-significant relationships 

between cognitive and somatic subscales of competitive state anxiety and subscales of perception 

of success (p>.05) 

 

Conclusion: Consequently, task and ego orientations doesn’t correlate with competitive trait and 

state anxiety. However there is positive significant relationship between perception of success and 

self-confidence. 

  

Keywords: Perceptions of sucess, anxiety, ego orientation, task orientation 
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Basketbolcularda başarı algısı ve sürekli, durumluk yarışma kaygısı arasındaki 

ilişkiler 

  

Deniz Durdubaş, Ziya Koruç 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç basketbolcuların kaygı düzeyleri ve başarı algıları arasındaki 

ilişkileri incelemektir.  

 

Yöntem: Çalışmaya, 14 yaş grubunda profesyonel olarak oynayan 81 genç erkek basketbol 

oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin toplanması amacı ile Başarı Algısı Envanterinin Çocuk 

Versiyonu, Sporsal Sürekli Yarışma Kaygısı Testi Çocuk Formu (SCAT-C) ve Yarışma Durumluk 

Kaygısı Envanteri-2 kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler 

ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Analizler sonucunda, ego ile kendine güven (r=.301, p=.006) ve görev yönelimi ile 

kendine güven (r=.298, p=.007) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunurken, ego yönelimi 

ile sürekli kaygı (r=-.196, p=.080) ve görev yönelimi ile sürekli kaygı (r=.000, p=.999) düzeyi 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır. Yarışma durumluk kaygısının bilişsel ve 

bedensel bileşenleri ile başarı algısının alt ölçekleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(p>.05).  

 

Sonuç: Sonuç olarak, ego ve görev yönelimi, yarışma sürekli ve durumluk kaygısı ile ilişki 

göstermemektedir. Buna karşın, başarı algısı ile kendine güven arasında pozitif anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Başarı algısı, kaygı, ego yönelimi, görev yönelimi 
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Abstract 0661 
  

Shooting sports related ınjuries 

  

Banu Kabak, Muharrem Karanfilci 

Ministry of Health and Youth, Health Management Presidency 

  

Objectives: The objective of this study is; to determine the sports injuries occured during the 

trainings and competitions of Turkish Shooting Sportives and to develop exercise programs focused 

on the injury sites. 

 

Method: 729 sportive (285 women, 444 men) who participated in Turkish Shooting Sports 

Championship 2011 also participated in this study. Sportives were given a survey that was readied 

before, and survey was filled in an alone interview. The study was finished in 6 months. 

 

Results: The results showed that most of the injuries that occured during the training are muscle 

retraction and muscle rupture while most of the injuries occured during the competition is muscle 

strain, muscle rupture, tendinitis, and ligament sprain. The results also indicated that during the 

training, the site of the body that injures the most is shoulder, femoral site, hand and wrist; 

whereas during the competition, shoulder, foot and ankle. 

  

Keywords: Sport, shooting, ınjury 

 
Atıcılık spor dalında görülen yaralanmalar 

  

Banu Kabak, Muharrem Karanfilci 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de “Atıcılık” spor dalıyla uğraşan sporcuların antrenman ve 

müsabakalarda geçirdikleri spor yaralanmalarını tespit ederek, yaralanmanın yoğun olduğu vücut 

bölgelerine yönelik egzersiz programları geliştirmektir. 

 

Yöntem: Çalışmaya 2011 müsabaka yılı boyunca Türkiye Atıcılık Şampiyonaları’na katılan 729 (285 

kadın, 444 erkek) sporcu katılmıştır. Sporcuların min-max yaş aralığı 12-65’dir. Sporculara konuyla 

ilgili önceden hazırlanan anketler dağıtılarak, her bir sporcu ile birebir görüşülmüş ve anketler 

doldurulmuştur. Tüm çalışma altı aylık bir sürece yayılmıştır. Sporcular, antrenörleri ve aileleri 

anket hakkında önceden bilgilendirilmişlerdir. Anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde 
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sporcuya ait demografik bilgilere yönelik sorular sorulmuş, ikinci bölümde ise; spor yaralanmasının 

tanımı yapılarak, bu tanıma göre sınıflandırılmış yaralanma türlerinden hangilerine maruz kaldıkları 

ve bu yaralanmaların vücudun hangi bölgesini etkilediğini işaretlemeleri istenmiştir. Anketlerle 

toplanan veriler, çalışmanın amacına uygun olarak tablolar haline getirilerek, tablolar üzerinde 

yüzde (%), sayısal karşılaştırma ve yorumlar yapılarak sunulmuştur. Verilerin çapraz tablolar 

halinde karşılaştırılmalarında, X² testi kullanılarak istatistiksel yönden anlamlılık düzeyleri p<0.05 

düzeyine göre değerlendirilmiştir. İstatiksel değerlendirmeler SPSS 16.0 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır.  

 

Bulgular: Atıcılık sporunda çalışmaya katılan 729 sporcu, antrenmanda toplam 45 yaralanma 

geçirmiştir. Bu yaralanmaların % 4,4’ünün ezilme, % 6,7’sinin burkulma, % 13,3’ünün çıkık, % 

4,4’ünün kopma (bağ kopması), % 22,2’sinin çekme, % 17,8’inin yırtık (kas yırtığı), % 13,3’ünün 

tendinit, % 8,9’unun impingement sendromu, % 4,4 ünün fıtık ve yine % 4,4’ünün diğer spor 

yaralanmaları olduğu belirlenmiştir. 

Antrenman esnasında en çok geçirilen yaralanma türünün kaslarda çekme ve yırtık olduğu 

görülmüştür.Bu yaralanma türlerini çıkık, tendinit ve impingement sendromu izlemektedir. 

Atıcılık spor dalında sporcuların antrenmanda geçirdikleri yaralanmaların bölgeleri incelendiğinde 

ise; % 6,7’sinin ayak ve ayak bileği bölgesi, % 8,9’unun diz bölgesi, % 13,3’ünün el ve el bileği 

bölgesi, % 48,9’unun omuz bölgesi, % 13,3’ünün baldır ve uyluk bölgesi, % 4,4’ünün bel bölgesi ve 

% 4,4’ünün vücudun diğer bölgelerinde spor yaralanmasına maruz kaldıkları belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada, sporcuların müsabakada geçirdiği yaralanmanın türü incelendiğinde; atıcılık spor 

dalında çalışmaya katılan 729 sporcu, müsabakada toplam 48 spor yaralanması geçirmiş olup; bu 

yaralanmaların % 4,2’sinin ezilme, % 18,8’inin burkulma, % 6,3’ünün kırık %4,3’ünün çıkık, % 

12,5’inin kopma (bağ kopması), % 8,3’ünün çekme, % 16,7’sinin yırtık (kas yırtığı ), % 12,5’inin 

tendinit, % 4,2’sinin impengement sendromu, %8,3 ünün fıtık ve yine % 4,2’sinin diğer spor 

yaralanmaları olduğu belirlenmiştir. 

 

Sporcuların müsabakada geçirdikleri yaralanmaların bölgesi incelendiğinde ise; % 20,8’inin ayak ve 

ayak bileği bölgesi, % 8,3’ünün diz bölgesi, % 20,8’sinin el ve el bileği bölgesi, % 33,3’ünün omuz 

bölgesi, % 4,2’sinin baldır ve uyluk bölgesi, % 8,3’ünün bel bölgesi ve % 4,2’sinin de vücudun 

diğer bölgeleri olduğu görülmüştür.  

 

Sonuç: Atıcılık spor dalında yaralanma türleri ve yaralanma bölgeleri oranları antrenman ve 

müsabakada benzerlik göstermektedir. Özellikle omuz, bel, baldır-uyluk ve el-el bileği bölgeleri 

dikkat çeken bölgelerdir. Bu bölge kaslarına yönelik kuvvetlendirme antrenmanlarına ağırlık 

verilmesi, antrenman ve müsabaka öncesinde ısınma periyodunun yeterince uzun tutulması ve 

strecthing egzersizlerinin antrenman programlarına katılmasının atıcılık spor dalında yaralanmaları 

azaltacağı düşünülmektedir. Spor dalına özgü olası postür bozukluklarının ve alışkanlığa bağlı duruş 
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bozukluklarının tespit edilmesi başka bir inceleme konusu olmakla birlikte düzgün postür öğelerinin 

sporculara öğretilmesinin de yaralanmaları azaltacağı düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, atıcılık, yaralanma 
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Abstract 0663 
  

Children games from Kahramanmaraş: Trip ball game 

  

Mehmet Türkmen1, Abdullah Doğan2, Mehmet Gül3 
119 Mayıs University of Physical Education And Sport School/ Samsun 
2Provincial Dricectorate of Youth and Sports /Malatya 
3Cumhuriyet University of Physical Education And Sport School/ Sivas 

  

Aım: In this study, we have researched game rules and about techniques of stick and balls 

formation.  

 

Method: interview and document scanning technique has been used as data collecting technique. 

In this scope, we determined the rules of the games and other materials by interviewing with 7 

men and five women one by one. 

 

Fındıngs: this game is played in open areas. Two kinds of balls, which are made of animal hair and 

clothes, are found a ball and a stick. The players are divided into two groups. The group who 

throws the ball and the group who catch the ball are fixed. Then, an area in the shape of circle is 

fixed and one of the players throwing the ball goes into circle and throws the ball up and hits it 

with a stick. If one of the rival players catches ball in the air, the player who throws is eliminated. 

The other group player throws the ball in the same way. The game continues in the same way until 

all the goup players who throw the ball are eliminated. After the players are eliminated, the vice 

versa. 

 

Result: As a result of research, we have found that people improve game materials according to 

their cultures. Th game is played with both girls and boys and today, it is no longer played and it 

tends to be forgotten. 

  

Keywords: Game, traditional game, kid, trip ball, goalpost 
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Kahramanmaraş çocuk oyunlarından: Çelme top oyunu 

  

Mehmet Türkmen1, Abdullah Doğan2, Mehmet Gül3 
119 Mayıs Üniversitesi BESYO Samsun 
2Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Malatya 
3Cumhuriyet Üniversitesi BESYO Sivas 

  

Amaç: Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde geçmişte çocukların oynadığı çelme top 

oyunu ve bu oyunda kullanılan materyallerden değnek ve topların yapım şekilleri araştırılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze görüşme ve belge-tarama tekniği 

kullanılmıştır. Oyunun kuralları ve materyalleri ile ilgili detaylar 5 bayan ve 7 erkekle görüşülerek 

belirlenmiştir. 

 

Bulgular: Açık alanlarda oynanan bu oyunda, hayvan kıllarından ve bezlerden yapılan iki çeşit top 

ve topu ileri fırlatmak için kullanılan bir değneğe rastlanılmıştır. Oyunda, oyuncular iki gruba 

ayrılırlar. Kura ile topu çelen (topu kaleden uzaklaştıran) ve yelen (kaleden atılan topu yakalayan) 

grup belirlenir. Çember veya kare şeklinde bir alan çizilir ve bu alana kale denir. Çelen grup 

oyuncularından biri, kale içine girerek, bir eline topu, diğer eline değneği alır. Yelen grubun 

oyuncuları oyun alanına dağılırlar. Çelen oyuncu elindeki topu havaya atıp, değnekle veya avucuyla 

vurarak, kaleden uzaklaştırır. Yelen grubun oyuncularından biri topu havada yakalarsa, çelen 

oyuncu yanar ve kaleye çelen oyuncunun grup arkadaşlarından birisi geçer. Çelen grubun 

oyuncularının hepsi yanana kadar oyun bu şekilde devam eder. Çelen oyuncular yandıktan sonra, 

yelen oyuncular çeler, çelen oyuncular yeler. 

 

Sonuç: Araştırma sonucunda, insanların kendi çevrelerindeki materyallere göre oyun kültürü 

geliştirdikleri gözlenmiştir. Hem kız, hem de erkek çocukları tarafından oynanan bu oyunun 

günümüzde oynanmadığı ve unutulmaya yüz tuttuğu tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Oyun, geleneksel oyun, çocuk, çelme top, kale 
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Abstract 0664 
  

Individuals' participation in sports and exploration of factors that affect it 

  

Kadir Pepe Pepe1, Osman Dalaman2, Fatma Çelik Kayapınar1, Meriç Eraslan3 
1Mehmet Akif Ersoy University, School of Calisthenics and Sports, Burdur/TURKEY 
2Necbettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Kelesoglu Faculty of Education, Meram, Konya/ TURKEY 
3Gazi University, School of Calisthenics and Sports, Ankara/TURKEY 

  

This study is a survey screening model study, and it was carried out in order to assess participation 

of individuals in sports and explore the factors that affect it. 

The places of the study are Mehmet Akif Ersoy University, Selcuk University, Gazi University and 

Uludag University, which were thought to represent every segment of society, and the sample 

group consists of students studying various schools in these universities. 

The data in the study was obtained from written sources and surveys. After the intelligibility, 

content validity and reliability of the goal-oriented survey have been ensured, the study was 

exercised on the sample group in one-on-one meetings based on random sampling method. 

Surveys of a total of 672 people were evaluated, 305 of whom were female and 367 were male. 

The data obtained was coded in proper statistical medium in computer, and then frequency (f), 

percentage (%), crosstab and X2 (Chi-Square) operations were carried out as statistical 

operations. The data obtained was evaluated according to the total answers given and the variable 

of gender. Confidence interval in determination of differences between variables is assumed to be 

0,05, and the comments were made accordingly. 

As a result of the assessment of the data obtained, the following findings came into view; 

Out of all the individuals who participated in this study, those who actively play sports were led to 

their branch of sports by their families, friends and sports teachers, those who don't actively play 

sports do so because they don't have desire, time and they have other reasons, 

Regarding the participation of individuals in sports, press coverage of the sports branches in 

written and visual media has little effect while the specific sport branch being a widely adopted 

sports branch in the society the individual was raised in and the same being suitable for the 

physical and physiological structures of the individuals of a society, government policies, local 

authorities, interest of public organizations on sports have significant effect, and 

Having sufficient financial and sports substructure, and support by the educational facilities for 

calisthenics and sports have very significant effect on participation of individuals in sports. It was 

also found out that there were significant differences in answers due to the confidence interval of 

0,05 regarding the variable of gender. 
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As a result, we can say that written and visual media, geographical environment, socio-economical 

structure, physical and physiological structures of individuals, government policies, sports 

infrastructures and facilities, support of educational organizations for calisthenics and sports have 

significant effect on individuals' participation in sports. 

  

Keywords: Individual, participation in sports, affecting factors 
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Abstract 0669 
  

The game of shot appearing in traditional children game culture in province of 

Malatya 

  

Abdullah Doğan1, Mehmet Türkmen2, Mustafa Özdal2 
1Provincial Dricectorate of Youth and Sports /Malatya 
219 Mayıs University of Physical Education And Sport School/ Samsun 

  

Aım: In this study, we have studied shot which children used to play with in Province of malatya, 

Akçadağ and its formation.  

 

Method: Interview and document scanning technique has been used as data collecting technique. 

In this scope, we determined the rules of the games and other materials by interviewing with 10 

men one by one.  

 

Fındıngs: A round stone ball as large as orange is used in this game. In the shape of square, each 

side is 4 m five holes 10 cm depth are dug. Each small well is given a number, a line is drawn 

opposite the wells. Ranking is fixed, the first player tries to throw the stone into the hole. If the 

Stone is put into hole, then he tries to do the second hole. İf he fails, the next player tries to do the 

same. If he were successfull, he would go on. If he manages to put the stone into all the weells, he 

wins the game. 

 

Result: As a result we found that the game of shot used to be played in the past by only boys, but 

today it is no longer played and it is behind the technology. The shot is called as five holes game as 

well in Township of Akçadağ. 

  

Keywords:  Traditional game, child, shot, hole 
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Malatya bölgesi geleneksel çocuk oyun kültüründe yer alan taş gulle (beş çukur) 

oyunu 

  

Abdullah Doğan1, Mehmet Türkmen2, Mustafa Özdal2 
1Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Malatya 
219 Mayıs Üniversitesi BESYO/SAMSUN 

  

Amaç: Bu çalışmada, Malatya ili Akçadağ ilçesinde geçmişte çocukların oynadığı taş gülle (beş 

çukur) oyunu ve bu oyunda kullanılan gullenin yapım şekilleri araştırılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmada veri toplama tekniği olarak görüşme ve belge-tarama tekniği kullanılmıştır. 

Konu kapsamında 10 erkekle birebir görüşülerek oyunun kural ve materyali ile birlikte detayları 

belirlenmiştir. 

 

Bulgular: Açık alanlarda oynanan bu oyunda, portakal büyüklüğünde yuvarlak taş kullanılır. 

Oyuncular tarafından her kenarı dört metre olan, kare şeklinde bir alana, dörtkenarına ve birde 

karenin ortasına olmak üzere, 10 cm derinliğinde beş çukur kazılır. Kuyulara bir kenardan 

başlayarak numara verilir ve ortadaki çukur beş numara olur. Bir numaralı çukurun 10 metre 

karşısına bir çizgi çizilir. Kura ile sıralama belirlenir. İlk sıradaki oyuncu bir numaralı çukura 

yuvarlak taşı girdirmek için, çizgiden atış yapar. Kuyuya yuvarlak taşı girerse, birinci kuyudan, 

ikinci kuyuya atış yapar. Girdiremezse ikinci sıradaki oyuncu ilk kuyuya taşını girdirmek için atış 

yapar. Taşı, kuyuya girerse devam eder. Girmezse sıradaki oyuncu atış yapar. Taşı, sırasıyla tüm 

kuyulara ilk giren oyuncu, oyunu kazanır. 

 

Sonuç: Araştırma sonuçlarında, taş gulle oyununun geçmişte sadece erkek çocuklar tarafından 

oynandığı ancak, teknolojik gelişmelere yenik düşerek, günümüzde oynanmadığı tespit edilmiştir. 

Taş gulle oyunu, Akçadağ ilçesinin bazı belde ve köylerinde beş çukur oyunu adıyla da anılmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel oyun, çocuk, taş gulle, çukur 
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Abstract 0670 
  

Assessment of women's participation ın sports with regards to women who play 

sports and women who don't 

  

Osman Dalaman1, Kadir Pepe2, Meriç Eraslan3 
1Necbettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Kelesoglu Faculty of Education, Meram, Konya/TURKEY 
2Mehmet Akif Ersoy University, School of Calisthenics and Sports, Burdur/TURKEY 
3Gazi University, School of Calisthenics and Sports, Ankara/TURKEY 

  

This study is a survey screening model study, and it was carried out in order to assess the 

participation of women in sports with regards to women who play sports and women who don't. 

The places of the study are Mehmet Akif Ersoy University, Selcuk University, Gazi University and 

Uludag University, which were thought to represent every segment of society, and the sample 

group consists of female students studying various schools in these universities. 

The data in the study was obtained from written sources and surveys. After the intelligibility, 

content validity and reliability of the goal-oriented survey have been ensured, the study was 

exercised on the sample group in one-on-one meetings based on random sampling method. 

Surveys filled in full by 841 people were evaluated. 

The data obtained was coded in proper statistical medium in computer, and then frequency (f), 

percentage (%), crosstab and X2 (Chi-Square) operations were carried out as statistical 

operations. Data was evaluated per question based on total answers and the variables of women 

who play sports and women who don't. Confidence interval in determination of differences between 

variables is assumed to be 0,05, and the comments were made accordingly. 

As a result of the assessment of the data obtained, the following findings came into view; 

A total of 841 women participated in this study, out of which 539 plays sports, 295 don't, and 7 

didn't answer this question, 

Women who play sports do so in their leisure time and during sports lessons in their schools in 

order to stay healthy, and they passively participate in sports as viewers and a very small segment 

of them are licensed sportswomen, 

The reason they don't actively play competitive sports is that they don't have the facilities, time, 

desire or approval of their parents, and 

They would play Volleyball, Tennis, Basketball or be a Ballet Dancer or Swimmer should they have 

the facilities. 

Regarding the conditions and opinions that affect participation of women in sports, the following 

were found out; 
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Majority answers "no" and "partially yes" to the thoughts pressure from our conservative society, 

religious reasons, parental pressure and governmental policies, 

Majority answers "partially yes" and "yes" to the thought that some sports branches aren't 

designed for the body and strength of women, and "no" to the thought that performance sports 

ruin the physical beauty of women, and 

Majority answers "partially yes" and "yes" to the thoughts that most women don't desire playing 

sports, preferring to stay with their families in their homes instead, that women take the backseat 

in our country when it comes to sports, that there are no facilities or environment to play sports, 

that there is no sports culture established in our society. It was also found out that there were 

significant differences in answers due to the confidence interval of 0,05 regarding the variables of 

women who play sports and women who don't. 

 

As a result, we can say that the fact that women don't have the environment and facilities to play 

sports, the public opinion on sports, creation of sports culture, policies of the government, 

conservative approach to women and their being held back plays an important role and there isn't 

sufficient support in Turkey. 

  

Keywords: Society, women, participation in sports 
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Abstract 0674 
  

The Examine self efficacy beliefs and imagery types taekwondo athletes 

  

Barış Yoldaş, Serdar Kocaekşi, Aylin Esenkar 

Anadolu University, School of Physical Education and Sports, Eskişehir 

  

Aim: Theaim of thisstudy is examineto self-efficacybeliefsandimagerytype of taekwondoathletes. 

Method: 59 female (Age, Mean=13.49, Sd=1.78 ) and 41 male (Age, Mean=13.68, Sd=2.37) 

participated in thisstudy. Sports ImageryQuestionnaireand Self Efficacy Scale was used to collected 

data. Data were calculated by using descriptive statistics, Pearson moment scor relation sand t 

Test. Findings: Results of MANOVA analysis, there is no significant differences between self-efficacy 

and dimension of imagery by gender (p >.05). There was found positive significant relationship 

between self-efficacy and cognitive imagery (r=.272, p <.01)and motivational general- mastery 

(r=.214, p <.05 ). Results: According to the results of the analysis, self-efficacy and imagery 

indicate any significant differences by gender. But has shown some positive significant correlations 

self-efficacy and some dimension of imagery. 

Keywords: Efficacy, gender, imagery, self-efficacy, taekwondo 

 
Tekvando yapan sporcuların öz yeterlik inançları ile imgeleme biçimlerinin 

incelenmesi 

  

Barış Yoldaş, Serdar Kocaekşi, Aylin Esenkar 

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi, Eskişehir 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tekvando yapan sporcuların öz yeterlilik inançları ile imgeleme 

düzeylerini incelemektir. Yöntem: Araştırmaya, Tekvando sporu yapan yaşları 12 ile 23 yaş arası 

değişen 59 Kadın (Yaş, Ort=13.49, Ss=1.78 ) ile 41 Erkek (Yaş, Ort=13.68, Ss=2.37) katılmıştır. 

Verilerin toplanmasında Sporda İmgeleme Envanteri ve Öz Yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Veriler, 

tanımlayıcı istatistikler, Pearson Momentler Korelasyonu ve t Testiilehesaplanmıştır. Bulgular: 

Yapılan MANOVA analizi sonucu, Öz yeterlilik ve İmgeleme boyutları cinsiyetleri açısından anlamlı 

bir fark göstermemiştir (p >.05). Öz yeterlik ile imgelemenin bilişsel imgeleme (r=.272, p <.01) ve 

motivasyonel genel ustalık (r=.214, p <.05) alt boyutları arasında anlamlı pozitif bir korelasyon 

vardır. Sonuç: Yapılan analiz sonuçlarına göre, Öz yeterlilik ve İmgeleme tekvandocularda 

cinsiyetler açısından anlamlı bir fark göstermemiştir. Ancak Öz yeterlilik ile İmgelemenin bazı alt 

boyutları arasında anlamlı pozitif korelasyonlar vardır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, imgeleme, tekvando, öz-yeterlilik, yeterlik 
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Abstract 067 
  

 

Investigation of relationships between exercise participation, body mass index 

and body images in university students: Hacettepe University sample 

  

Nihan Arsan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl 

School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Beytepe, Ankara 

  

Purpose: The aim of this study was to investigate the university students’ exercise participations, 

physical characteristics and body images. 

  

Methods: Participants of this study were the students of Hacettepe University from various 

departments in 2011-2012 academic year (N=582 (272 female, 310 male), Mage=22.71±1.92). In 

this study, Assignment of Physical Activity Level and Body Composition Questionnaire and The 

Physical Self-Description Questionnaire were applied. Appearance, Body Fat and Health subscales 

were used. Cronbach alphas were.82,87 and.84, respectively. Data were analyzed by descriptive 

statistics, correlation analyses, two-way ANOVA and MANOVA.  

 

Results: As a result of analyses, most of the active (37.12%) and inactive (41.75%) students in 

both sexes had normal BMIs. ANOVA and MANOVA analyses revealed that no significant differences 

were found at BMIs and body images of university students based on the interaction of gender and 

exercise participation (p>.05). Also, no significant differences were found based on exercise 

participation. But, significant difference was found at BMIs of university students based on gender 

(F(1,578)=17.492, p=000, ƞ2=.029). Thus, male students had higher BMIs than their female 

counterparts. Significant differences were found between male and female students’ body images 

(Wilks’ λ=.969, F(3,576)=6.232, p=000, ƞ2=.031). Male students had higher scores at Health 

subscale than female students. Significant negative relationships were found between BMI and 

Appearance, Body Fat scales. Also, significant positive relationships were found between exercise 

participation and Appearance, Body Fat scales. 

 

Conclusion: Consequently, significant relationships were found between BMI, body image and 

exercise behavior of university students. 

  

Keywords: Body image, body mass index, exercise 
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Üniversite öğrencilerinin egzersize katılımları, beden kitle indeksleri ve beden 

imgeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği 

  

Nihan Arsan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin egzersize katılımlarını, sahip oldukları fiziksel 

özelliklerini ve beden algılarını incelemektir. 

 

Yöntem: Araştırmaya 2011–2012 eğitim yılında Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde eğitim 

gören 582 öğrenci (Myaş=22.71±1.92) katılmıştır. Bu öğrencilerden 272’si kadın, 310’u erkektir. 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Vücut Kompozisyonu Belirleme 

Anketi ile Marsh Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun 

olarak Marsh Kendini Fiziksel Tanımlama Envanterinin sağlık, vücut yağ ve görünüm alt ölçekleri 

kullanılmıştır. Alt ölçeklere ilişkin güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach alfa sağlık ölçeği 

için.84, vücut yağ için.87 ve görünüm için.82 bulunmuştur. Verilerin analizinde, tanımlayıcı 

istatistikler, korelasyon analizi, iki yönlü varyans analizi ve çok değişkenli varyans analizi 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Egzersize katılım ve cinsiyete göre BKI oranlarının dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Cinsiyete ve egzersize katılıma göre üniversite öğrencilerinin BKİ’nde anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirlemek amacı ile elde edilen verilere iki yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre, egzersize katılıma ve egzersize katılım ile cinsiyetin ortak etkileşimine göre 

BKİ’nde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05). Ancak cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin 

BKİ’leri arasında anlamlı fark bulunmuştur (F(1,578)=17.492, p=000, ƞ2=.029). Buna göre, erkek 

öğrencilerin (MBKİ=23.91±2.80) BKİ’leri kadın öğrencilere (MBKİ=21.57±9.71) göre daha 

yüksektir.  

 

Cinsiyete ve egzersize katılıma göre üniversite öğrencilerinin beden imgelerinde anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek amacı ile elde edilen verilere çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, egzersize katılıma ve egzersize katılım ile cinsiyetin ortak 

etkileşimine göre beden imgelerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05). Ancak cinsiyete göre 

üniversite öğrencilerinin beden imgeleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (Wilks’ λ=.969, 

F(3,576)=6.232, p=000, ƞ2=.031). Buna göre, erkek öğrencilerin (M=35.65±7.21) sağlıklarına 

ilişkin beden imgeleri kadın öğrencilere (M=33.31±7.96) göre daha yüksektir. Görünüm ve vücut 

yağı alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

 

Üniversite öğrencilerinin beden imgeleri, BKİ’leri ve egzersize katılım oranları arasındaki ilişkiler 
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tüm grup için ve cinsiyetlere göre ayrı ayrı incelenmiştir. Buna göre; genel grupta BKİ ile kendini 

fiziksel olarak tanımlama envanterinin vücut yağı alt ölçeği (r=-.286, p=.000) ve görünüm alt 

ölçeği (r=-.193, p=.000) ile negatif anlamlı ilişki bulunurken, sağlık alt ölçeği ile anlamlı ilişki 

bulunmamıştır. Ayrıca egzersize katılım oranı ile BKİ arasında da anlamlı ilişki bulunmamıştır 

(p>.05). Egzersize katılım oranı ile kendini fiziksel olarak tanımlama envanterinin vücut yağı alt 

ölçeği (r=.089, p=.032) ve görünüm alt ölçeği (r=.160, p=.000) ile pozitif anlamlı ilişki 

bulunurken, sağlık alt ölçeği ile anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>.05).  

Kadın öğrenciler açısından bu ilişkiler incelendiğinde; BKİ ile kendini fiziksel olarak tanımlama 

envanterinin vücut yağı alt ölçeği (r=-.267, p=.000) ve görünüm alt ölçeği (r=-.250, p=.000) ile 

negatif anlamlı ilişki bulunurken, sağlık alt ölçeği ile anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayrıca egzersize 

katılım oranı ile BKİ arasında da anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>.05). Egzersize katılım oranı ile 

kendini fiziksel olarak tanımlama envanterinin vücut yağı alt ölçeği (r=.138, p=.022) ve görünüm 

alt ölçeği (r=.218, p=.000) ile pozitif anlamlı ilişki bulunurken, sağlık alt ölçeği ile anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p>.05).  

Erkek öğrenciler açısından bu ilişkiler incelendiğinde; BKİ ile kendini fiziksel olarak tanımlama 

envanterinin vücut yağı alt ölçeği (r=-.589, p=.000) ve görünüm alt ölçeği (r=-.166, p=.000) ile 

negatif anlamlı ilişki bulunurken, sağlık alt ölçeği ile anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayrıca egzersize 

katılım oranı ile BKİ arasında da anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>.05). Egzersize katılım oranı ile 

kendini fiziksel olarak tanımlama envanterinin görünüm alt ölçeği (r=.132, p=.020) ile pozitif 

anlamlı ilişki bulunurken, sağlık ve vücut yağı alt ölçekleri ile anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>.05).  

Sonuç: Bu araştırma sonucunda, egzersize katılıma göre BKİ ile beden imgesinde anlamlı fark 

bulunmamıştır. Buna karşın, cinsiyete göre BKİ ve kendini fiziksel tanımlama envanterinin sağlık alt 

ölçeğinde anlamlı fark bulunmuştur. Tüm grupta, kadın ve erkek öğrencilerde BKİ arttıkça 

bireylerin vücut yağı ve görünüm açısından beden imgelerinin olumsuz etkilendiği yani düşüş 

gösterdiği bulunurken, sağlık alt ölçeği ile BKİ arasında ilişki bulunmamıştır. Ayrıca egzersize 

katılım oranı arttıkça üniversite öğrencilerinin görünüm ve vücut yağ alt ölçeklerinden aldıkları 

puanların arttığı bulunmuştur. Yani egzersize katılım arttıkça üniversite öğrencilerinin bedenlerine 

ilişkin olumlu algıları da artmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden imgesi, beden kitle indeksi, egzersiz 
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Exercise participation, gender and body mass index 

Female Male 

BMI Sedentary Active Sedentary Active 

Underweight (18.5>) %2.59 %1.89 %0.34 %0 

Normal (18.5-24.99) %24.57 %15.81 %17.18 %21.31

Overweight(25.0-29.99) %0.69 %1.03 %4.64 %8.42 

Obese (30<) %0.17 %0 %1.03 %0.34 

 

 

Egzersize katılım ve cinsiyete göre BKI oranlarının dağılımı 

Kadın Erkek 

BKİ İnaktif Aktif İnaktif Aktif 

Zayıf (18.5>) %2.59 %1.89 %0.34 %0 

Normal (18.5-24.99) %24.57 %15.81 %17.18 %21.31

Hafif Şişman (25.0-29.99) %0.69 %1.03 %4.64 %8.42 

Obez (30<) %0.17 %0 %1.03 %0.34 
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Abstract 0679 
  

 
Evaluation of the relationship between isokinetic strength and field 

performance 

  

Funda Coşkun1, Kerem Tuncay Özgünen2, Çigdem Özdemir2, Özgür Günaştı2, Sanlı Sadi Kurdak2 
1University of Cukurova, Department of PhysicalEducation and Sports College, Adana,Turkey 
2University of Cukurova, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Adana, Turkey 

  

The aim of this study is to evaluate the relationship between the isokinetic strength and field 

performance of adolescent wrestlers. 

Eighteen adolescent wrestlers were participated in this study. The subjects' mean ± SD height, 

body mass, body fat percentage and body mass index (BMI) were 12.0 ± 0.7 years, 151.8 ± 9.9 

cm, 45.3 ± 13.0 kg, 11.0 ± 3.2 % and 19.3 ± 3.3 kg/m2 respectively.  

The subjects' field performance were evaluated with 30 meters sprinting time, standing long jump 

distance and ball throwing distance. Their strength was assessed with hand grip and isokinetic 

dynamometer. In this study only right knee extensor strength was used. Knee extensor strength 

assessment was performed both isokinetically (with 4 different isokinetic speeds of 240 °/sec, 180 

°/sec, 120 °/sec and 60 °/sec) and isometrically (45 ° fixed angle). Anaerobic power of the 

athletes were evaluated by using vertical jump and Lewis nomogram. The relationship between 

isokinetic strength and other variables were analyzed with Pearson product moment correlation. 

Level of significance was accepted as p <0.05. 

The relationship between body fat percentage (11.0 ± 3.2 %) and isokinetic (65.3 ± 19.3 Nm, 

78.6 ± 23.7 Nm, 91.7 ± 22.8 Nm and 114.7 ± 30. 5Nm for 240 °/sec, 180 °/sec, 120 °/sec and 60 

°/sec respectively) and isometric (138.7 ± 45.7 Nm) knee extensor strength was found to be 

significant (p<0.01). Similarly isometric and isokinetic strengths were significantly correlated with 

the distance the ball was thrown (6.5 ± 1.2 m) (p<0.01). The relationship between the hand grip 

strength (29.9 ± 6.2 kg), anaaerobic power (58.7 ± 16.9 kg.m/sec) and isometric and isokinetic 

strengths were found to be highly significant (p<0.001). However no correlation was found 

between isometric-isokinetic strengths and sprinting time and long jump distances.  

Isokinetic dynamometers are frequently used in laboratories to measure muscle strength. 

However, the relationship between isokinetic force measured in different angular velocities and 

physical performance in the field is still controversial. Our study shows that there is a relationship 

between isokinetic and isometric forces and various activities performed in the field like 30 meters 

sprinting, vertical and long jumps (r2 = 0.55 - 0.92). More detailed analysis like polinomial 

approach of differential contribution of various angular velocities might clarify this relationship. 

Keywords: Anaerobic performance, knee strengh, Wretling 
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izokinetik dinamometre ile farklı hızlarda ölçülen kuvvet ile saha performansı 

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

  

Funda Coşkun1, Kerem Tuncay Özgünen2, Çigdem Özdemir2, Özgür Günaştı2, Sanlı Sadi Kurdak2 
1Çukurova Üniversitesi Beden Eğitim Ve Spor Yüksek Okulu, Adana, Turkey 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana, Turkey 

  

Bu çalışmada, izokinetik olarak ölçülen kuvvet ile saha performansı arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek amaçlanmıştır.  

Çalışmaya yaşları 12.0±0.7 yıl, boyları 151.8±9.9 cm, vücut ağırlıkları 45.3±13.0 kg, yağ yüzdeleri 

11.0±3.2 % ve beden kitle indeksleri (BKİ) 19.3±3.3 kg/m2 olan müsabık güreşçiler katılmıştır. 

Sporcuların saha performansları 30m sürat koşusu, durarak uzun atlama ve top atma ile 

belirlenirken kuvvet ölçümü pençe kuvvet testi ve izokinetik dinamometre ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmada sadece sağ uyluk ekstensör kuvveti değerlendirilmiş olup ölçümlerde 240º/sn, 180º/sn, 

120º/sn, 60º/sn’lik izokinetik hızlar 45º sabit açıda izometrik kuvvet kullanılmıştır. Sporcuların 

anaerobik gücünün değerlendirilmesinde dikey olarak sıçrama mesafesi ile levis nomogramı 

kullanılmıştır. Ölçülen değişkenlere ait sonuçlar tablo 1’de verilmiştir. İzokinetik ve izometrik kuvvet 

ile diğer değişkenler arasındaki ilişki Pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı ile 

değerlendirilmiştir. Analiz için SPSS paket programı kullanılmış olup anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

kabul edilmiştir. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda vücut yüzde yağı ile izometrik ve izokinetik bacak kuvvetleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (p<0.01). Benzer biçimde izometrik ve 

izokinetik bacak kuvvetleri ile top atma mesafeleri arasındaki ilişki anlamlı olarak bulunmuştur 

(p<0.01). Sporcuların pençe kuvvetleri ve anaerobik güçleri ile izometrik ve izokinetik bacak 

kuvvetleri arasındaki ilişki de yüksek oranda anlamlılık göstermektedir (p<0.001). Sürat ve uzun 

atlama değişkenleri ile izometrik ve izokinetik bacak kuvvetleri arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

İzokinetik dinamometre gerek kuvvetin ölçülmesi gerek kas kuvvetlendirilmesi amacıyla 

laboratuarlarda sıkça kullanılmaktadır. Buna rağmen farklı açısal hızlarda yapılan ölçümlerin 

sahadaki fiziksel performansı ne ölçüde yansıttığı halen tartışma konusudur. Yaptığımız çalışma 

izokinetik ve izometrik kuvvetler ile çeşitli saha uygulamaları arasında ilişki bulunduğunu 

göstermektedir (r2 = 0.548 – 0.918). Yapılacak olan ileri analizler ile sahadaki eylemin daha detaylı 

analizi ve değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Anaerobik güç, Bacak Kuvveti, güreşçiler 
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Abstract 0680 
  

Survey non-linearity of sport organizations (as one of the chaotic organizations 

characters) 

  

Mehran Azarian, Mehrdad Moharramzadeh, Mohsen Araghi 

Urmia University of Iran 

  

Being non-linear is one of the chaotic organizations characters, any system in which the activities 

range are between the limitation of stability and instability or order and disorder, and innovative 

management of these organizations leads to a dynamic balance of system. 

In non-linear systems any prolonged methods can't support the expected results, and managers 

should emphasize on self-regularity process which is a result of organization learning. 

In these organizations future will be managed by segment-by-segment and growing behavior 

rather than planning or pre-set goals. 

The study aim is to survey the non-linearity character of sport organizations, and for this purpose 

we used a standard questionnaire with appropriate reliability and validity. 

The statistical population of the study are whole staff of sport and youth head-quarter of 

W.Azarbaijan province that are 89 (sample number is equal to the population's). 

According to the results of this study and t-table we can deduce that sport organizations are non-

linear organizations 

  

Keywords: Non-linear system, chaotic organization, Sport organization 

 
Survey non-linearity of sport organizations (as one of the chaotic organizations 

characters) 

  

Introduction 

A new subject in organizational management field, recently, is "chaotic organizations". This word is 

derived from a chaos theory and complexity. The word chaotic refers to anything presents order 

and disorder, simultaneously. That is being between order and disorder. 

 

Non-linear System 

Being non-linear is one of the chaotic organization characters. In non-linear systems any prolonged 

methods can't support the expected results, and managers should emphasize on a self-regulating 

process which is a result of organizational linearity and includes the unpredictable future and 
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without any common initial purpose. The future will not be managed with planning and 

presupposed goals, but with developing and little by little behavior. 

 

Methodology 

This paper is the result of an expanding research and is done with a descriptive method. This is a 

field study and for collecting data we used a standard questionnaire, with contextual validity 

method for evaluating the validity, and to calculate the reliability we enlisted the help of Cronbach's 

α, which it's value was acceptable (α = 0.76).  

The statistical population of this study were whole staff of W.Azarbaijan province sport and youth 

headquarter that were 89 (the sample number is equal to the population's, N = n = 89). In the 

study 20 variables related to chaotic organizations characteristics were surveyed, within which 

some were related to the character of non-linearity, and views of managers, consultants, and 

masters about the presence of the variables within sport organizations were collected. 

 

Finding 

According to tables and available evidences, we can conclude that the come off degree of non-

linearity character in sport organizations (headquarter of sport and youth of W.Azarbaijan 

province), is in a desired situation, but there is no significant difference between it and sample 

mean in terms of statistics. Then sport organizations have the non-linearity character, and their 

managers must adopt proper managing strategies with these systems. 

 

Conclusion and Discussion 

This paper investigates a rather new subject in sport organizations, that is non-linear systems as a 

character of chaotic organizations. These organizations consist a set of sub-systems that have 

numerous elements, the elements interact dynamically and non-linear. 

 

 
Table 1 

Population 

mean 
Up limit Down limit 

Mean 

difference
significance

Degree of

freedom 
t 

3 0.28 -0.16 0.06 0.56 88 0.59
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Abstract 0683 
  

 
An investigation of individual and team player’s motivation for participating in 

sport activities 

  

Hamza Küçük1, Berna Mete Ergin2, Vedat Erim2 
1Ondokuz Mayıs University, Health Sciences Institutesi, Department of Physical Education and 

Sport, Samsun 
2Ondokuz Mayıs University, Yaşar Doğu Physical Education and Sport College, Department of 

Physical Education and Sport, Samsun 

  

The purpose of this study was to investigate the individual and team players’ motivation to 

participate in sports and reveal the factors enable players’ participation. 210 people including 90 

individual players and 120 team players were participated in the study. “Participation of Motivation 

Questionnaire (PMQ)” that consists of 30 articles and 8 subscales was used as data gathering 

instrument. PMQ was developed by Gill in 1983 and its Turkish validity and reliability was made by 

Oyar and her friends. PMQ’s Cronbach Alpha internal consistency number was found as 0.813. 

Result of the analyse shows that as an article of Achivement & Statute Subscale, “ I would like to 

do something I am good at” was the most valued article for team sports while “ I would like to gain 

status or recognition” was the most valued one for the indivial sports players with the consistency 

number of 1.05. For “ Team membership” subscale, it was seen that “ I like team spirit” was the 

most valued article for both groups. Likewise, “ I would like to develop my skills” article had the 

same level of significance for both groups under the “ Skill development” subscale. The biggest 

difference among the significance level for Participation of Motification was seen at the “team spirit” 

and “ achivement” subscales. In order to increase the motivation of participating in sports, the 

factors that affect the participants’ motivation should be investigated and participants should be 

leaded according to their fields of interest. 

  

Keywords: Individual sports, motivation of participating in sports, team sports 

 



 

1573 

Bireysel ve takım sporcularının spora katılım güdülerinin incelenmesi 

  

Hamza Küçük1, Berna Mete Ergin2, Vedat Erim2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitsüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Samsun 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı bireysel ve takım sporcuların spora katılım güdülerinin incelenmesi ve 

spora katılımlarını sağlayan faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmaya 90 bireysel 120 takım 

sporcusu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Gill tarafından 1983 yılında geliştirilen, Türkçe 

geçerlik ve güvenirliği Oyar ve arkadaşları tarafından yapılan, 30 madde ve 8 alt boyuttan oluşan 

“Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmış, ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık sayısı 0.813 olarak 

bulunmuştur. Yapılan analiz neticesinde, başarı ve statü” alt boyutunun “iyi olduğum bir konuda bir 

şeyler yapmak isterim” maddesi takım sporları için en çok önemsenen madde olurken bireysel 

sporlar ile uğraşan sporcular için ise 1,05 ile “statü ve saygınlık kazanmak isterim” maddesi en çok 

önemsenen madde olmuştur. “Takım üyeliği” alt boyutunda ise her iki grup içinde en çok 

önemsenen maddenin “takım ruhunu severim” olduğu görülmektedir. Spora katılım güdüleri önem 

düzeyleri arasında en büyük fark “takım ruhu” ve “başarı” alt boyutlarında olduğu görülmektedir. 

“Takım ruhu” alt boyutu takım sporcuları tarafından daha çok önemsenirken “başarı” alt boyutu 

bireysel sporlar ile uğraşan sporcular tarafından daha çok önemsenmektedir. Spora katılımın 

artırılabilmesi için sportif faaliyetlere katılacak olan kişilerin motivasyonlarına etki eden faktörler 

araştırılmalı, ilgi alanlarına göre yönlendirme yapılmalıdır.  

 

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğrencilerinde 120 takım sporcusu ile 90 bireysel sporcu gönüllü olarak katılmışlardır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Gill ve ark. (1983) tarafından geliştirilen Spora Katılım Güdüsü 

Ölçeği (Participation Motivation Questionnare) kullanılmıştır. Ölçek 30 madde ve Beceri geliştirme, 

Takım Üyeliği/ruhu, Eğlence, Arkadaşlık, Başarı/Statü, Enerji Harcama, Fiziksel uygunluk ve diğer 

sebepler olmak üzere 8 alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın Türkçe geçerlik güvenirliği Oyar ve 

ark. (2001) tarafından yapılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya 90 bireysel sporlar ile uğraşan, 120 takım sporlarıyla uğraşan 18 ve 26 yaş 

aralığında bulunan toplam 210 sporcu katılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre, spora katılım güdülerinde “başarı ve statü” alt boyutunun “iyi olduğum bir 

konuda bir şeyler yapmak isterim” maddesi takım sporları için en çok önemsenen madde olurken 

bireysel sporlar ile uğraşan sporcular 1,05 ile “statü ve saygınlık kazanmak isterim” maddesi en çok 

önemsenen madde olmuştur. “Takım üyeliği” alt boyutunda ise her iki grup içinde en çok 

önemsenen maddenin “takım ruhunu severim” olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde “beceri 

gelişimi” alt boyutunun “ becerilerimi geliştirmek istiyorum” maddesi her iki grup için de aynı önem 
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derecesine sahip olduğu gözlenmektedir. Her iki grubun alt boyutların maddelerini değerlendirmede 

en büyük farklılık “fiziksel uygunluk” alt boyutunun maddelerinde görülmektedir. Bireysel sporlar ile 

uğraşan sporcular bu alt boyutun “formumu korumak istiyorum”(1.13) maddesini önemserken, 

takım sporları ile uğraşan sporcuların “fiziksel olarak sağlıklı olmak istiyorum”(1.03) maddesini 

önemsedikleri belirlenmiştir. “Eğlence” alt boyutunda bireysel sporlar ile uğraşan sporcular 

“heyecanı severim” maddesini, takım sporları ile uğraşan sporcular ise “eğlenceyi severim” 

maddesini ilk sırada önemsedikleri görülmektedir. “Yarışma” alt boyutuna ait “kazanmayı severim” 

maddesi her iki grup içinde en çok önemsenen madde olmuştur. Benzer şekilde “arkadaşlık” alt 

boyutunun” “arkadaşlarımla olmak istiyorum” maddesi her iki grup içinde en çok önemsenen 

maddedir.  

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda bireysel ve takım sporları ile uğraşan sporcular 

arasında spora katılım güdüleri ölçeğinin “başarı”, takım üyeliği”, arkadaşlık” ve beceri gelişimi” alt 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). Bu alt boyutlarda 

“takım üyeliği” hariç diğer alt boyutlar bireysel sporlar ile uğraşan sporcular tarafından daha önemli 

bulunmaktadır (Tablo 1). Alt boyutların ortalama değerlerine bakıldığında her iki grup için de 

“beceri gelişimi” ve “aktif olma” alt boyutları diğer boyutlar içerisinde en çok önemsenen alt 

boyutlardır. 

 

Sonuç: Spora katılım envanterinin alt boyutlarını değerlendirmede “aktif olma”, “eğlence”, 

“arkadaşlık” ve “yarışma” alt boyutlarını yaklaşık aynı düzeyde önemsedikleri görülmektedir (Tablo 

1). Sporun temelini hareket, oyun, eğlence ve yarışma kavramlarının oluşturması bu alt boyutların 

branş farklılığı olmaksızın aynı önem düzeyi ile ifade edilmesine neden olabildiği söylenebilir.  

Araştırmaya katılan sporcuların spora katılım güdüleri önem düzeyleri arasında en büyük fark 

“takım ruhu” ve “başarı” alt boyutlarında olduğu görülmektedir. “Takım ruhu” alt boyutu takım 

sporcuları tarafından daha çok önemsenirken “başarı” alt boyutu bireysel sporlar ile uğraşan 

sporcular tarafından daha çok önemsenmektedir. “Başarı” alt boyutuna bireysel sporlar ile uğraşan 

sporcular tarafından daha çok önem verilmesi başarı ya da başarısızlığın bu branşlarda ferdi olarak 

değerlendirilmesi nedeni ile açıklanabilir. “Beceri gelişimi” ve “fiziksel uygunluk” alt boyutlarını da 

bireysel sporlar ile uğraşan sporcuların daha fazla önemsedikleri görülmektedir. Takım sporları ile 

uğraşan sporcuların bu alt boyutları daha az önemsemesi, bireysel sporlar ile uğraşan sporcuların 

tersine yarışma esnasında bireysel eksiklikleri olduğunda takım arkadaşları tarafından 

desteklenebiliyor olması ile ilişkilendirilebilir.  

Sonuç olarak, spora katılım güdülerinde takım sporları ile bireysel sporlar ile uğraşan sporcuların 

“arkadaşlık”, “yarışmak”, hareket” ve “eğlence” alt boyutlarını kısmen eşdeğer önem düzeyinde 

değerlendirmektedirler. Diğer alt boyutlardan “takım ruhu” hariç hepsi bireysel sporlar ile uğraşan 

sporcular tarafından daha çok önemsenmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bireysel sporlar, spora katılım güdüsü, takım sporları 
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Statistics of mean and standart devition about participant of sport motivation 

questionnaire 

Alt Boyutlar Takım Sporları (n=120) Bireysel Sporlar (n=90) 

Ortalama SS Ortalama SS 

Beceri Gelişimi 1.06 .33 1.00 .00 

Takım Üyeliği/ Ruhu 1.15 .42 1.28 .64 

Arkadaşlık 1.58 .78 1.56 .58 

Fiziksel Uygunluk/ Enerji Harcama 1.18 .40 1.17 .43 

Yarışmak 1.24 .44 1.28 .58 

Hareket/ Aktif Olma 1.08 .30 1.08 .35 

Eğlence 1.17 .44 1.18 .49 

Başarı/ Statü 1.21 .48 1.13 .34 

 

 

Spora katılım envanterine ait ortalama ve standart sapma tek yönlü varyans analizi 

sonuçları 

Alt Boyutlar Sporları (n=120) Sporlar (n=90)

Ortalama SS Ortalama SS 

Beceri Gelişimi 1.06 .33 1.00 .00 

Takım Üyeliği/ Ruhu 1.15 .42 1.28 .64 

Arkadaşlık 1.58 .78 1.56 .58 

Fiziksel Uygunluk/ Enerji Harcama 1.18 .40 1.17 .43 

Yarışmak 1.24 .40 1.28 .58 

Hareket/ Aktif Olma 1.08 .30 1.08 .35 

Eğlence 1.17 .44 1.18 .49 

Başarı/ Statü 1.21 .48 1.13 .34 
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Abstract 0684 
  

 
The methaphoric perceptions of the amateur dancers in Trabzon 2011 Europe 

Youth Olympic Games towards the concept of "dance" 

  

Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, İdris Yılmaz2, Gülsen Karaman1, Görkem Okur3, İbrahim Yıldıran3 
1Karadeniz Technical University of Physical Education and Sports High School,Trabzon 
2Ahi Evran Üniversity of Physical Education and Sports High School,Kırşehir 
3Gazi University of Physical Education and Sports High School, Ankara 

  

The purpose of this study is to present the perceptions of the amateur dancers towards dance 

through metaphors. 206 people who danced at the opening and closing ceremonies in 2011 Europe 

Youth Olympic Games have participate in the study on a volunteer basis and the data is collected 

through the answers they have provided by completing the sentence "Dance is like... 

because.......". In this way, each participant is expected to produce a metaphor regarding dance. In 

this study, the phenomenological research pattern is utilized and the data is analyzed through 

content analysis method. The participants' perceptions towards dance are examined through 

metaphor analysis method. In this context, the process of the analysis and interpretation of the 

metaphors includes five main steps - (1) the detection of the metaphors (2) the classification of the 

metaphors (3) the categorization of the metaphors (4) validity and reliability assessment (5) the 

transference of the data to the SPSS package programme for quantitative data analysis. According 

to the findings of the study, the participants produce 39 valid metaphors regarding the concept of 

"dance". These metaphors are classified in 9 different conceptual categories in terms of the 

common features they have. At the end of the study, it is observed that the concept of dance is 

perceived as the expression of life by 21% participants; as sports by 16 % of the participants; as 

recreational therapy by 9% of the participants; as the expression of communication by 4% of the 

participants; as expression of emotion by 10% of the participants; as a necessity by 1% of the 

participants; as an art by 3% of the participants; as expression of similarity by 3% of the 

participants and as expression of fear by 3% of the participants. 

  

Keywords: Metaphor, dance, qualitative research 
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Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki amatör dansçıların dans 

kavramına ilişkin metaforik algıları 

  

Fatih Bektaş1, Gamze Beyazoğlu1, İdris Yılmaz2, Gülsen Karaman1, Görkem Okur3, İbrahim Yıldıran3 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Trabzon 
2Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Kırşehir 
3Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Ankara 

  

Bu çalışmanın amacı “dans” kavramına yönelik amatör dans eden katılımcıların bu kavrama ilişkin 

sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Çalışmaya 2011 yılında Avrupa 

gençlik olimpiyatlarında açılış ve kapanışta dans eden, toplam 206 kişi gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmanın verileri katılımcılara “Dans …………..gibidir, çünkü………..” cümlesini tamamlattırılarak 

elde edilmiştir. Bu şekilde her katılımcının dans kavramına ilişkin bir metafor üretmesi beklenmiştir. 

Bu çalışmada olgubilim araştırma deseni kullanılmış ve verilerinin analizi içerik analiz tekniğiyle 

yapılmıştır. Katılımcıların dans kavramına ilişkin algıları metafor analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu 

kapsamda, katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) 

metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve 

güvenirliği sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak 

üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar “dans” 

kavramına ilişkin toplam 39 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri 

bakımından irdelenerek 9 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

“Dans” kavramını, katılımcıların %21’i yaşamın ifadesi, %16’sı spor, %9’u rekreatif terapi, %4’ü 

iletişimin ifadesi, %10’u duygunun ifadesi, %1’i ihtiyaç olarak, %4’ü sanat, %3’ü benzerliğin ifadesi 

%3’ü korkunun ifadesi olarak algıladıkları görülmüştür. 

 

GİRİŞ  

Metafor kişinin, bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesidir. 

Birçok tanımı bulunan “Metafor” kelimesi, yunanca “Metapherein” kelimesinden türemiştir. “Meta” 

değiştirmek, “pherein” ise taşımak, anlamındadır (Levine, 2005) ve “bir yerden başka bir yere 

götürmek” anlamında kullanımıştır. Metafor; bir düşünce malzemesi, insan kavrayışının bir şekli ve 

sadece bir söz figürü değil aynı zamanda bir düşünce figürüdür (Lakoff ve Johnson, 2005). 

 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın genel amacı,2011 yılında Avrupa gençlik olimpiyatlarında açılış ve kapanışta dans 

eden amatör dansçıların, “Dans” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla 

ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1.2011 yılında Avrupa gençlik olimpiyatlarında açılış ve kapanışta dans eden, katılımcılar “Dans” 

kavramına ilişkin sahip oldukları algıları hangi metaforlar aracılığıyla açıklamaktadır?  
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2. “Dans” kavramına ilişkin olarak katılımcılar tarafından ileri sürülen metaforlar, ortak özellikleri 

bakımından, hangi kategoriler altında toplanmaktadır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni  

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgubilim” kullanılmıştır. “Olgubilim (fenomenoloji) 

deseni, farkında olduğumuz ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 

odaklanmaktadır. Olgubilim, bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini 

oluşturur” (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

 

Çalışma Grubu  

Araştırmaya 2011 yılında Trabzon Avrupa gençlik olimpiyatlarında açılış ve kapanışta dans eden 

amatör,toplam 206 kişi gönüllü olarak katılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, katılımcıların “Dans” kavramı hakkında geliştirdikleri metaforlarla ilgili olarak elde 

edilen bulgular tablolar halinde sunularak ve araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz 

edilerek yorumlanmıştır. 

Katılımcıların “Dans” kavramına yönelik sahip oldukları metaforlara dair genel kategori 

Katılımcıların “Dans” kavramına yönelik olarak toplam 39 adet geçerli metafor üretmişlerdir. 

Toplam 39 metafordan 9 kavramsal kategori üretilmiştir. Bunlar; yaşamın ifadesi olarak dans, spor 

olarak dans, rekreatif terapi olarak dans, iletişimin ifadesi olarak dans, duygunun ifadesi olarak 

dans, ihtiyaç olarak dans,sanat olarak dans, benzerliğin ifadesi olarak dans,korkunun ifadesi olarak 

dans gibi kategorilerdir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırma,2011 yılında Avrupa gençlik olimpiyatlarında açılış ve kapanışta dans eden, 

katılımcıların “dans” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak ve bu metaforları 

belli kavramsal kategoriler altında toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu araştırmanın bulguları, 

birkaç önemli noktaya dikkat çekmektedir. 

İlk olarak “Dans” kavramının bir bütün olarak açıklanabilmesi için çok sayıda metafora ihtiyaç 

vardır. Bu araştırmadaki çalışma grubunda bulunan katılımcılar “Dans” kavramına yönelik 39 farklı 

metafor üretmişlerdir.“Dans” kavramı için katılımcılar; “hayat”, “aşk”, “felsefe”, “jilet”, “korku ”, 

“ruh”, “terapi ” gibi birbirinden farklı metaforları kullanmışladır. Bu durum, “Dans” kavramının 

sadece tek bir metafor ile bir bütün olarak açıklanabilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. 

Bu durum Weade ve Ernst’in (1990) metaforların belirli bir kavramı açıklama gücünü belirtmeye 

çalıştığı “Metaforlar seçmecidir ve tanımlamaya çalıştıkları fenomenin sadece bir parçasını temsil 

ederler, tümünü değil.” ifadesiyle desteklenen bir durumdur.  
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İkinci olarak katılımcıların dans kavramına ilişkin algılarının kavramsal kategorilere ayırdığımızda en 

çok metafor bulunan kategorinin “yaşamın ifadesi olarak Dans” olduğunu görmekteyiz. 

Katılımcıların %21’lik bölümü dansı hayat ve yaşam ile ilişkilendirmektedir. En az metafor bulunan 

kategori ise, “ihtiyaç olarak dans ” olduğunu görmekteyiz. 

Sonuç olarak bu araştırmanın bulguları, katılımcıların dansı nasıl algıladıklarını ortaya koymak için 

ipuçları barındırmaktadır. Buradan hareketle metaforlar katılımcıların dans olgusuna ilişkin sahip 

oldukları zihinsel imgeleri anlamada, açığa çıkarmada ve açıklamada güçlü birer araştırma aracı 

olarak kullanabilir.  
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Abstract 0688 
  

The effects of loneliness and life satisfaction in women of sports 

  

Nurgül Özdemir, Nermin Gürbüz 

adnan menderes university 

  

In this study, women who regularly engaged in sports and non-sports for women compared with 

loneliness and life satisfaction levels to determine the effects of loneliness and life satisfaction. 

Loneliness and life satisfaction levels of women within the framework of this general purpose, 

loneliness and life satisfaction effect on the sport, which might be made several hours a week, 

income level, marital status, the sport is made on a regular basis for several years, age, 

occupation, such as in terms of variables studied. Based on the research results to reduce the level 

of loneliness felt by women in sport and life satisfaction, they tried to develop recommendations to 

be used as a tool to increase. 

Engaged in 60 organized sports in the center of the research Aydin, a total of 120 women over 60 

are sedentary. UCLA Loneliness Scale Research data, collected using the Life Satisfaction Scale and 

a personal information form. 

Research analyzed using SPSS 17.0 statistical package program edilmiştir.Verilerin one-way 

analysis of variance analysis, simple correlation, t-test and multiple regression analysis techniques 

were used. End of the study than those of women who sport them feel less alone, income level and 

age variables, the loneliness of women involved in sports have predicted the level of loneliness 

marital status, children, and number of siblings, number of people she feels close to oneself, 

according to occupational variables were unchanged. Levels of life satisfaction in women's income 

level, age varies according to the variables, marital status, children, and number of siblings, 

number of people she feels close to oneself, according to occupational variables were unchanged. 

In addition, loneliness and life satisfaction in women who regularly sports a linear relation was 

found between the low level. 

  

Keywords: Sports, loneliness, life satisfaction 

 



 

1581 

Sporun kadınlarda yalnızlık ve yaşam doyumu üzerine etkileri 

  

Nurgül Özdemir, Nermin Gürbüz 

adnan menderes üniversitesi 

  

Bu çalışmada düzenli olarak spor yapan ve yapmayan kadınların yalnızlık ve yaşam doyumu 

düzeyleri karşılaştırılarak sporun kadınlarda yalnızlık ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde kadınların yalnızlık ve yaşam doyumu 

düzeyleri; yalnızlık ve yaşam doyumu üzerine etkisi olabileceği düşünülen haftada kaç saat spor 

yapıldığı, gelir düzeyi, medeni durum, kaç yıldır düzenli olarak spor yapıldığı, yaş, meslek gibi 

değişkenler açısından da incelenmiştir.Araştırma sonuçlarına dayanılarak sporun kadınların 

hissettikleri yalnızlık düzeyini azaltma ve yaşamdan aldıkların doyumu arttırma konusunda bir araç 

olarak kullanılabilmesi için öneriler geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Araştırma Aydın merkezde yaşayan 60 düzenli spor yapan, 60 spor yapmayan toplam 120 kadın 

üzerinde yapılmıştır.Araştırma verileri Ucla Yalnızlık Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve kişisel bilgi 

formu kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir.Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, basit korelasyon, t-testi ve çoklu regresyon 

analiz teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda spor yapan kadınların yapmayanlara göre kendilerini daha az yalnız 

hissettikleri, spor yapan kadınlarda gelir düzeyi ve yaş değişkenlerinin yalnızlığı yordadığı; yalnızlık 

düzeyinin medeni durum, çocuk ve kardeş sayısı, kişinin kendini yakın hissettiği kişi sayısı, meslek 

değişkenlerine göre değişmediği bulunmuştur.  

Kadınların yaşam doyumu düzeylerinin ise gelir düzeyi, yaş değişkenlerine göre değiştiği; medeni 

durum, çocuk ve kardeş sayısı, kişinin kendini yakın hissettiği kişi sayısı, meslek değişkenlerine 

göre değişmediği bulunmuştur. Ayrıca, düzenli spor yapan kadınlarda yalnızlık ve yaşam doyumu 

arasında düşük düzeyde doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, yalnızlık, yaşam doyumu 
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Abstract 0689 
  

The evaluation of foot base and postural structure of national golfers 

  

İlhan Odabaş1, Aris Koufos2, Çiğdem Bulgan1, Garo Agancan2, Spencer Henderson3 
1Haliç University, School of Physical Education and Sport, İstanbul 
2Pedissence Diagnostic& Therapeutic Technology, Istanbul 
3Turkish Golf Federation, Istanbul 

  

Golf is an outdoor sport that requires walking long distances and standing up for a long time. The 

foot care and health of foot is very important for golfers performance. The purposes of this study 

were to investigate of static and dynamic biomechanical postural structure and variations of foot 

pressure; and also to examine of pathologies about plantar pressure and postural structure.  

 

In this study, 5 male (17 years± 2,94 mean age, 177cm ± 8.61 mean height, 72.8kg ± 15.61 

mean weight, 43 ± 1,89 mean shoe size and 1.89cm2 ± 49.4 foot base space) and 3 female (17 

years± 2,94 mean age, 167cm ± 3.61mean height, 59,3kg ± 11.71 mean weight, 39 ± 1.73 mean 

shoe size and 1.43cm2 ± 22.36 foot base space) golfers from Turkish National Team were 

participated as volunteers. 

 

Electronic Baropadometer Multisensor (DBIS) was used for static and dynamic tests for both feet 

surface, load and pressure differences was determined with 10 different colour levels. The special 

platform (40-80 cm width, 320 cm lenght) was used for right and left foot loading pressure 

(gr/cm2), loading surface (expressed in cm2) during the tests of static posture and walking 

dynamics. It was conducted static and dynamic postural evaluations for associated to foot pressure 

variables with bipostural evaluation and was calculated Biomechanical Postural Index (BPI). SPSS 

16.0 analyze program was used for differences and was applied One-Way Anova test.  

 

In results of right and left foot static evaluation, there were significant differences in forefoot and 

rearfoot surface (cm2); forefoot and rearfoot load (%); forefoot and rearfoot weight ratio (%) and 

foot angle (p<0,05). In dynamic evaluation, there were significant differences in right and left foot 

surface and load values. Additionally, BPI static and dynamic results show that women values were 

normal and men values were high. It is necessary to improve golfers’ posture and foot pressure 

that we recommend. 

  

Keywords: Foot pressure, postural structure, golf 
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Milli golfçülerin ayak tabanı ve postüral yapı değerlendirmeleri 

  

İlhan Odabaş1, Aris Koufos2, Çiğdem Bulgan1, Garo Agancan2, Spencer Henderson3 
1Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
2Pedissence Diagnostic& Therapeutic Teknoloji, İstanbul 
3Türkiye Golf Federasyonu, İstanbul 

  

Giriş: Golf, uzun süre ayakta kalmayı ve uzamış yürüyüşler gerektiren bir açık hava sporudur. Bir 

Golfçünun sahadaki performansının iyi olması için ayak bakımı ve sağlığı çok önemlidir. 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Golf milli takım sporcularının statik ve dinamik biomekanik postüral 

yapı ve ayak basış varyasyonları incelenmesi; ayak tabanı basısı ve postüral yapı ile ilgili 

patolojilerinin tespit edilmesidir.  

 

Materyal-Metod: Çalışmaya yaş ortalaması 17± 2,94, boy ortalamaları 177cm ± 8.61, kilo 

ortalamaları 72.8kg ± 15.61, ayak numarası ortalamaları 43 ± 1,89 ayak taban alanı ortalamaları 

1.89cm2 ± 49.4 olan 5 erkek, boy ortalamaları 167cm ± 3.61, kilo ortalamaları 59,3kg ± 11.71, 

ayak numarası ortalamaları 39 ± 1.73 ayak taban alanı ortalamaları 1.43cm2 ± 22.36 olan 3 bayan 

olmak üzere toplam 8 golf milli takım oyuncusu katılmıştır.  

Sporcuların statik ve dinamik her iki ayak tabanı testleri elektronik baropedometre multisensör 

(DBIS, Digital biometry images scanning)ile ölçülmüş, bası farklılıkları 10 ayrı renk seviyesinde 

değerlendirilmiştir. Ayak tabanı statik ve dinamik Statik duruş ve yürüme esnasındaki dinamik 

testlerde sağ ve sol ayak tabanı basınç yükü (gr/cm2), alan yüzeyi (mm) ölçümlerinde, eni 40-

80cm, boyu 320cm olan platform kullanılmıştır.  

Testlerin tamamı uzman tarafında gerçekleştirilmiştir. Ayak basısındaki değişkenlerin, bipostural 

değerlendirme ile ilişkilendirilmesi için statik ve dinamik postür değerlendirmeleri de yapılmış ve 

Biomekanik Postüral İndex (BPI) hesaplanmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde SPSS 16.0 analiz 

programı kullanılmıştır. Farklıkları değerlerdirmek için tek yönlü Anova testi yapılmıştır. 

 

Sonuç ve öneriler: Golfçuların statik değerlendirmelerinde sağ ve sol ayak, ön ve arka ayak yüzeyi 

(cm2), yük (kg) ve ağırlık oranları (%), ayak açısı (derece) arasında anlamlı farklılıklara 

rastlanmıştır. Dinamik değerlendirmelerde de sağ ve sol ayak bası alanı ve yükleri arasında anlamlı 

farklılıklara rastlanmıştır. Biomekanik postural index (BPI) statik ve dinamik değerlendirmelerde 

erkeklerde yüksek, kadınlarda normal olduğu tespit edilmiştir. BPI Denge değerlendirmesi her iki 

grupta normal değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Golfçularımızın postür ve ayak basılarının 

iyileşmesi için gerekli önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Ayak basısı, postüral yapı, golf 
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Abstract 0690 
  

 
Evaluation area strategic management in youth and sport offices west a.g 

provience 

  

Robab Yadollahzadeh, Mir Mohammad Kkashef 

Urmia University of Iran 

  

Strategic management is one of the most important subjects of today management. According to 

rapid changes of today environment and the fact that organizational decisions are becoming more 

and more complex, the need for use of a thorough and comprehensive plan to deal with such 

concerns, is more tangible of any time before. Present study aims at evaluating the contexts of 

strategic management in West Azarbaijan province offices of sport and youth.The samples of the 

study are 47 managers and their assistants of W.Azarbaijan youth and sport offices. The tool for 

collecting data is a standard questionnaire which is made by Vic Gilgeous (strategic concerns and 

capability impeders). The questionnaire validity is determined by some of management experts, 

and the reliability kronbach's α value is acceptable (α = 0.81). The method with which the study is 

done is descriptive and analytic. For data analyzing we use some parameters of descriptive and 

inferential statistics such as standard deviation, mean, frequency and some other like one sample 

t-test. The findings show that the degree of implementation of the culture, information and human 

resources contexts of strategic management in the offices of youth and sport of w.Azarbaijan, are 

not in an appropriate conditions (p < 0.05). We can conclude (according to the results of the 

study), that the culture, information and capability contexts of strategic management in 

w.Azarbaijan offices of youth and sport, are significantly different with the society's; and these 

contexts need to be more improved and strengthened. 

  

Keywords: Strategic management, youth and sport offices, W.Azarbaijan 
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Abstract 0691 
  

Comparison in flexibilitiy of different class’ students in besyo in Çanakkale 

Onsekiz Mart University 

  

Can Özgider, Abdulkadir Taş 

Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sport, Physical Education and 

Sports Teaching Department, Çanakkale, Turkey 

  

The purpose of this study was to determine and compare regular physical activity degree and 

flexibility of the students attending the School Physical Education and Sport in Çanakkale Onsekiz 

Mart University. 

 

64 female students and 68 male student participated in this investigation.  

 

Data was analysed by SPSS 13.0 Statistical package program for Windows. Descriptive statistics 

were calculated and t-test was used in order to determine the difference between groups. 

As a result, there were no significant differences found between groups. 

  

Keywords: Regular physical activity, flexibility, university students 

 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO farklı sınıflarda okuyan öğrencilerin 

esnekliklerinin karşılaştırılması 

  

Can Özgider, Abdulkadir Taş 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

  

Bu çalışma ile Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 

öğrencilerin bölümlere ve cinsiyete düzenli fiziksel etkinlik yapma oranlarını ve öne bükülüm 

esnekliğinin tespiti ve sınıflar arası karşılaştırmasını yapmak amaçlanmıştır. 

 

Araştırmaya 64 bayan ve 68 erkek öğrenci katılmıştır. 

 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS-13.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm verilerin 

betimleyici istatistikleri hesaplanmış bölümler ve cinsiyetler arasında farklılıkların tespiti için t-testi 

kullanılmıştır. 
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Sonuç olarak, yapılan ölçümler doğrultusunda bölümler arasında anlamlı farklılıklar olmadığı tespit 

edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Düzenli fiziksel aktivite, esneklik, üniversite öğrencileri 

  



 

1587 

Abstract 0693 
  

The comparision of selected physical characteristics of basketball players 

according to their playing positions 

  

Hamza Küçük1, Erol Doğan2, Mehmet Yalçın Taşmektepligil2 
1Ondokuz Mayıs University, Health Sciences Institutesi, Department of Physical Education and 

Sport, Samsun 
2Ondokuz Mayıs University, Yaşar Doğu Physical Education and Sport College, Department of 

Physical Education and Sport, Samsun 

  

The aim of this study is to compare the biomotor features of basketball players playing in the 

different positions in Basketball. 36 athletes including 12 pivots, 12 gards and 12 forwards 

participated in the study. In order to determine the physical characteristics of basketball players, 

static jump, hand grip strenght test, back strenght, sit and reach test, body fat rate, reaction time 

measurement and 20 meter shuttle run test were applied. The obtained data were tested for 

normailty and homogeneity of variance before the analysis. As a result of Kolmogrov-Smirnov Test, 

on the grounds that the data obtained the necessary hypothesis, in order to show the differences 

between the groups One-Way ANOVA, one of the parametric analysis methods, multiple Tukey test 

was applied. According to the findings, while static jumping features of the forwrad and pivot 

players were found higher (p<0,05) than those of gard players, there were no significantly 

differences among back strenght, grip strenght, elasticity, body fat rate, VO2max levels between 

the groups (p> 0,05). Accorging to the findings obtained from the study, it was determined that 

basketball players had similar physical characteristics. Nonetheless, from the studies of the 

trainers, it can be said that special training according to the players’ playing positions could have a 

positive effect on the the performance. 

  

Keywords: Basketball players, physical characteristics, playing positions differences 
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Basketbolcuların mevkilere göre seçilmiş fiziksel özeliklerinin karşılaştırılması 

  

Hamza Küçük1, Erol Doğan2, Mehmet Yalçın Taşmektepligil2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitsüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Samsun 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, basketbol oyununda farklı mevkilerde oynayan sporcuların biyomotor 

özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. 

 

Yöntem-Gereçler. Çalışmaya 12 pivot, 12 gard, 12 de forvet olmak üzere 36 sporcu katılmıştır. 

Basketbolcuların fiziksel özelliklerini tespit etmek amacıyla; statik sıçrama, hand grip kavrama 

kuvvet testi, sırt kuvveti, otur uzan eriş testi, vücut yağ yüzdesi, reaksiyon zamanı ölçümü ve 20 

metre mekik koşusu testi yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz öncesi varyansların homojenliği ve 

normallik testlerine tabi tutuldu. Yapılan Kolmogrov –Smirnov Testi neticesinde verilerin gerekli 

varsayımları sağladığı gerekçesiyle parametrik analiz yöntemlerinden One-Way ANOVA, gruplar 

arasında farklılığı ortaya çıkarmak için çoklu Tukey testi yapıldı.  

 

Bulgular: Yapılan analiz neticesinde pivot oyuncuların sıçrama kuvveti 44,25, gard oyuncuların 

35,42, forvet oyuncuların 42,33 bulunmuştur. Aerobik kapasiteyi tanımlamada kullanılan maxvo2 

değeri sonuçları pivot oyuncularda 51,50, gard oyuncularda 50, forvet oyuncularında 51,58 olarak 

saptanmıştır. Pivot oyuncuların reaksiyon değerleri 324,42 iken, gard mevkiinde görev yapan 

oyuncuların 257,75, forvet oyuncuların ise 316,17 olarak tespit edilmiştir. Basketbol oyuncuların 

kuvvetlerini tespit edebilmek için yapılan sırt kuvveti ölçümleri neticesinde, pivotların değeri 

136,67, gardların 119,42, forvetlerin 124,08 bulunurken, yine kuvvet testlerinden sağ el kavrama 

testi sonuçları pivot oyuncularda 50, gard oyuncularda 47, Forvet oyuncularında 48,75 bulunmuş, 

sol el kavrama sonuçları ise pivot oyuncularda 48,25, gard oyuncularda 47,75, forvet oyuncularda 

da 46,08 olarak ölçülmüştür. Vücut yağ yüzdesi değerleri pivot oyuncularda 11,53, gard 

oyuncularda 9,59, forvet oyuncular da 10,94 elde edilmiştir. Basketbol oyuncuların esneklik değeri 

pivot oyuncularda 10,83, gard oyuncularda 9,92, forvet oyuncularında 10,67 bulunmuştur.  

 

Elde edilen bulgulara göre; forvet ve pivot oyuncuların statik sıçrama özellikleri gard oynayan 

oyunculardan yüksek tespit edilirken (p<0,05), sırt kuvveti, kavrama kuvveti, esneklik, vücut yağ 

yüzdesi, maxvo2 seviyesi arasında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).  

 

Sonuçlar: Sporcuların oynadıkları mevkilere göre biyomotor özellikleri istatistiksel açıdan 

değerlendirildiğinde; mevkilerle karşılaştırılmada, pivot oyuncuların statik sıçrama özellikleri, forvet 

ve gard oyunculardan istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya koydu (p= 0,05 ). Buna göre, 

pivotların sırt kuvveti, kavrama kuvveti, esneklik, vücut yağ yüzdesi, maxvo2 seviyesi; forvet ve 
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oyun kuruculardan yüksek bulundu. Pivot oyuncuları; dip, orta ve yüksek olmak üzere 3 ayrı 

bölgede oyun oynamaktadır. Pota altı mücadelelerde, topun takıma kazandırılması görevi, büyük 

çoğunlukla pivot oyuncularınındır. Pivot oyuncusunun boyunun uzun olması, pota altı 

mücadelelerinde büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca vücut ağırlığının fazla olması, uygun yer 

tutma ve alınan top kaybını önleme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle pivot oyuncu 

seçiminde vücut ağırlığı fazla, boyları uzun sporcular tercih edilmektedir. Bizim yaptığımız 

çalışmada da pivot oyuncularının sırt kuvveti, kavrama kuvveti, esneklik, vücut yağ yüzdesi, 

maxvo2 seviyesioyun kurucu ve forvetlerden yüksek çıkmasının bu seçimlerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Basketbol oyunu gereği; yön değiştirmelerin, ani dönüşlerin, kısa mesafe 

koşuların, sıçramaların, hızlı hareket etme yeteneğini içeren bir branştır. Oyuncuların benzer 

biyomotor özelliklerde olmaları aynı antrenman programına dahil olmaları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte yapısal farklılıklar ve teknik anlamdaki becerinin ortaya çıkması ile 

mevkiler arasında farklılıklar oluşmaktadır. Yapılan çalışma ve literatür çalışmaları incelendiğinde 

mevkiler arasında anlamlı faklılıklar olmakla birlikte oyuncuların benzer özelliklerde olduğu tespit 

edilmiştir. Antrenörler yapacakları antrenman programlarında kişisel çalışma programlarının yerine 

genel kuvveti geliştiren çalışma programları hazırlayıp, kişisel kuvvet çalışmaları yerine mevki 

oyuncularının teknik taktik çalışmalarına daha fazla önem verebilirler. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol oyuncuları, fiziksel özellikler, mevki farklılıkları 
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Abstract 0694 
  

An ultra cycling trial: A case report 

  

Mert Tunar1, Caner Çetinkaya2, Gamze Üngür1, Fırat Özdalyan1, Celal Gençoğlu1, Hikmet Gümüş1, 

Berkant Muammer Kayatekin2 
1Dokuz Eylul University School of Sport Sciences and Technology, Izmir 
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Physiology, İzmir 

  

Purpose: the case study examined the alterations of physiological variables of an ultra endurance 

cyclist during the attempt to cover 450 kilometer route, between İstanbul-İzmir in 24 hours. 

Method: Body weight, heart rate, distance to covered, average speed and blood lactate 

concentration of cyclist was measured during the trial. Duration and point of time-outs were 

determined due to fatigue level of cyclist. The trial was braked for eight times. Heart rate and 

covered distance were measured and recorded during the active cycling time while body weight 

and blood lactate concentration were measured in time-outs.  

 

Results: the ultra endurance trial was lasted 16 hours 46 minutes. Active cycling time was 11 hours 

5 minutes. Initial Body weight of cyclist was 74,4 kg and 70,5 at the end of the trial. Total distance 

covered was 310 km and 12 m. Average heart rate was 145 beat/min. Average speed was 28,2 

km/h and average blood lactate concentration was 3,3 mMol/L. 

 

Conclusion: Ultra endurance cycling trial was terminated due to hypoglycemia induced 

unconsciousness at the 310th km. 

  

Keywords: Body weight, cycling, ultraendurance, lactate 

 
Bisikletle ultra dayanıklılık denemesi: Olgu sunumu 

  

Mert Tunar1, Caner Çetinkaya2, Gamze Üngür1, Fırat Özdalyan1, Celal Gençoğlu1, Hikmet Gümüş1, 

Berkant Muammer Kayatekin2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

  

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, bir ultra dayanıklılık sporcusunun İstanbul-İzmir arasındaki 

yaklaşık 450 km yolu 24 saat içerisinde kat etme girişimi sırasında, fizyolojik değerlerinde meydana 

gelen değişiklikleri ölçmek ve değerlendirmektir. 
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Yöntem: Ultra dayanıklılık denemesi sırasında sporcunun vücut ağırlığı, kalp atım hızı, kat edilen 

mesafe, ortalama hız ve kan laktat konsantrasyonu değerleri ölçülmüştür. Molaların yerleri ve 

süreleri sporcunun yorgunluk durumuna göre belirlenmiştir. Toplam 8 mola verilmiştir. Kalp atım 

hızı ve kat edilen mesafe değerleri sürüş sırasında sürekli kaydedilirken; vücut ağırlığı ve laktat 

miktarı molalarda ölçümlenmiştir. 

 

Bulgular: Ultra dayanıklılık denemesi 16 saat 46 dakika sürmüştür. Aktif sürüş süresi 11 saat 5 

dakikadır. Sporcunun başlangıç ağırlığı 74,4 kg, bitiriş ağırlığı, 70,5 kilogramdır. Deneme sırasında; 

kat edilen toplam mesafe 310 kilometre ve 12 metre, ortalama kalp atım hızı 145 vuru/dakika, 

ortalama hız 28,2 km/saat, ortalama kan laktat konsantrasyonu 3,3 mMol/L bulunmuştur.  

Sonuç: Ultra dayanıklılık bisiklet sürüş denemesi, sporcunun hipoglisemik şok nedeniyle bilinç 

kaybına uğraması sonucu 310. kilometrede, Akhisar’a bağlı Gelenbe Kasabasında sonlandırılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bisiklet, laktat, ultra dayanıklılık, vücut ağırlığı 
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Abstract 0695 
  

The Effects of high-intensity small-sided games vs repeated sprint training on 

repeated-sprint ability, specific endurance performance and short-passing 

ability in young soccer players 

  

İlker Özcan, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan 

University of Celal Bayar, School of Physical Education and Sports, Manisa, Turkey. 

  

Introduction 

Some studies suggest that small-sided games (SSG) are adequate alternatives to aerobic interval 

training for promoting aerobic adaptation, but not to repeated-sprint ability (RSA) training. 

Therefore, the aim of this study was to compare the effects of high-intensity SSG training versus 

RSA training without a ball on intermittent sprint performance, spesific endurance performance and 

short-passing ability in young soccer players. 

 

Material and Methods 

Participants were recruited from the junior football players of a professional team (age 16.9±1.1 

years). RSA performance (measured using 6×40-m shuttle sprints with 20 s of recovery between 

sprints), soccer specific endurance performance [measured using Yo-Yo Intermittent Recovery Test 

level 2 (Yo-Yo IR2)], and short-passing ability [measured using the Loughborough Soccer Passing 

Test (LSPT)] was measured following a day of rest before and after 6-week intervention periods (1, 

2, 3). Nineteen participants were randomly assigned to either the SSG training group (4x3 min at 

>90 % of HRmax; n=10) or RSA training group (3 x 6 maximal shuttle sprints of 40 m with 20 s of 

recovery between sprints; n=9) for two days a week. The individualized training load for each 

session was controlled by real time heart rate feedback using short range radio telemetry during 

SSG training (Activio, Stockholm-Sweden). SSG or RSA trainings were added to the normal training 

sessions. 

 

Conclusion 

This study clearly shows that high-intensity SSG can be used as an effective training mode to 

enhance both soccer specific endurance, repeated sprint ability and short-passing ability. 

  

Keywords: Repeated-sprint ability, small-sided games, specific endurance, passing ability 
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Genç futbol oyuncularında yüksek şiddetli sınırlandırılmış alan oyunlarının ve 

tekrarlı sprint antrenmanının, tekrarlı sprint yeteneği, özel dayanıklılık 

performansı ve kısa pas yeteneği üzerine etkileri 

  

İlker Özcan, Niyazi Eniseler, Çağatay Şahan 

celal bayar üniversitesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu,manisa, türkiye 

  

Giriş:  

Bazı çalışmalar aerobik adaptasyonun gelişimi için, sınırlı alan oyununun, aerobik aerobik interval 

antrenmanına yeterli bir alternatif olduğunu söylese de, tekrarlı sprint yeteneği antrenmanı için 

böyle bir söylem bulunmamaktadır. Ayrıca tekrarlı sprint yeteneğinin futbol oyuncuları için önemli 

bir fitness öğesi olduğu nitelendirilir. Futbol oyuncularının tekrarlı sprint yeteneği geleneksel olarak, 

bir top ile birlikte tekrarlı sprint koşu drilleri kullanılarak antrene edilir ve henüz hiçbir yazar yüksek 

şiddetli sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanlarına karşı tekrarlı sprint antrenmanlarının etkilerini 

karşılaştırmamıştır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; genç futbol oyuncuları üzerinde tekrarlı 

sprint antrenmanlarına karşı sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanlarını, tekrarlı sprint 

performansı, özel dayanlıklılık performansı performansı ve kısa pas yeteneğini karşılaşmaktır. 

 

Materyal ve Metotlar: 

Denekler profesyonel futbol takımının genç futbol oyuncularından oluştu. (yaş ort. 16.9±1.1). 

Tekrarlı sprint performansı (sprintler arasında 20 saniyelik dinlenmelerle 6x40 m. Mekik sprintleri 

kullanılarak ölçüldü.), futbol özel dayanıklılık performansı (Yo-Yo intermittent recovery testi Level 2 

(Yo-Yo IR2)., kısa pas yeteneği (Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) ), önce dinlenik 

oldukları gün ölçümler yapıldı ve daha sonra 6 haftalık çalışma periyotları başladı. 19 denek 

rastgele şekilde ayrılarak, sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanı grubu (SSG),(4X3 dk., >90 % of 

HRmax; n=10) yada tekrarlı sprint antrenman grubunu RSA (3 x 6 maksimal mekik sprintleri 40 

m.mesafede, 20 saniyelik dinlenme aralıkları ile; n=9) oluşturarak haftanın 2 günü çalıştılar. Her 

seansta bireyselleşmiş antrenman yükleri, sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanı (Activio, 

Stockholm, Sweden) ve tekrarlı sprint antrenmanı (Polar, Kempele, Finland) sırasında radyo 

telemetre vasıtası ile kalp atım sayıları eş zamanlı olarak kontrol altında tutuldu. Gruplar arasındaki 

farkı belirlemek için Wilcoxon Signed Ranks ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. 

 

Sonuçlar:  

Sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanı grubunun kısa pas yeteneği ve tekrarlı sprint yeteneği 

gelişimi, tekrarlı sprint antrenmanı grubundan daha yüksektir. Özel furbol dayanıklılığı açısından iki 

grup arasında fark yoktur. 

 

Sonuç:  

Bu çalışma açıkça gösterdi ki, yüksek şiddette sınırlandırılmış alanda oyun antrenmanı futbol özel 



 

1594 

dayanıklılığı, tekrarlı sprint yeteneği ve kısa pas yeteneğini arttırmada etkili bir antrenman 

metodudur. Bundan dolayı antrenman modelleri futbol maçını yansıtmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: : Tekrarlı sprint yeteneği, sınırlandırılmış alan oyunu, özel dayanıklılık, pas 

yeteneği 

  

 

 
The Effects of RSA and SSG training. 

Variables 
RSA training group 

(n=9)  

SSG training group 

(n=10)  

pre post pre post 

Yo-Yo IR2 (meter) 2306.6±252.1 2480±158.7** 2320±388 2432±336 

RSAdecrement (%) 5.5±0.8 4.76±0.51* 5.80±1.05 3.75±1.16* 

RSAmean time 

(second) 
7.13±0.17 7.13±0.21 7.12±0.17 7.22±0.20 

LSPT (second) 36.20±5.92 37.74±8.42 40±4.08 
33.73 

±4.47* 

*P<0.05; **P<0.01, significantly different from pre-intervention value. 

 

RSA and SSG antrenmanlarının etkileri 

Değerler 
RSA antrenman grubu 

(n=9)  

SSG antrenman 

grubu (n=10)  

önce sonra önce sonra 

Yo-Yo IR2 (metre) 2306.6±252.1 2480±158.7** 2320±388 2432±336 

RSAazalma(%) 5.5±0.8 4.76±0.51* 5.80±1.05 3.75±1.16* 

RSAortalama zaman 

(saniye) 
7.13±0.17 7.13±0.21 7.12±0.17 7.22±0.20 

LSPT (saniye) 36.20±5.92 37.74±8.42 40±4.08 
33.73 

±4.47* 

*P<0.05; **P<0.01. 
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Abstract 0700 
  

 
Investigation of coordination and reaction characteristics of girls according to 

the age variable 

  

Uğur Özer, Cem Sinan Aslan 

Cumhuriyet University School of Physical Education and Sports, Sivas, Turkiye 

  

Summary 

 

Aim of this study, to determine whether coordination and reaction ability affected by the age 

difference between two groups girls, who had never taken sports training. 24 children, between the 

ages of 8-11 participated voluntarily in this study. They divided into two groups according to the 

their aged as 8-9 years group and 10-11 yeras group. Participants' coordination and reaction 

characteristics were measured respectively by Wall Catch test and Newtest 1000 visual reaction 

time tester. Statistical evaluation of the obtained data carried out using Correlation Analysis and 

Student t test in SPSS (Ver. 13) software program. The alpha was accepted as 0,05. As a result; 

there were significant correlations between age and coordination and reaction time. In addition, it 

was determined statistically significant differences between two groups in coordination and reaction 

characteristics. 

  

Keywords: Coordination, girl, reaction 

 
Kız çocuklarında koordinasyon ve reaksiyon özelliklerinin yaş değişkenine göre 

incelenmesi 
  

Uğur Özer, Cem Sinan Aslan 

Cumhuriyet Üniversitesi BESYO, Sivas, Türkiye 

  

Amaç 

Koordinasyon kabiliyeti bedensel performans kapasitesinin bir unsuru olup, psikomotor performans 

şartları grubuna dahildir (1). Hareket süratinin bir parçası olan reaksiyon sürati ise bir sinyalin 

verilmesinden sonra isteyerek, bilinçli hareketin başlatılmasına kadar geçen süredir.  

Bu çalışmada amaç; aralarında çok fazla yaş farkı bulunmayan, hiç spor eğitimi almamış kız 

çocuklarından oluşan iki grubun koordinasyon ve reaksiyon yetilerinin bu yaş farkından etkilenip 

etkilenmediğinin belirlenmeye çalışılmasıdır. 
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Yöntem 

Çalışmaya 8-11 yaş arasında, herhangi bir spor branşında eğitim almamış 24 kız çocuğu katılmıştır. 

Katılımcılar yaşlarına göre 8-9 yaş (n=11) ve 10-11 yaş (n=13) olmak üzere iki gruba 

ayrılmışlardır. Katılımcıların koordinasyon özelliklerini ölçmek için “Wall Catch Koordinasyon Testi”, 

reaksiyon zamanını ölçmek için ise “ Newtest 1000 Reaksiyon Ölçer” aleti kullanılmıştır.  

Ölçümlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS (ver.13) programı kullanılmıştır. 

Grupların karşılaştırılması için Student t testi uygulanmıştır. Ayrıca; yaş, koordinasyon ve reaksiyon 

arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Yanılma düzeyi olarak 0,05 

kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 

Tüm katılımcıların ortalama yaş değeri 9,42±1,18 yıl, 8-9 yaş grubunun yaş ortalaması 8,27±0,47 

yıl ve 10-11 yaş grubunun ortalaması ise 10,38±0,51 yıl olarak belirlenmiştir. Katılımcıların ölçüm 

değerleri ve karşılaştırma sonuçları tablolar halinde verilmiştir. 

 

Sonuç 

Çalışmaya katılan 24 katılımcının Wall Catch testi sonuçlarına bakıldığında; yaş arttıkça testte daha 

yüksek skorlar elde edildiği belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak, 5-12 yaş arası 240 çocukla 

yapılan bir çalışmada yaş arttıkça top yakalama becerisinin de arttığı saptanmıştır (2). Ayrıca, yaş 

arttıkça reaksiyon süresinde azalmalar meydana gelmiştir. Bu durumda yaşları daha büyük olan kız 

çocuklarının reaksiyon süresi daha kısadır denilebilir. Yine t testi karşılaştırma sonuçlarına göre iki 

grup arasında büyük yaş grubunun lehine anlamlı farklar meydana gelmiştir. Sonuç olarak; kız 

çocuklarında koordinasyon ve reaksiyon yetileri yaş farkından etkilenmektedir denilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kız çocuğu, koordinasyon, reaksiyon 

  

 

 
Tablo 1. Yaş, Koordinasyon ve Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlişki Katsayısı (Korelasyon 

Testi) 

Koordinasyon Reaksiyon 

Yaş 

r = 0,760 

p = 0,000 

p<0,05 

r = -0,691 

p = 0,000 

p<0,05 

Korelasyon testi sonuçlarına göre; yaş ile koordinasyon düzeyi arasında aynı yönlü yüksek ilişki 

katsayısı varken, yaş ile reaksiyon süresi arasında ters yönlü yüksek bir ilişki katsayısı vardır. 
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Tablo 2. Gruplardan Elde Edilen Ortalama Değerler ve Karşılaştırma Sonuçları (t Test) 

Parametreler 
8-9 Yaş Grubu 

x±ss 

10-11 Yaş Grubu

x±ss 
t p Sonuç 

W.C.* 6,82±2,04 10,00±1,15 - 4,798 0,000 p<0,05

N.T.** 0,383±0,99 0,277±0,29 3,694 0,001 p<0,05

*W.C.: Wall Catch Koordinasyon Testi, **N.T.: Newtest 1000 Reaksiyon Testi Grupların 

koordinasyon ve reaksiyon testi sonuçları t test ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında her iki test 

sonucu içinde istatistiksel olarak anlamlı farklar oluştu (p<0,05). 
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Abstract 0701 
  

 
The effects of fifteen, thirty and sixty seconds static stretch of the hamstring 

muscles on ıncreasing the knee rom 

  

Amin Azimkhani1, Teimour Darzabi2, Sadegh Abbasiyan3, Recep Gursoy4 
1Imam Reza university of Mashhad, Mashhad, Iran 
2Faculty Member Of Physical Education of technical and vocational university-Mashhad- Iran 
3Ph.D. Candidate (Ph.D.c) in Sport Physiology;Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

University of Tehran 
4Department of Physical Education and Sports, Ataturk University, Erzurum, Turkey 

  

Introduction: The purpose of this research was to compare the effect of fifteen, thirty and sixty 

seconds' static stretch of the hamstring muscles on increasing the knee joint range of motion on 

second-year male physical education students of high schools. 

 

Material-Methods: 88 physical education students of high school were selected for this study. The 

subject's age ranged from 15 to 17 with limited hamstring muscle flexibility. 

They were assigned randomly to four groups. Three groups stretched 5 days per week for fifteen, 

thirty and sixty seconds' with the fourth group performing no stretch serving as the control group. 

Before and after the 6 weeks of stretch, subject's knee joint range of motion was determined by 

measuring knee extension ROM' with femur. The data was analyzed by using SPSS PC software. 

 

Results: The results of the analysis revealed that: There was significant difference between the 

range of motion of control group and the stretching groups in ROM (p<0/01).  

 

Conclusion: Best desirable time on static stretch for the hamstring muscles to increase the knee 

joint range of motion is thirty seconds'. Also, static stretch of sixty seconds' is more effective than 

fifteen seconds' 

  

Keywords: Time effects, static stretch, hamstring muscles, knee ROM 
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Abstract 0703 
  

The investigation of anthropometric and somatic characteristics of basketball, 

handball and soccer university teams 

  

Selma Civar Yavuz 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport, Departman of Coaching Education, 

Sports Sciences Research & Application Center, Antalya-Turkey 

  

Purpose: Purpose of thise study is to investigation of antropometric and physical characteristics of 

basketball, handball and soccer players in university teams.  

 

Method: The subjects of the study consisted of voluntieer 45 players (15 baskettball players with 

mean age of 22.27±01.07 years old, height 178.75±06.97cm, weight 75.26±013.43kg, 15 

handball players with.mean age of 25.18±02.96 years old, height 178.37±05.17cm, weight 

72.49±09.88kg and 15 soccer players with mean age of 22.40±01.88 years old, height 

178.08±05.87cm, weight 72.42±05.56kg). All of the anthropometric measures were based on 

Anthropometric Standardization Reference Manuel. Standard anthropometric methods were used to 

determine body mass, body height and all of skinfold, bone diameter and circumference 

measurements.  

 

Results: There were no significant differences in age, height, weight, the body mass index and 

body fat between groups (p>0.05). According to the results of comparison of anthropometric 

measures of soccer, basketball and handball players; there were significant differences in skinfold 

thickness of biceps, forarm and calf (p<0.05) between soccer and basketball players; and there 

was significant difference in skinfold thickness of forarm between soccer and handball players 

(p<0.05). According to the results of comparison of somatotyp characteristics of soccer, basketball 

and handball players; there were significant differences in endomorphy component between 

basketball and soccer (p<0.05), handball players (p<0.05); and there was significant difference in 

mesomorphy component between handball and soccer players.  

 

Conclusion: Basketball players had higher fat distribution than soccer and handball players, and 

somatotype profile was endomorphic-mesomorph. Soccer and handball players had dominant 

mesomorph structure. 

 

Keywords: : Somatotyp, anthropometry, basketball, handball, soccer 
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Üniversite basketbol, hentbol ve futbol takımlarında oynayan sporcuların 

antropometrik ve somatik özelliklerinin incelenmesi 

  

Selma Civar Yavuz 

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor 

Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya-Türkiye 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, üniversite basketbol, hentbol ve futbol takımlarında oynayan sporcuların 

antropometrik ve somatik özelliklerinin incelemektir. 

 

Materyal ve Metod 

Bu çalışmaya Akdeniz üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan ve üniversite 

takımlarında oynayan yaş ortalamaları 22.27±01.07 yıl, boy ortalamaları 178.75±06.97 cm, ağırlık 

ortalamaları 75.26±013.43 kg olan 15 basketbol, yaş ortalamaları 25.18±02.96 yıl, boy 

ortalamaları 178.37±05.17 cm ve ağırlık ortalamaları 72.49±09.88 kg olan 15 hentbol ve yaş 

ortalamaları 22.40±01.88 yıl, boy ortalamaları 178.08±05.87 cm ve ağırlık ortalamaları 

72.42±05.56 kg olan 15 futbol oyuncusu olmak üzere toplam 45 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Egzersiz Fizyolojisi Laboratuarı’nda 

yapılmıştır. Tüm antropometrik ölçümler, Antropometrik Standardization Reference Manuel’e göre 

yapılmıştır.  

Boy ölçümü, topuklar bitişik, baş frankfort düzlemindeyken, derin bir inspirasyonu takiben, başın 

verteksi ile ayak arasındaki mesafe, 0.01 cm hassaslıktaki duvara sabitlenmiş Holtain marka 

stadiometre (Made in Britain, Holtain Limited, Crymych, Dyfed) aletiyle ölçülmüştür. 

Skinfold ölçümleri (deri kıvrım kalınlıkları), Lohman’ın önerdiği gibi Holtain marka kaliper ile 

bedenin sağ tarafından iki kez ölçüm yapılmış, iki ölçüm arasındaki fark 0.4’den büyük olduğu 

durumlarda üçüncü bir ölçüm yapılmıştır. Ölçümler, biceps, triceps, supscapular, suprailiac, 

abdomin, midaksillar, önkol, uyluk, calf ve göğüs olmak üzere toplam 10 bölgeden alınmıştır. İki 

ölçümün ortalaması alınarak milimetre cinsinden kaydedilmiştir. 

Çevre ölçümleri Behnke ve Wilmore’nin önerdiği gibi, boyun, omuz, göğüs, bel, kalça, uyluk, diz, 

calf, ayak bileği, biceps, önkol ve el bileği olmak üzere toplam 13 bölgeden, mezura ile alınmıştır.  

Humerus, femur, biacromial ve bitrochantric çap ölçümleri, callaway ve arkadaşlarının önerdiği 

şekilde, Holtain kaliper (Holtain, Made in U.K.) ile alınmıştır. 

Sporcuların antropometrik ölçümlerinin tanımlayıcı istatistikleri ortalama, standart sapma, 

minimum ve maksimum olarak verilmiştir. Branşlar arasındaki farkın belirlenmesinde tek yönlü 

varyans analizi (one way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons: Tukey) kullanılmıştır. Varyans 

analizi sonucu, anlamlı farkın olduğu veriler için independent-Samples T-Test kullanılmıştır. 
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Bulgular 

Futbol, hentbol ve basketbol takımlarında yeralan sporcuların fiziksel özellikleri ve oluşturulan bu 

gruplar arasındaki karşılaştırma sonucu, her üç grubun fiziksel özelliklerinin ortalamaları arasındaki 

farkın anlamsız olduğu görülmüştür (p>0.05). 

Futbolcuların, hentbolcuların ve basketbolcuların skinfold değerleri arasında bir farkın olup 

olmadığını belirlemek için, yapılan istatistik sonucu her üç grubun skinfold özelliklerinin ortalamaları 

arasındaki farkın, biceps, önkol ve calf skinfold değerleri hariç (p<0.005) anlamsız olduğu 

görülmüştür (p>0.05). 

Buna göre biceps, önkol ve calf değişkenleri için yapılan independent-Samples T-test sonuçlarına 

göre; basketbolcular ile futbolcuların ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0.05), ancak 

basketbolcular ile hentbolcuların her üç değerinde, hentbolcular ile futbolcuların ise önkol skinfold 

hariç (p<0.05) diğer her iki skinfold değerlerinde farkın anlamsız (p>0.05) olduğu görülmüştür. 

Futbolcuların, Hentbolcuların ve Basketbolcuların kemik çap ölçüm değerleri arasında bir farkın olup 

olmadığını belirlemek için, yapılan istatistik sonucu her üç grubun fiziksel özelliklerinin ortalamaları 

arasındaki farkın anlamsız olduğu görülmüştür (p>0.05). Futbolcuların, Hentbolcuların ve 

Basketbolcuların çevre ölçüm değerleri arasında bir farkın olup olmadığını belirlemek için, yapılan 

istatistik sonucu her üç grubun fiziksel özelliklerinin ortalamaları arasındaki farkın anlamsız olduğu 

görülmüştür (p>0.05). Somatotip özellikleri incelendiğinde; basketbolcuların endomorfik-mezomorf 

yapısına, hentbol ve futbol oyuncularının ise dengeli mezomorf yapısına sahip oldukları 

görülmüştür. İstatistiksel olarak basketbolcular ile futbol ve hentbol oyuncuları arasında endomorfik 

yapılarındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Aynı zamanda futbol ve hentbol 

oyuncularının dengeli mezomorf yapılarına sahip olmalarına rağmen, futbol grubunun hentbol 

grubundan daha baskın olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05).  

 

Sonuç 

Basketbol oyuncularının derialtı yağ dağılımı bakımından futbol ve hentbol oyunlarına göre daha 

fazla derialtı yağa sahip oldukları söylenebilir. Somato tip profilleri bakımından basketbolcular 

endomorfik-mezomorf yapısına sahip iken, futbol ve hentbol oyuncuları ise grup içinde dengeli 

mezomorf yapısına sahiptirler. Ancak futbol ve hentbol gruplarını karşılaştırdığımız sonuçlara 

dayanarak futbol grubunun hentbol grubuna göre daha baskın mezomorfik yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Somatotip, antropometri, basketbol, hentbol, futbol 
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Abstract 0705 
  

Evaluating and examining the relationship of adolescent football players' 

efficacy beliefs, goal orientations, competitive anxiety and coping strategies 

  

Seren Akıncı, Ziya Koruç, Nihan Arsan 

Hacettepe University, School of Sport Sciences and Technology 

  

Purpose 

This study aims to evaluate the efficacy beliefs, goal orientations, competitive anxiety and coping 

strategies of the adolescent football players. 

 

Methods 

Bucaspor Football Academy’s players birth of 1995 and 1996 were participated in this study 

(N=158). Athletes completed the Self-Efficacy Scale (SES), Collective Efficacy Scale (CES), Task 

Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), CSAI-2C, SCAT-C, and Coping Inventory for 

Competitive Sports –CICS for four times over time. Data were analyzed by Pearson Moment 

Correlations. 

 

Results 

Results show that there is significant positive correlation between mental imagery and self 

confidence (r=.258, p=.001), effort expenditure and self confidence (r=.299, p=.000), thought 

control and self confidence (r=.349, p=.000), seeking support and self confidence (r=.215, 

p=.007), relaxation and self confidence (r=.330, p=.000), logical analysis and self confidence 

(r=.335, p=.000), venting of unpleasant emotions and cognitive anxiety (r=.252, p=.001). 

Whereas there is negative correlation between distancing and self confidence (r=-.210, p=.008).  

Similarly, there is a positive correlation between self efficacy and collective efficacy (r=.266, 

p=.001), self efficacy and ego orientation (r=.291, p=.000), self efficacy and task orientation 

(r=.318, p=.000), collective efficacy and ego orientation (r=.237, p=.003), collective efficacy and 

task orientation (r=.238, p=.003) and ego orientation and task orientation (r=.700, p=.000). 

 

Conclusion 

As a result, it was revealed that there is significant relationship between efficacy beliefs, goal 

orientations, competitive anxiety and coping strategies of adolescent football players. These 

players reveals psychological skill training regularly. Therefore it is interpreted that psychological 

skill training is useful and necessary for applying and also sports psychology literature. 
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Ergen futbolcuların yeterlik inançları, hedef yönelimleri, yarışma kaygıları ve 

başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  

Seren Akıncı, Ziya Koruç, Nihan Arsan 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

  

Amaç 

Spor performansına etki eden faktörlere ilişkin pek çok araştırma mevcuttur. Bu çalışma da, ergen 

futbolcuların yeterlik inançları, hedef yönelimleri, yarışma kaygıları ve başa çıkma stratejilerinin 

değerlendirilmesi ve incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yöntem 

Bucaspor Futbol Akademisi’nde futbol oynayan 1995 ve 1996 doğumlu oyunculardan, iki sezonda 

sezon öncesi ve sonrasında ölçüm alınmıştır. Sporculardan Özyeterlik Ölçeği, Kolektif Yeterlik 

Ölçeği, Sporda Ego Görev Yönelimi Ölçeği (SGEYÖ), CSAI-2C, SCAT-C ve Sporda Stresle Başa 

Çıkma Ölçeği (SSBÇSE)’ni doldurmaları istenmiştir. Şubat 2010, Eylül 2010, Nisan 2011 ve Aralık 

2011’de alınan dört ayrı ölçüme pearson momentler korelasyon çarpımı analizi uygulanmıştır. 

Bulgular 

Durumluk yarışma kaygısı bileşenleri (bilişsel kaygı, bedensel kaygı, kendine güven) ile stresle başa 

çıkma stratejileri arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile pearson momentler korelasyon çarpımı 

analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; zihinde canlandırma ile kendine güven (r=.258, 

p=.001), çaba sarf etme ile kendine güven (r=.299, p=.000), düşünce kontrolü ile kendine güven 

(r=.349, p=.000), destek arama ile kendine güven (r=.215, p=.007), gevşeme ile kendine güven 

(r=.330, p=.000), mantıksal analiz ile kendine güven (r=.335, p=.000), hoşa gitmeyen duyguların 

ifadesi ile bilişsel kaygı (r=.252, p=.001) arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmaktadır. Buna karşın, 

sosyal geri çekilme ile kendine güven (r=-.210, p=.008) arasında istatistiksel olarak negatif ilişki 

bulunmuştur. 

Özyeterlik, kollektif yeterlik ile hedef yönelimleri arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile uygulanan 

pearson momentler korelasyon çarpımı analizine göre özyeterlik ile kollektif yeterlik (r=.266, 

p=.001), özyeterlik ile ego yönelimi (r=.291, p=.000), özyeterlik ile görev yönelimi (r=.318, 

p=.000), kollektif yeterlik ile ego yönelimi (r=.237, p=.003), kolektif yeterlik ile görev yönelimi 

(r=.238, p=.003), ego yönelimi ile görev yönelimi (r=.700, p=.000) arasında anlamlı pozitif ilişki 

vardır. 

 

Sonuç 

Sportif performansın artmasını sağlayan ögelerden biri olarak psikolojik beceri eğitimidir. Çalışmaya 

katılan ergen grubunun düzenli olarak psikolojik beceri eğitimi alıyor olmasının yeterlik inançları, 
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kendine güven ve başa çıkma stratejileri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Stresli durumlarla 

başa çıkmada zihinsel canlandırma, çaba sarf etme, düşünce kontrolü, destek arama, mantıksal 

analiz ve gevşeme bileşenleri ve kendine güven arasındaki pozitif ilişki de bu bakış açısıyla 

yorumlanmaktadır.  

Yetenekli ve başarılı oyunculardan oluşan bir takımın parçası olmak ve bu takımlarla başarılı 

sonuçlar elde etmek ergen futbolcuların yeterlik inançlarını ve görev yönelimlerini etkilemektedir. 

Özyeterlik, kolektif yeterlik ve ego ve görev yönelimleri arasında görülen pozitif ilişkinin bu 

bileşenlerden etkilendiği düşünülmektedir. 

Sonuçlar spor bilimleri ve uygulama ortamı açısından yorumlanacak ve öneriler sıralanacaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Ergen, futbol, psikolojik beceri eğitimi, başa çıkma 
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Abstract 0706 
  

The effect of hand preference in terms of balance and fall risk in elderly 

  

Mustafa Said Erzeybek1, Fatih Kaya2, Bilal Biçer3, Zeynep Bozdoğan1, Salih Pınar1 
1Marmara University, School of Physical Education and Sport, Istanbul 
2Erzincan University, School of Physical Education and Sport, Erzincan 
3Mustafa Kemal University,School of Physical Education and Sport, Hatay 

  

Purpose: To investigate the distribution of hand preference in elderly, and to have knowledge about 

the effect of hand preference in terms of balance and fall risk in elderly. 

 

Procedure: A total of 48 volunteers from ages 60-78 [28 females (58.3%) and 20 males (41.7%)] 

living high socio-economic environment in Istanbul participated in this study. Those elderly 

participants had no serious health problems. Hand preference of participants were determined by 

using Edinburgh Handedness Questionnaire, and were evaluated by using the Oldfield and 

Geschwind scores (GS). For visual balance Berg Balance Test (Berg Balance Scale-BBS) was used. 

 

Result: The distribution of hand preference was examined in two groups. 37 participants (77.1%) 

identified of right-handed, and 9 participants (18.8%) identified as left-handed in this study. It was 

observed that hand preference was not changed by gender (χ2=0.04, p=0.948). The rate of right-

hand preference in both male and female groups was significantly higher than the rates of other 

hand preference. It was observed that the participants have a low falling risk. In addition, balance 

and hand preference of participants did not affect the falling risk in this study (χ2=1.005, 

p=0.316). 

 

Conclusion: It was found that there was no relationship between handedness and gender, and both 

genders had high rates of the right hand preference in this study. It was thought that left 

hemisphere may be dominant according to functional lateralization. In addition, hand preference 

was not effective in terms of balance and fall risk in this study. General health status of 

participants was identified as an important factor in interpreting the results in this study. 

  

Keywords: Balance, falling risk, lateralization 
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Yaşlı bireylerde el tercihinin görsel denge ve düşme riski açısından incelenmesi 

  

Mustafa Said Erzeybek1, Fatih Kaya2, Bilal Biçer3, Zeynep Bozdoğan1, Salih Pınar1 
1Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul 
2Erzincan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Erzincan 
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Hatay 

  

Amaç: Yaşlı bireylerde el tercihi dağılımını araştırmak, yaşlılarda denge ve düşme riski açısından el 

tercihinin etkisi hakkında bilgi sahibi olmaktır.  

 

Yöntem: Çalışmaya, İstanbul’da yüksek sosyo-ekonomik çevrede yaşayan ve ciddi sağlık problemi 

bulunmayan yaşları 60-78 arasında değişen 28’i kadın (% 58.3), 20’si erkek (% 41.7) olmak üzere 

toplam 48 gönüllü yetişkin katıldı. El tercihi Edinburgh Oldfield anketi ile saptandı ve Geschwind 

skoruna (GS) göre değerlendirildi. Görsel denge için Berg Denge Testi (Berg Balance Scale-BBS) 

kullanıldı.  

 

Bulgular: El tercihi dağılımı iki grupta incelendi. Yaşlıların, 37’si (% 77.1) sağlak, 9’u (% 18..8) 

solak olarak belirlendi. El tercihinin cinsiyete göre değişmediği görüldü (χ2=0.04, p=0.948). Kadın 

ve erkek gruplarının her ikisinde de sağ el tercih oranının diğer el tercihi oranlarından önemli 

derecede yüksek olduğu görüldü. Genellikle düşük düşme riskine sahip oldukları görülen yaşlılarda 

el tercihinin denge ve düşme riskini etkilemediği görüldü (χ2=1.005, p=0.316). 

 

Sonuç: Bu çalışmada el tercihi ile cinsiyet arasında bir ilişkinin bulunmadığı, her iki cinsiyette de 

yüksek oranda sağ elin tercih edildiği saptandı. İşlevsel lateralizasyona göre sol beyin yarım 

küresinin baskın olabileceği düşünüldü. Denge ve düşme riski açısından el tercihinin etkili bir durum 

olmadığı gözlendi. Katılımcıların genel sağlık durumları sonuçları yorumlamada önemli bir faktör 

olarak tespit edildi. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Denge, düşme riski, lateralizasyon 
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Abstract 0707 
  

The comparison of selected training anaerobic and anaerobic powers in 

amongst children and adults 

  

Amin Azimkhani1, Sadegh Abbasiyan2, Teimour Darzabi3, Recep Gursoy4 
1Imam Reza university of Mashhad, Mashhad, Iran 
2Faculty Member Of Physical Education of technical and vocational university-Mashhad- Iran 
3Ph.D. Candidate (Ph.D.c) in Sport Physiology; Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

University of Tehran 
4Department of Physical Education and Sports, Ataturk University, Erzurum, Turkey 

  

Aim: The purpose of the present study was to examine the effects of anaerobic training on the 

activity of marker enzymes for anaerobic and aerobic metabolism in human from relatively 

sedentary children and adults.  

 

Materials-Method: The serum of subjects was analyzed for anaerobic [creatine kinase, adenylate 

kinase, and lactate dehydrogenase (LDH)] and aerobic (carnitinepalmitoyl transferase and 2-

oxoglutarate dehydrogenase) enzyme activities in 32 male individuals. The subjects were divided 

into two groups:  

 

Results: Children (3–11 y; n = 20) and adults (29–54 y; n = 12). LDH activity was higher in adults 

(118.2 ± 20.1) compared with children (27.8 ± 10.1) IU/L (p < 0.02). Creatine kinase activity was 

28% (p < 0.03) lower in children than in adults, and adenylate kinase activity was 20% (p < 

0.006) lower in children than in adults. In addition, we found higher 2-oxoglutarate-dehydrogenase 

activity in adults compared with children (p < 0.04), with no effect of aerobic training on carnitine 

palmitoyltransferase activity. When samples were expressed relative to aerobic training, only LDH 

activity remained significantly lower in children compared with adults (p < 0.01).  

Conclusion: The lower LDH activity observed in children compared with adults may partially explain 

decreased anaerobic and lactate generation capacity of the children studied. However, the 

mechanisms for the relatively deficient aerobic and anaerobic enzyme activities of children are not 

clear. 

  

Keywords: Children, adults, aerobic and anaerobic power, training 
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Abstract 0708 
  

Development of motor skills in mental disability interfere? 

  

Nurgül Özdemir, Şaheser Güneş 

adnan menderes university 

  

This study aimed to determine the effects of mental disability on the development of motor skills. 

Research has been performed with the trial.Ataturk Work Education Center and Imam-Preacher 

School students were collected. 20 business education high school student with the research, with 

trained intelligence levels of the same age group of 20 high school students without disabilities as 

for the development of motor skills in 3 days 2 hours training per week for 12 weeks in both 

groups was built pre-test post-test results were compared. Pretest and posttest measurements, the 

subjects height, age, flexibility, jump, 50 m.speed, standing long jump, shuttle run were compared 

by measuring such variables. 

Groups and within them, as well as evaluating the results pre-test-posttest measurements were 

compared with each other. SPSS statistical package program was used for statistical analysis of 

research data 17.00. Analysis of data, arithmetic mean, standard deviation, analysis of covariance 

with descriptive statistics and Wilcoxon statistical techniques were used. Characteristics of the 

physical development of the research training of 12 weeks in both groups were similar, but with 

differing levels of intelligence in the weight ratios of subjects (p =.01), shuttle run (p =.04) and the 

longest standing jump (p =.04) were significantly skills development. In addition, pre-test and 

post-test scores of the non-disabled subjects' height (p =.00), jumping (p =.00), speed (p =.00), 

flexibility (p =.02), skills development was also significant. 

  

Keywords: Mental retardation, motor skill, sports 

 
Zihinsel engel motor becerilerin gelişimine de engel mi? 

  

Nurgül Özdemir, Şaheser Güneş 

Adnan Menderes Üniversitesi 

  

Bu çalışmada zeka engelinin motor becerilerin gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.Araştırma deneme modelinde yapılmıştır. Araştırma verilerin Aydın Merkez Atatürk İş 

Eğitim Okulu ile Aydın Merkez İmam- Hatip Lisesi öğrencilerinde toplanmıştır. Araştırmada 

eğitilebilir zeka düzeyine sahip 20 iş eğitim okulu öğrencisi ile,aynı yaş grubunda engelli olmayan 

20 lise öğrencisine motor becerilerin gelişimine yönelik olarak 12 hafta boyunca haftada 3 gün 2 
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saat antrenman yaptırılmış her iki grubun ön test son test sonuçları karşılaştırılmıştır. Öntest ve 

sontest ölçümlerinde deneklerin boy, yaş, esneklik, sıçrama, 50 m.sürat, durarak uzun atlama, 

mekik koşusu gibi değişkenlerinin ölçümleri alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçların 

değerlendirilmesinde gruplar hem kendi içlerindeki hem de birbiri ile ön-test- sontest ölçümleri 

bakımından karşılaştırılmıştır. 

Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde SPSS 17.00 İstatistik Paket Programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma betimsel istatistikleri ile kovaryans analizi 

ve wilcoxon istatistik teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda 12 hafta uygulanan antrenmanları fiziksel gelişim özellikleri benzer fakat zeka 

düzeyleri farklı iki grupta yer alan deneklerin kilo oranlarında (p=.01), mekik koşusu (p=.04) ve 

durarak uzunu atlama (p=.04) becerilerinde anlamlı düzeyde gelişme gözlenmiştir. Ayrıca engelli 

olmayan deneklerin öntest ve sontest puanlarının boy (p=.00), sıçrama (p=.00), sürat (p=.00), 

esneklik (p=.02) becerilerinde de anlamlı düzeyde gelişme görülmüştür. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engel, motor beceri, spor 
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Abstract 0711 
  

Elite athlete self-description questionnaire: the validity and reliability in turkish 

athletes 

  

Emine ÇAĞLAR1, F. Hülya Aşçı2, Selen Kelecek2 
1Kırıkkale University School of Physical Education and Sport, Kırıkkale 
2Başkent University Faculty of Health Sciences, Sport Sciences Department, Ankara 

  

Purpose: The purpose of this study was to test the validity and reliability of the Turkish version of 

Elite Athlete Self-Description Questionnaire (EASDQ).  

 

Method: One hundred and eleven female (Mage =23.49, Ss=4.66 years) and 195 male athletes 

(Mage =26.63, Ss=5.02 years), totally 306 athletes (Mage =25.49, Ss=5.12 years) participated in 

this study. EASDQ is designed to measure perception of physical fitness and mental skill 

competence of elite athletes. The instrument consists of 6 subscales with 29 items. These 

subscales are Skill, Body, Aerobic, Anaerobic, Mental Skills and Overall Performance. Respondents 

of the EASDQ indicate the extent to which they agree with each statement on a six-point Likert 

scale, ranging from 1 (Completely False) to 6 (Completely True). The Turkish version of EASDQ 

was administered to participants in a group setting.  

 

Results: CFA results provided adequate fit for this sample. Good fit index values were obtained 

such as chi-square (362) = 782.39 (p <.01), RMSEA = 0.06, SRMR = 0.04, NNFI = 0.91 and CFI = 

0.92. Chi-square to degrees of freedom ratio was 2.16. These findings showed that the factor 

structure of the EASDQ-Turkish version was supported and had similar factor structure with the 

original questionnaire.  

 

Internal consistency coefficients were found.85 for perceived anaerobic fitness, aerobic fitness and 

mental skills; 0.88 for perceived body fitness, 0.89 for perceived skill and 0.86 for perceived 

overall performance. Item-total correlation coefficients ranged from 0.61 to.80.  

Conclusion: It can be concluded that EASDQ-Turkish version is a valid and reliable instrument for 

measuring sport specific self-perception of elite athletes. 

  

Keywords: Elite athlete self-description, reliability, scale, validity 
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Elit sporcu benlik algısı envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik 

çalışması 

  

Emine ÇAĞLAR1, F. Hülya Aşçı2, Selen Kelecek2 
1Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 
2Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışma Marsh ve arkadaşları tarafından 1997 yılında geliştirilen, “Elit Sporcu Benlik Algısı 

Envanteri”nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amacı ile yapılmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya 111 kadın ( yaş =23.49, Ss=4.66 yıl) ve 195 (( yaş =26.63, Ss=5.02 yıl) erkek 

olmak üzere toplam 306 ( yaş =25.49, Ss=5.12 yıl) sporcu katılmıştır. Elit Sporcu Benlik Algısı 

Envanteri (ESBAE)” sporda başarı için gerekli olan fiziksel ve zihinsel uygunluk yetilerinde 

sporcuların kendilerini algılamalarını değerlendirmektedir. Envanter 29 madde ve 6 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlar algılanan beceri, vücut uygunluğu, aerobik uygunluk, anaerobik 

uygunluk, zihinsel beceri ve genel performanstır. Envanterde yer alan 29 madde 6’lı Likert (1= 

Tamamen Yanlış ile 6= Tamamen Doğru) tipi ölçek üzerinde cevaplandırılmaktadır.  

ESBAE’nin çeviri aşamasında Brislin (1986) tarafından çeviri–geri çeviri yöntemi için önerilen 

standart işlem yolu takip edilmiştir. Ölçeğin İngilizce orijinali, İngilizce dil bilimci iki uzman ve spor 

psikolojisi alanından iki uzman tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Elde edilen Türkçe Envanterlerdeki 

maddeler karşılaştırılmış ve aynı çeviriye sahip maddeler belirlenmiştir. Aynı çeviriye sahip 

maddeler ve farklı çeviriye sahip maddelerin her bir çeviri şekli yeniden uzmanlara verilerek tekrar 

İngilizce’ye çevrilmiştir. Geri çevirisi yapılan envanter maddeleri, orijinal envanter maddeleri ile 

karşılaştırılmış ve farklılıklar, hatalar belirlenmiştir. İngilizce çeviri, orijinal envanter ile 

karşılaştırılarak bir birine en yakın çeviriler ile Türkçe Envanterin son şekli oluşturulmuştur. 

Envanterin son hali kişisel bilgi formu ile birlikte sporculara uygulanmıştır.  

Envanterin faktör yapıları Doğrulayıcı Faktör Analizi ile LISREL 8.7 yazılımı kullanılarak 

incelenmiştir. Envanterin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 

hesaplanmıştır. 

 

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, elde edilen uyum indeks değerlerinin iyi düzeyde 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlara göre ki-kare (362) = 782.39 (p <.01), kök ortalama 

kare yaklaşım hatası (RMSEA) = 0.06, standardize edilmiş kök ortalama kare artık (SRMR) = 0.04, 

normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) = 0.91 ve karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) = 0.92 olarak 

bulunmuştur. Ki-kare değeri örneklem genişliğine duyarlı olduğu için büyük örneklemlerde 

genellikle anlamlı çıkmaktadır (Şimşek, 2007). Bu durumda uyum hakkında karar vermek için ki-

kare değerinin serbestlik derecesine oranı kullanılmaktadır. Bu çalışmada elde edilen oran 2.16’dır 

ve 3 ve daha düşük oranlar mükemmel uyum olarak kabul edilmektedir (Sümer, 2000). Literatürde 

RMSEA’nın 0.06 ve altında olması iyi, SRMR’nin 0.05 ve altında olması mükemmel, NNFI ve CFI’nın 
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0.90 ve üzerinde olması iyi uyum olarak kabul edilmektedir (Sümer, 2000). Bu bilgiden hareketle 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksi değerlerinin iyi ve mükemmel olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe versiyonunun faktör yapısının 

desteklendiğini ve orijinal envanterin faktör yapısı ile benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Envanterin güvenirliğini test etmek üzere hesaplanan Cronbach alpha iç tutarlık katsayıları 

Algılanan Aerobik, Anaerobik Uygunluk ve Zihinsel Beceriler için 0.85, Algılanan Vücut Uygunluğu 

için 0.88, Algılanan Beceri için 0.89 ve Genel Performans için ise 0.86 olarak bulunmuştur. Madde 

alt boyut toplam korelasyon katsayıları ise.61 ile.80 arasında değişmektedir. 

 

Sonuç: Sonuç olarak, Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe versiyonunun elit sporcuların spora 

özgü kendilerini algılamalarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir envanter olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Elit sporcu benlik algısı, geçerlik, güvenirlik, ölçek 
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Abstract 0716 
  

Thesis on the nutritional habit of adolescents and the level of obesity 

  

Serdal Öğüt1, İpek Ökten2, Emrah Atay3 
1Adnan Menderes University, School of Health, Department of Nutrition and Dietetics, Aydın 
2Mehmet Akif Ersoy University Institude of Health Science Sport Teaching Department, Burdur 
3Süleyman Demirel University Institude of Health Science Sport Teaching Department,Isparta 

  

Aim: The nutritional habit is important for the individuals to survive in a healthy way.It is 

necessary to be more sensitive on nutrition during teenage and adolescence.This thesis aims to 

determine and state the nutritional habit among 81 highschool students on the age of 15-18 (45 

girl 36 boy). 

 

Method: This Cross-sectional and Describtive type study includes81 highschool students In the 

survey related with the study there was used data collection tool (r=72) whose reliability test was 

done by Karaca(2000) and has acceptability in literature.  

 

Findings: According to the survey body-mass index (BMI) shows no obesity for adolescence, but 

there are 4(%5) pre-obesite and 13(%16) slim. Top 3 nutrients are bread (%87,7), cheese 

(%75,3), fruit (%69,1). Negative aspects are that they eat chocolate and chips on the rate ( 

%46,9) everday and the don’t have breakfast on the rate (%35,8). 

 

In conclusion; There are positive results in the way their nutritional habit and BMI. We are on the 

view that Slim and pre-obesite ones can reach the normal BMI rates. 

  

Keywords: Adolescent, body-mass index, diet, obesity 

 



 

1614 

Adolesanların beslenme alışkanlıklarının ve obezite durumlarının incelenmesi 

  

Serdal Öğüt1, İpek Ökten2, Emrah Atay3 
1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Aydın 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Ana Bilim 

Dalı, Burdur 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü, Isparta 

  

Amaç: Beslenme alışkanlıkları, her yaş döneminde bireylerin sağlıklı yaşamlarını devam ettirmeleri 

açısından önem arz etmektedir. Beslenme konusunda çocukluk ve adolesan dönemlerinde daha da 

hassas davranmak gerekmektedir. Bu çalışmada 15-18 yaş arası 81 lise öğrencisinin(45 kız 36 

erkek) beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

  

Metod: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 81 lise öğrencisini kapsamaktadır. Konu ile ilgili 

olarak hazırlanan anket formları, literatürde geçerliliği olan, güvenirlik çalışması Karaca (2000), 

tarafından yapılmış olan veri toplama aracı kullanılmıştır(r=72). Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 17 paket programda tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırma verilerine göre beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplandığında, hiç bir adolesanda 

obezite belirlenmemiştir, ancak 4(%5) adolesan pre-obezite ve 13(%16) adolesan ise zayıf olarak 

belirlenmiştir. Adolesanların en çok tükettiği ilk 3 besin ekmek(%87,7), peynir (%75,3), 

meyve(%69,1) olarak saptanmıştır. Araştırmada olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir nokta, 

çikolata ve cips gibi besinlerin öğrenciler tarafından her gün %46,9 oranında tüketilmesi ve sabah 

kahvaltısının %35,8 oranında yapılmamasıdır. 

 

Sonuç olarak; bu çalışmada adolasanların beslenme alışkanlıkları ve BKİ’leri göz önünde 

bulundurulduğunda genel olarak olumlu veriler elde edilmiştir. Zayıf ve pre-obezite bireylerin ise 

beslenme eğitimleri ile normal BKİ’ne sahip bireyler olabileceği kanısındayız. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Adolesan, beden kitle indeksi (BKİ), beslenme, obezite 
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Abstract 0718 
  

Preservice classroom teachers’ attitude and self-efficacy toward physical 

education lesson 

  

Serdar Alemdağ, Erman Öncü, Ferdi Sakallıoğlu 

Karadeniz Technical University School of Physical Education and Sports, Trabzon 

  

Objective 

The purpose of this study was to examine preservice classroom teachers’ attitude and self-efficacy 

toward Physical Education Lesson (PEL) and to compare these with regard to some demographic 

variables.  

 

Method 

Study participants were 528 preservice classroom teachers from Karadeniz Technical University. 

Physical Education Attitude Scale-10 (Öncü, 2012) and Physical Education Self-Efficacy Scale (İpek 

and Bayraktar, 2009) were applied to preservice classroom teachers. T-test and Anova were used 

to examine the differences in physical education attitude score and physical educatin self-efficacy 

score based upon some independent variables. Pearson Correlation Coefficient was calculated 

between the preservice classroom teachers’ attitude and self-efficacy scores toward PEL. 

 

Results 

The mean of the attitude score and the self-efficacy score of the preservice classroom teachers who 

participated in this study was 36.76 and 38.81 respectively. There were significant differences in 

scores of the sample with respect to some independent variables. The result of the analysis 

revealed that the preservice classroom teachers who were male and at 3st and 4th grade had 

higher attitude scores than the other grades.  

 

Conclusion 

The results of analysis indicated that the attitude and the self-efficacy toward PEL of the preservice 

classroom teachers were over the middle level in general. Further, there was a positive correlation 

at the middle level between preservice classroom teachers’ attitude and self-efficacy toward PEL. 

  

Keywords: Preservice classroom teacher, physical education lesson, attitude, self-efficacy 
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Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-

yeterlikleri 

  

Serdar Alemdağ, Erman Öncü, Ferdi Sakallıoğlu 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon 

  

Giriş  

Beden eğitimi dersi, çocukların spora yönlendirilmesinde ve çocuklara sporu sevdirmede çok ciddi 

bir rol üstlenmektedir. Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların gelişimleri üzerine etkileri nedeniyle 

beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler, öğrencilerine fiziksel aktivite alışkanlığı kazandıracak 

bir ders programı hazırlama ve bu programı uygulamadan sorumlu tutulmaktadırlar (Darst ve 

Pangrazi, 2009). Pek çok ülkede ilköğretim düzeyindeki okullarda beden eğitimi dersleri, sınıf 

öğretmenleri tarafından yürütülmektedir (Arslan ve Altay, 2009). Dolayısıyla ilköğretim 

öğrencilerini beden eğitimi dersi ile ilk tanıştıran öğretmen, sınıf öğretmenleri olmaktadır. Beden 

eğitimi dersi açısından bakıldığında sınıf öğretmenlerinden, öğrencilere fiziksel beceriler (Ağgön ve 

Yazıcı, 2010) ve özellikle yaşam boyu egzersiz/spor yapma alışkanlığı kazandırabilmeleri yolunda, 

beden eğitim faaliyetlerini titizlikle organize edebilmeleri beklenmektedir. Allison (1990), sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitimi derslerini yürütme ile ilgili sahip oldukları bu sorumluluktan ötürü, 

araştırmacıların sınıf öğretmenleri ve adayları üzerinde beden eğitimi dersi ile ilgili araştırmalara 

odaklanmaları gerektiğini işaret etmektedir. Literatür incelendiğinde, sınıf öğretmenleri ve sınıf 

öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersi ile ilgili tutumları (Matanin ve Collier, 2003; Morgan, 

2008; Yıldız, 2010) ve yeterlikleri (Kara, 2007; Parks, Solmon ve Lee, 2007; İpek ve Bayraktar, 

2009) konularında birçok araştırma yapıldığı görülmekle birlikte bu iki bağımlı değişkenin bir arada 

çalışma konusu yapıldığı bir araştırmanın ise olmadığı belirlenmiştir. Aday öğretmenlerin alan 

derslerine yönelik tutumları ve öz-yeterliklerinin belirlenmesi, gelecekteki öğretmenlik hayatında, 

ilgili konuları nasıl öğreteceklerinin ipuçlarını bulmak, potansiyel problemlerin zamanında tespit 

edilerek giderilmesini sağlamak (Doğan, 2004) ve dolayısıyla eğitim programlarına yön vermek 

açısından oldukça önemli olacaktır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenliği 

programında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlik 

düzeylerini belirlemek, tutum ve öz-yeterliğin; öğrencilerin kişisel bilgilerinden elde edilen bazı 

bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. 

 

Yöntem 

Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 

bahar yarıyılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği 

Programında öğrenim gören 354’ü kadın ve 174’ü erkek 528 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaşları, 18 ile 31 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 

21.39 ± 1.34’tür. Araştırmada, sınıf öğretmeni adayları için geliştirilmiş “Beden Eğitimi Dersi Tutum 

Ölçeği-10” ve “Beden Eğitimi Dersi Öz-Yeterlik Ölçeği-Formasyon Alt Boyutu” veri toplama aracı 
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olarak kullanılmıştır. Öncü (2012) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği-10, 5’li 

Likert tipinde ve tek faktörlü bir yapıya sahip olup 10 maddeden oluşmaktadır. İpek ve Bayraktar 

(2009) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Dersi Öz-Yeterlik Ölçeği ise, 5’li Likert tipinde ve 36 

maddeden oluşan üç faktörlü (Teorik, Pratik ve Formasyon) bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada ilgili 

ölçeğin 10 maddeden oluşan Formasyon Alt Boyutu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan 

istatistiksel analizler SPSS paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 

beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterliklerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için t ve Anova testleri, ayrıca öğretmen adaylarının beden 

eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek 

amacıyla da korelasyon istatistiği yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışma kapsamındaki öğretmen adaylarının, tutum ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik 

ortalaması 36.76 ve standart sapması 9.78 iken; öz-yeterlik ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik 

ortalaması 38.81 ve standart sapması da 6.11’dir. Öğrencilerin tutumları, cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık (t=6.409; p<0.01) gösterirken öz-yeterlikleri anlamlı bir farklılık (t=1.949; 

p>0.05) göstermemektedir (Tablo 1). Sınıf değişkenine göre de öğrencilerin tutumları, anlamlı bir 

farklılık (F=6.447; p<0.01) gösterirken öz-yeterlikleri anlamlı bir farklılık (F=0.071; p>0.05) 

göstermemektedir (Tablo 2). ‘Tutum Ölçeği’nden elde edilen puanlarla, ‘Öz-Yeterlik Ölçeği’nden 

elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur (r=0,423; p<0,01). 

 

Sonuç 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik 

tutumları ve öz-yeterliklerinin genelde orta seviyede olduğu söylenebilir. Erkek öğretmen 

adaylarının kadın öğretmen adaylarından, 3 ve 4.sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 

2.sınıfta öğrenim görenlerden daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmekle birlikte öz-yeterlik 

düzeylerinin, cinsiyet ve sınıf değişkenine göre hemen hemen aynı seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlikleri 

arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan örneklemin 

tek bir üniversitede öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarından oluşması araştırmanın sınırlılığı 

olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden, farklı üniversitelerde ve daha geniş örneklemler üzerinde 

yapılacak çalışmalarla, literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Table 1. t-test results by gender 

Tablo 1: Cinsiyete göre t-testi sonuçları 

 
 

 

Table 2. Anova results by grade 

Tablo 2. Sınıflara göre Anova sonuçları 
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Abstract 0726 
  

Depression compared with veterans and disabled veterans and selected 

disabled non-athlete volleyball players 
  

Seyed Hossein Alavi1, Farshad Ghazalian2, Soghra Gamshdi3 
1Seyed Hossein Alavi - Department of Physical Education and Sport Sciences, Technical and 

Vocational College, Mahmoudabad, Technical and Vocational University, Iran 
2Farshad Ghazalian-Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
3Physical Education Teacher, Education Mahmoudabad, Iran 

  

The present Study was motivated by the necessity of mental health. it Describes and compares the 

rates of depression and general-purpose volleyball players with veterans and disabled veterans and 

disabled non-athletes is 2011. 

Research methods in this study is is a descriptive method. Sample was randomly selected among 

the cities of Amol, Mahmoodabad, Noor and Fereidoon'kenar and total number of 70 includes in this 

study that have been selected and implemented accordingly. 

The survey gauges, Aaron Beck depression questionnaire (BDI) and the 21 aspects of depression in 

six separate domains which can be studied and measured. Operations related to statistical data 

analysis software (SPSS) was applied to extract results. 

Findings concluded from the research comparing depression scores in both groups, showed that 

there are significant differences. In this case, the rates of depression than veterans and disabled 

veterans and disabled volleyball players were untrained. 

Although there are various ways to deal with depression, but it seems there is a "physical therapy" 

for reasons of cost, without the side effects appropriate part of the solution is logical and easy-Wasl 

in the prevention, control and treatment is considered. Results from this study as well as other 

similar conduct further research on regular and continuous Individual and team sports activities 

stressed the beneficial effects of exercise for Improving mental health and disabled veterans on the 

verification and authentication. 

  

Keywords: Depression, volleyball players, veterans 
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Depression compared with veterans and disabled veterans and selected 

disabled non-athlete volleyball players 

  

Introduction 

Vaysmn and Asbnsn (2005), with a research paper entitled "Cognitive variables of depression in 

adults with mental disabilities" pointed to the conclusion that Mentally handicapped adults in 

rehabilitation programs took advantage of lower motor capabilities Of cognitive stability and were 

less depressed (8).  

Kamran Moghadam carried a study in 2007, in which entitled "Comparison of depression between 

the boys of team sports and individual students with students of Islamic Azad University of 

untrained boys. The results of the study showed that rates of depression in male non-athlete 

students are significantly more than male student athletes. The results of this study, significantly 

differs from students in individual and team athletes in which have shown rates of depression (9). 

 

Method 

Population and sample 

Research methods in this study fitting the subject is a descriptive and comparative method. All 

veterans and disabled population in this research study in selected cities were in the years 2010 to 

2011. Sample survey randomly selected 70 patients who were 35 and 35 veterans and disabled 

veterans and disabled volleyball players who are non-athletes.  

 

Statistical methods 

the collected data in this study were analyzed by SPSS software. Through the calculation of 

descriptive statistics on topics such as classification, the average, the frequency, the standard 

deviation and cumulative frequency have been made. Especially independent groups T- test with 

error level 0/05 = 95% confidence level is used. 

 

Conclusion 

While this study, depression scores of disabled veterans and non-athletes 59/18 vs. 54/4 for the 

veterans and disabled volleyball players had this significant difference in the interpretation of the 

results of two studies. Also, the overall conclusions of the research Mrynany in 2009, rates of 

depression in both groups were female student athletes and non athletes, Sabzevar University, 

Was shown that approximately 61% (of 13) of 21 of the Beck Depression Inventory (BDI) were 

statistically significant differences between the groups (12 and 13). 
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Abstract 0728 
  

Comprising of the academic success of the students entering to the recreation 

department with different entrance exam methods 

  

Dağcan Dağ, Özgür Mülazımoğlu Ballı, Hüseyin Gökçe 

Pamukkale University Sports Science And Technology, Recreation Department, Denizli 

  

1. Purpose 

The aim of this study was to compare academic success of the students who attended the 

Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology Recreation Department with two 

different exam methods. These methods are sports background score and special talent exam 

score.  

 

2. Methods 

The sample of the study is consist of 106 students (40 female, 66 male) attended the Pamukkale 

University, School of Sport Sciences and Technology Recreation Department in 2006, 2007, 2008 

and 2009. There were two groups in these years; students who attended university in 2006-2007 

with special talent exam score, others (2008-2009) attended university with background score.  

 

3. Findings 

The results show that there is statistically significant difference between students entering in 2006-

2007 and 2008-2009 in common mandatory lessons, foreign language lessons, theoretical lessons, 

practical lessons and the academic average for 3 terms and 5 terms (p<05). This difference derives 

from students entering in 2008-2009 as their academic average was higher than others. In 

addition to this, another significant difference was found in female students according to their 

common mandatory lessons, foreign language lessons, theoretical lessons, practical lessons and 

the academic average for 3 terms and 5 terms in the favor of female students entering in 2008-

2009 (p<05). However, there is no significant difference was found between male students 

(p>05).  

 

4. Result 

The students entering the Recreation Department with their sport background score have higher 

grade point average and academic average than other students entering the Recreation 

Department with special talent exam score. 

  

Keywords: Academic achievement, entrance exam methods, recreation 
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Farklı giriş sınav yöntemleriyle rekreasyon bölümüne alınan öğrencilerinin 

akademik başarılarının karşılaştırılması 

  

Dağcan Dağ, Özgür Mülazımoğlu Ballı, Hüseyin Gökçe 

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, Denizli 

  

1. Çalışmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

Rekreasyon Bölümü’ne, spor özgeçmiş puanı ve özel yetenek sınavıyla alınan öğrencilerin akademik 

başarılarını karşılaştırmaktır. 

 

2. Yöntem 

Çalışmaya Rekreasyon Bölümü’ne 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında giren 40 kadın ve 66 erkek 

olmak üzere toplam 106 öğrenci dâhil edilmiştir. Belirlenen dört yılın seçilmesinin nedeni, 2006-

2007 yılarında öğrencilerin özel yetenek sınavıyla ve 2008-2009 yıllarında ise öğrencilerin spor 

özgeçmiş puanlarıyla Rekreasyon Bölümü’ne alınmış olmalarıdır. Özel yetenek sınavı ve spor 

özgeçmiş puanı ile alımlarda farklı uygulama esasları bulunmaktadır.  

Bu uygulama esaslarını iki bölümde inceleyebiliriz: 

A- 2006-2007 senelerinde Rekreasyon Bölümü’ne başvuran adaylara özgü uygulama esasları 

şunlardır: 

 

• Özel yetenek sınavı sürat testi, koordinasyon parkuru ve dayanıklılık testinden oluşur. 

• 2006-2007 senelerinde Rekreasyon Bölümü’ne giren öğrencilerin giriş sınavları değerlendirilirken, 

ÖSS puanı sadece yerleştirme puanı hesaplanırken ele alınmıştır. 

B- 2008-2009 senelerinde Rekreasyon Bölümü’ne başvuran adaylara özgü uygulama esasları ise şu 

şekildedir: 

• Rekreasyon Programı’na başvuran adaylar özel yetenek sınavına tabi tutulmazlar. Spor 

özgeçmişine ait onaylı belgelerin karşılığı olan Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) ile değerlendirilirler. SÖP 

değerlendirilmesi şu şekildedir: 

o SÖP=ÖSS-P (Öğrenci Seçme Sınavı Puanı) x SÖK (Spor Özgeçmiş Katsayısı). Örneğin, basketbol 

özgeçmişi olan bir öğrencinin millilik belgesi var ise katsayı değeri ‘1.000’dir. 

• 2008-2009 senelerinde Rekreasyon Bölümü’ne giren öğrencilerin giriş sınavları değerlendirilirken, 

ÖSS puanı hem SÖP, hem de yerleştirme puanı hesaplanırken ele alınmıştır. 

Rekreasyon bölümünde 2006-2007 ve 2008-2009 yıllarında Rekreasyon Bölümüne giren öğrenciler 

farklı müfredatlar da eğitim gördükleri için, bu araştırmada değerlendirmeye alınan derslerin ve 

ders kredilerinin ortak olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmada veri olarak, öğrencilerin dönem sonu 

transkriptlerinden elde edilen ortak derslerinin not ortalamaları ve dönemlik akademik ortalamaları 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemli T-test kullanılmıştır. Belirlenmiş olan ortak 
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dersler, dört temel başlıkta (zorunlu, yabancı dil, teorik, uygulama) toparlanmıştır. Öğrencilerin 

dersi ilk aldıkları notlar dikkate alınmış ve devamsızlıktan kalanların bir sonraki sene aldığı not göz 

önünde bulundurulmuştur. 

Öğrencilerin not ortalamaları karşılaştırılırken, dönem sonunda transkribe geçen notlarının, 

minimum değeri alınmıştır. Örneğin transkribinde ‘B1’ almış bir öğrencinin notu 75 olarak 

değerlendirilmiştir. Transkripteki not dağılımları şu şekildedir; A1: 90+, A2: 80-89, B1: 75-79, B2: 

70-74, C1: 65-69, C2: 60-64, D1: 55-59, D2: 50-54, E: 40-49, F1: 0-39.  

Öğrencilerin akademik ortalamaları karşılaştırılırken, öğrencilerin aldıkları derslerin kredisi ve 

dersten geçtikleri notun (Harf olarak) karşılığı hesaplamaya katılmıştır. Örneğin dersten dönem 

sonunda ‘A2’ almış bir öğrencinin transkriptindeki değeri 3.7’dir. Aldığı dersin kredisi 2 ise bu değer 

transkriptine 6.4 olarak geçecektir. Transkriptteki kat sayı değerleri şu şekildedir; A1: 4, A2: 3.7, 

B1: 3.3, B2: 3, C1: 2.7, C2: 2.3, D1: 1.7, D2: 1. Bu şekilde öğrencilerin hem beş dönemlik hem de 

üç dönemlik akademik ortalamaları bulunarak karşılaştırılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, farklı giriş sınav yöntemleriyle Rekreasyon Bölümü’ne giren 

öğrencilerin, ortak zorunlu ders, yabancı dil ders, teorik ders ve uygulama ders ortalamaları ve 3 

dönemlik akademik ve 5 dönemlik akademik ortalamaları arasında, spor özgeçmiş puan yöntemi ile 

giren öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<.05). Spor özgeçmiş ve yetenek 

sınav yöntemi ile giren öğrencilerin ders ortalama puanlarının sırasıyla; ortak zorunlu derslerinin 

(=62.14), ( =58.73), yabancı dil derslerinin ( =64.06), ( =58.49), teorik derslerinin ( =58.98), 

(=54.44) ve uygulama derslerinin ( =68.10), ( =63.64), 3 dönemlik akademik ortalamasının 

(=2.52), ( =2.39) ve 5 dönemlik akademik ortalamasının ( =2.66), ( =2.39) olduğu saptanmıştır.  

Ayrıca Rekreasyon Bölümü’ne giren kadın öğrencilerin ortak zorunlu ders, yabancı dil ders, teorik 

ders, uygulama ders ortalamaları, 3 dönemlik akademik ve 5 dönemlik akademik ortalamaları 

arasında spor özgeçmiş puan yöntemi ile giren öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuştur (p<.05). Spor özgeçmiş ve yetenek sınav yöntemi ile giren öğrencilerin ders ortalama 

puanlarının sırasıyla; ortak zorunlu derslerinin ( =62.68), ( =57.26), yabancı dil derslerinin 

(=64.50), ( =50.66), teorik derslerinin ( =61.86), ( =55.48), uygulama derslerinin ( =69.90), 

(=61.28), 3 dönemlik akademik ortalamasının ( =2.51), ( =2.31) ve 5 dönemlik akademik 

ortalamasının ( =2.68), ( =2.37) olduğu saptanmıştır. Fakat erkek öğrencilerin ortak zorunlu ders, 

yabancı dil ders, teorik ders, uygulama ders ortalamaları, 3 dönemlik akademik ve 5 dönemlik 

akademik ortalamaları arasında, anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05).  

 

4. Sonuç 

Araştırmanın sonucuna göre spor özgeçmiş puanıyla Rekreasyon Bölümü’ne giren öğrencilerin ders 

ortalamaları ve akademik ortalamaları, özel yetenek sınavıyla giren öğrencilere göre daha yüksek 

bulunmuştur. Bununla birlikte spor özgeçmiş puanıyla Rekreasyon Bölümü’ne giren öğrencilerin 

ortak zorunlu ders, yabancı dil ders, teorik ders, uygulama ders ortalamalarının her birinde, özel 
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yetenek sınavıyla giren öğrencilerinkine göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca spor özgeçmiş 

puanıyla Rekreasyon Bölümü’ne giren kadın ve erkek öğrencilerin ders ortalamaları ve akademik 

ortalamaları, özel yetenek sınavıyla giren kadın ve erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, giriş sınav yöntemleri, rekreasyon 
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Abstract 0736 
  

Determination and comparison of critical thinking dispositions of pre-service 

sport managers 

  

Melih Nuri Salman1, Muzaffer Toprak Keskin2 
1Aksaray Üniversity Physical Education High School Aksaray 
2Physical Education Teacher Aksaray 

  

Purpose: The first purpose of this study was to determine the critical thinking dispositions of pre-

service sport managers and compare them according to gender and grade levels. The second 

purpose of the study was to examine if there is any significant correlation between pre-service 

sport managers’ critical thinking dispositions and ages. The study was limited with twelve 

universities including Department of Sport Management in School of Physical Education and Sport. 

A total of 726 students studying at the first and fourth grade levels during the fall and spring 

semesters at the 2010- 2011 academic year were included voluntarily in the study.  

 

Method: The California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI) developed by Facione, 

Facione and Giancarlo (1998) and adapted by Kokdemir (2003) to Turkish and also a survey 

prepared by the researcher for gathering some demographic informations were used to collect the 

data. Descriptive statistics, Cronbach’s alpha reliability and Pearson correlation coefficients were 

calculated, and also two-way analysis of variance (Two-way ANOVA) was used for the comparison 

of the data. 

 

The results showed that mean score taken from the California Critical Thinking Dispositions 

Inventory by pre-service sport managers was 204.24 ± 23.36. Accordingly, it can be said that pre-

service sport managers have the low of critical thinking dispositios. It was found that there were no 

significant differences at critical thinking dispositions when compared according to gender and 

grade levels (p>0.05).  

 

Results and Conclusion: The results also showed that critical thinking dispositions of pre-service 

sport managers demonstrated a weak positive association with age. In conclusion, it can be said 

that critical thinking dispositions of pre-service sport managers should be improved. 

  

Keywords: Sport management, pre-service sport manager, critical thinking 
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Aday spor yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve 

karşılaştırılması 

  

Melih Nuri Salman1, Muzaffer Toprak Keskin2 
1Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Aksaray 
2Beden Eğitimi Öğretmeni Aksaray 

  

Amaç: Araştırmanın amacı, aday spor yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemek, 

eleştirel düşünme eğilimlerini cinsiyet, sınıf ve yaş düzeylerine göre karşılaştırmak ve spor 

yöneticiği eğitimi alan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını incelemektir. Araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nın Spor Yöneticiliği 

alanında eğitim veren on iki üniversite ile sınırlandırılmıştır. Araştırmaya, 2010-2011 eğitim-

öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde, spor yöneticiliği bölümünde birinci ve dördüncü sınıf 

düzeylerinde öğrenim gören 726 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

 

Yöntem: Verilerin toplanmasında, Facione, Facione ve Giancarlo (1998) tarafından geliştirilmiş olan 

Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ)’nin (California Critical Thinking Disposition 

Inventory) Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış versiyonu kullanılmıştır. Bununla 

birlikte, katılımcıların bazı demografik özelliklerine ilişkin bilgiler, araştırmacı tarafından hazırlanan 

"Kişisel Bilgi Formu" yoluyla edilmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanmasında; betimsel istatistikler, 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve yapılan 

karşılaştırmalarda iki yönlü varyans analizi (iki faktörlü ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırma sonucunda, spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin Kaliforniya Eleştirel 

Düşünme Eğilimleri Ölçeği’nden aldıkları toplam puanların ortalamasının 204.24 ± 23.36 olduğunu 

göstermiştir. Buradan hareketle, spor yöneticiliği öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin 

düşük olduğu söylenebilir. Cinsiyet ve sınıf düzeyine göre karşılaştırıldığında, aday spor 

yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>.05). Aynı 

zamanda araştırma bulguları, spor yöneticiliği öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaşları 

arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

 

Sonuç: Sonuç olarak, aday spor yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin geliştirilmesi 

gerektiği bunun için eğitim programları dahil gerekli önlemlerin alınması gerektiği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor yönetimi, aday spor yöneticisi, eleştirel düşünme 
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Abstract 0737 
  

Function measurement of esfahan province physical education general 

administration on basis of EFQM 

  

Yashar Hormati, Shahram Aroufzad, Taghy Aghahoseini 

physical education of azad islamic university of mobarake branch 

  

The main objective of this research performance evaluation Department of Physical Education 

based on EFQM model and comparison with the situation is favorable. Excellence Model, the 

approach route to improve the performance of activities of managers, King will identify and 

establish contact with the axis of the ring structure and organization of work processes with the 

players, customers, stakeholders and community satisfaction, each of them provides. This 

research, is a descriptive research and confirm the hypothesis and research, survey and 

questionnaire was used to EFQM. The Statistical Society of Physical Education Department to all 

staff in 1390 and includes 221 is formed. Volume sampling method is stratified random sample of 

132 was considered. To test the reliability of Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.885r =, 

respectively. Standards for excellence and leadership 445.03 Average 40.95, Policy 35.64, 37.53 

staff, and resources Partners, 49.73, 65.61 processes, customer results, 78.36, 34.125 employees’ 

results, society results and key performance results 67.81 to 36.26 respectively. To examine the 

assumptions and analysis of findings from the inferential statistics including t-test for univariate 

and SPSS software was used that results in two areas of enablers and results is that: The amount 

of rated current and ideal situation excellence in Department of physical Education based on EFQM, 

there are significant differences. Rating based on 50% of excellence compared to the optimal 

condition showed poorer results. The results of the research sub-hypothesis is: The amount of 

rated current and desired status criteria leadership, policy, personnel, processes, customers, 

employees, results, key performance results based on the EFQM model in the Department of 

Physical Education, there are significant differences. Excellence and rated based on these criteria 

compared with 50% favorable condition showed poorer results. The amount of rated current and 

desired status criteria and community resources and partners in the department of physical 

education model based on EFQM, there are significant differences. Excellence and rated based on 

these criteria compared with 50% favorable condition showed stronger results. 

  

Keywords: Organizational excellence, performance evaluation, excellence model EFQM, 

Department of Physical Education of Esfahan 
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Abstract 0742 
  

Comparison of the properties of dominant and non dominant arms of ındividuals 

playing tennis 

  

Sedat Özcan, Emrah Atay 

Süleyman Demirel Üniversty, The Faculty of Medical Sciences, Department of Sport Sciences, 

ISPARTA 

  

Purpose: The purpose of the study is to compare the properties of dominant and non dominant 

arms of the tennis players. 

 

Method: 12 students who continue education at Suleyman Demirel University and also play tennis 

voluntarily participated in the study. Participants were required to attend tennis trainings or tennis 

matches regularly at least 3 days a week. In order to examine the effect of tennis on dominant and 

non dominant arms Bioelectrical impedance (Tanita, BC-418) and hand dynamometer (Takei Hand 

Dynamometry) were used. Data were evaluated by descriptive statistics of SPSS 15 software pack 

and Wilcoxon matched-pair two sample test.  

 

Result: General properties of the participants are; average age 22,83 ±2,55years, height 174,16 

±5,67cm, weight 69,67±9,74kg. Sports age of the participants are 11,66 ±1,92years and they 

have played tennis regularly 4,75±1,65 years. There has been a significant difference (p<0.05) 

between the Dominant and Non dominant grip (strength 42,33±3,53-39,23±3,72 respectively); a 

significant difference (p<0.05) between Dominant and Non dominant arm impedance 

(300,83±36,53- 314,25±38,38 respectively); a significant difference (p<0.05) between Dominant 

and Non dominant arm fat percentage (9,27±4,06-10,04±3,79 respectively); a significant 

difference between (p<0.05) Dominant and Non dominant arm nonfat mass (3,83±0,59-3.63 

±0,59 respectively); a significant difference (p<0.05) between Dominant and Non dominant arm 

muscle mass (3,54±0,53-3,41±0,53 respectively). 

 

Conclusion: It can be said that tennis plays a role on the composition and strength of the dominant 

arm. 

  

Keywords: Body composition, dominant-non dominant arm, tennis 
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Tenis sporu yapan bireylerin dominat ve nondominant kol özelliklerinin 

karşılaştırılması 

  

Sedat Özcan, Emrah Atay 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, ISPARTA 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı tenisçilerin dominat ve nondominat kol özelliklerini karşılaştırmaktır. 

 

Metod: Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitimlerine devam eden ve tenis sporu yapan 

12 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılarda en az haftada 3 gün sıklıkla düzenli olarak tenis 

antrenmanlarına veya müsabakalarına katılma şartı aranmıştır. Tenis sporunun dominant ve 

nondominat kollar üzerine etkisini incelemek için Biyoelektrik impedans (Tanita, BC-418) ve el 

dinomometresi (Takei Hand Dynamometry) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 15 paket 

programında tanımlayıcı istatistikler ve Wilcoxon ikili ilişki testi kullanılarak yapılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşları 22,83 ±2,55yıl, boyları 174,16 ±5,67cm, 

ağırlıkları 69,67±9,74kg dir. Öğrencilerin spor yaşları 11,66 ±1,92yıl, düzenli olarak tenis 

oynadıkları süre 4,75±1,65yıl dır. Sporcuların Dominant ve Nondominat el kavrama kuvvetleri 

(42,33±3,53-39,23±3,72 sırasıyla) arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Dominant ve 

Nondominant kol impedansı (300,83±36,53- 314,25±38,38 sırasıyla) arasında anlamlı fark vardır 

(p<0.05). Dominant ve Nondominat kol yağ yüzdesi (9,27±4,06-10,04±3,79 sırasıyla) arasında 

anlamlı fark vardır (p<0.05). Dominant ve Nondominat kol yağsız kütlesi (3,83±0,59-3.63 ±0,59 

sırasıyla) arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Dominant ve Nondominant kol kas kütlesi 

(3,54±0,53-3,41±0,53 sırasıyla) arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). 

 

Sonuç: Tenis sporunun dominant kol kompozisyonu ve kuvveti üzerine etkisinin olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: : Beden kompozisyonu, dominant-nondominant kol, tenis 
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Abstract 0743 
  

The evaluation of retired people’s point of view on sport activities 

  

Gülsüm Hilal Günaydın1, Salih Tutku Yaylacı1, Hamza Küçük2 
1Ondokuz Mayıs University, Yaşar Doğu Physical Education and Sport College, Sport Management 

Department, Samsun 
2Ondokuz Mayıs University, Health Sciences Institutesi, Department of Physical Education and 

Sport, Samsun 

  

The purpose of this study retired people’s point of view on sports activities and their attendance. 

Researchers of this work prepare 12 puplic survey questions to retired people for the results of this 

work. They explain the results in terms of frequency and percent. As a consequence of work, %75 

percent of participants: “Although they know the benefits of sports activities on the healthy, they 

do not do sport activities”. %81 percent of participants: “They are not supported by their family to 

do sport activities”. %72 percent of participants: “If ı did sport activity, would be healthier now”. 

According to the report, although retired people know the benefits of sport activities, they cannot 

do it. Families and municipalities can emphasize on the importance of sports activities.Families can 

give opportunities their children to attend at sport activities and Municipalities can increase the 

sport centers. 

  

Keywords: Retired people, sport, participation in sports 

 
Emeklilerin sportif faaliyetlere bakış açılarının değerlendirilmesi 

  

Gülsüm Hilal Günaydın1, Salih Tutku Yaylacı1, Hamza Küçük2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği 

Bölümü, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitsüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Samsun 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı emeklilerin sportif faaliyetlere bakış açılarının ve sportif faaliyetlere 

katılımlarının araştırılmasıdır. 

 

Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür taraması ve 

uzman görüşü alınarak oluşturulan anket 100 emekliye uygulanmış, elde edilen veriler frekans ve 
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yüzde olarak ifade edilmiştir. anketin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,872 olarak bulunmuştur. 

Çalışmanın örneklem grubunu Ankara ilinde yaşayan emekliler oluşturmaktadır. 

 

Bulgular: Elde edilen verilere göre katılımcıların %75’i sporun sağlık üzerine faydalarını bilmelerine 

rağmen spor yapamadıklarını, % 81’lik bir kesim ise ailelerinin kendilerini spora 

yönlendirmediklerini belirtmişlerdir. Aynı şekilde ankete katılanların %72’sinin zamanında spor 

yapsaydım şu an daha sağlıklı olurdum düşüncesine sahip olduğunu tespit edilmiştir. Çalıştıkları 

süre içersinde spor yapmaya vakit bulamayanlar %60, şimdiki düşünce tarzım olsa mutlaka spor 

yapardım diyenlerin oranı ise %70'tir. Katılımcılardan %87'lik bir kesim de sporun sağlık üzerine 

olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir. Spor yapmasa bile sabah yürüyüşü yapanların oranı %64'tür. 

Çalışmaya katılan %48'lik bir grup ise fiziksel şartlarının elverdiği şekilde spor yapmaktadır. Kamu 

kuruluşları ve belediyelerin sportif alanları arttırmaları durumunda spora katılımlarının artacağını ise  

%55'lik bir kesim belirtmiştir 

 

Sonuçlar: Katılımcıların %86,9’u” hastalıkların önlenmesinde sporun önemli bir etken” olduğunu 

belirtmişlerdir. Sporun sağlık üzerine olumlu etkilerinin ilk öğretim yıllarından itibaren başlaması 

gerektiği ve hatta anne ve babasını spor yaparken gören bir çocuğun bu sayede spor yapmaya 

katılımının artacağı söylenebilir. Benzer şekilde spor sağlığımızı kaybettikten sonra değil, sağlıklı 

yaşamın bir parçası olduğu için yapılmalıdır. Anket katılımcılarından, “belediyeler spor yapılacak 

alanları arttırsalar daha çok spora ilgim artar” diyenlerin %55 civarında olması belediyelerin spor 

yapılacak alan ve malzemeleri temin etmesi gerektiği, kişilerin nasıl spor yapacağı konusunda onları 

bilgilendirecek eğitmenleri görevlendirmeleri, yapacakları aktivitelerle de katılımların artmasını 

sağlamada önemli bir konumda olduğu fikrini ortaya çıkarır. Aynı şekilde ankete katılan emeklilerin 

%75,8’i spor yapmanın sağlık üzerine olumlu etkilerini bilmelerine rağmen fazla spor 

yapamadıklarını belirtmişlerdir. Buradan yola çıkarak bireylerin sportif faaliyetlere katılmaları teşvik 

edilmeli, sportif faaliyetlerin sadece gençlere yönelik olmadığı tüm topluma benimsetilmelidir. 

%70’lik oran ile spor yapmayanların pişman oldukları anket sonuçlarında açıkça görülmektedir. 

Spor yapmasa bile sabah yürüyüşü yapmayı seven %64,8'lik kesimi fiziksel kapasitesinin elverdiği 

şekilde spor yapan %48,4'lük kesim takip etmektedir. Emekliler çalıştıkları süre içerisinde spor 

yapamadıklarını belirtmelerine rağmen emeklilik döneminde spora katılım gösterme gayreti 

içerisinde oldukları söylenebilir. Yapılacak yürüyüş ve koşu yolları bu ilginin arttırılmasına katkı 

sağlayabilir. Sonuç olarak halk eğitim merkezleri ve belediyelerin değişik spor branşlarında projeler 

geliştirmesi spora bakış açısı ve katılımının olumlu yönde gelişeceğini göstermektedir. Sportif 

faaliyetlere katılımda teşvik önem arz etmektedir. Üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim 

veren birimleri ile diğer kamu kuruluşlarının yapacağı çalışmalar toplumun bütün kesimini 

kapsamalı, görsel ve yazılı medya aracılığıyla desteklenmelidir. Sportif faaliyetlere katılımın 

arttırılması için topluma rol model olan kişilerin toplumu bilgilendirme amaçlı medyada yer alması, 

benzer şekilde sportif faaliyetleri hayatlarının rutin bir faaliyeti haline getiren kişilerin de sportif 

organizasyonlarda aktif olması gerekmektedir. Beden eğitimi ders saatlerinin arttırılması sağlanmalı 
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bu sayede çocuk yaşlarda elde edilecek spor yapma alışkanlıkları okullar tarafından 

kazandırılmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Emekliler, spor, spora katılım 

  

 

 
The distribution of retired people's perspectives to sports activities 

 

EVET 

(%) 

KISMEN 

(%) 

HAYIR( 

%) 

Çalıştığım süre içinde spor yapacak fazla vaktim olmadı %60,6 %29,3 %10,1 

Spor yapmanın sağlık üzerine olumlu etkilerini bilmeme rağmen 

fazla spor yapamadım 
%75,8 %13,1 %11,1 

Ailem beni gençlik yıllarımda keşke spora yönlendirseydi %81,8 %7,1 %11,1 

Şimdiki düşünce tarzım olsa çalışırken bile spor yapardım %70,7 %19,2 %10,1 

Spor ile uğraşsaydım şimdiki yaşam kalitemin daha yüksek olması 

gerekirdi 
%72,7 %18,2 %9,1 

Keşke bana birisi spor yapmanın faydalarını anlatsaydı %74,7 %7,1 %18,2 

Çalışma hayatım boyunca yediğimiz gıdaların organik olması 

nedeniyle spor yapmaya ihtiyaç duymadım 
%26,3 %13,1 %60,6 

Spor hastalıkların önlenmesinde önemli bir etkendir %86,9 %10,1 %3,0 

Şimdi fiziksel kapasitem elverdiği şekilde spor yapıyorum %48,5 %20,2 %31,3 

Spor yapmasam da sabah yürüyüşü yapmayı çok severim %64,6 %18,2 %17,2 

Belediyeler spor alanlarını arttırsalar daha çok spora ilgim artar %55,6 %28,3 %16,2 

Spor yapmayı hiç sevmiyorum %10,1 %4,0 %85,9 
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Emeklilerin sportif faaliyetlere bakış açılarının dağılımı 

 

EVET 

(%) 

KISMEN 

(%) 

HAYIR( 

%) 

Çalıştığım süre içinde spor yapacak fazla vaktim olmadı %60,6 %29,3 %10,1 

Spor yapmanın sağlık üzerine olumlu etkilerini bilmeme rağmen 

fazla spor yapamadım 
%75,8 %13,1 %11,1 

Ailem beni gençlik yıllarımda keşke spora yönlendirseydi %81,8 %7,1 %11,1 

Şimdiki düşünce tarzım olsa çalışırken bile spor yapardım %70,7 %19,2 %10,1 

Spor ile uğraşsaydım şimdiki yaşam kalitemin daha yüksek olması 

gerekirdi 
%72,7 %18,2 %9,1 

Keşke bana birisi spor yapmanın faydalarını anlatsaydı %74,7 %7,1 %18,2 

Çalışma hayatım boyunca yediğimiz gıdaların organik olması 

nedeniyle spor yapmaya ihtiyaç duymadım 
%26,3 %13,1 %60,6 

Spor hastalıkların önlenmesinde önemli bir etkendir %86,9 %10,1 %3,0 

Şimdi fiziksel kapasitem elverdiği şekilde spor yapıyorum %48,5 %20,2 %31,3 

Spor yapmasam da sabah yürüyüşü yapmayı çok severim %64,6 %18,2 %17,2 

Belediyeler spor alanlarını arttırsalar daha çok spora ilgim artar %55,6 %28,3 %16,2 

Spor yapmayı hiç sevmiyorum %10,1 %4,0 %85,9 
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Abstract 0744 
  

 
Effects of mixtures of honeybee products on the biochemıcal and performance 

parameters of child sportsmen 

 

Sibel Silici1, Selçuk Mıstık2, Nazmi Sarıtaş3, Kevser Karaman1, Serdar Büyükipekci3, Hakan 

Akdoğan3, Özen Altıparmak4 
1Erciyes University, Faculty of Agriculture, Agricultural Biotechnology Department-Kayseri 
2Erciyes University, Faculty of Medicine, Family Medicine Department-Kayseri 
3Erciyes University, College of Physical Education and Sports-Kayseri 
4Altiparmak Food Co. Istanbul 

  

In the present study, it was aimed to investigate the effects of mixtures of honeybee products on 

the performance and biochemical parameters of child sportsman. Total 24 child elite sportsmen 

who trained 4-5 days and minimum 2 hours in a week were counted in the study. Sportsmen were 

divided three equal groups and mixture of honey-pollen-royal jelly-propolis was administered to 1st 

group as an amount of 50 g/day and mixture of honey-pollen-royal jelly was given to 2nd group as 

an amount of 50 g/day. Also for placebo group starch was administered. Pre and post treatment, 

anthropometric measurements, biochemical tests (glucose, HDL-LDL cholesterol, BUN, creatinine, 

Calcium, Phosphor, chlorine, LDH, AST, ALT, ALP, total protein, TSH) and performance parameters 

(pull up, sit up, speed, agility, flexibility, long jump) were applied to the sportsmen. When pre and 

post treatment values were compared, in the 1st group, sit up agility and long jump parameters 

and in the 2nd group pull up, sit up and power parameters increased significantly. Besides it was 

found that diastolic blood pressure values decreased in the all groups and blood glucose levels 

decreased only in the 1st group significantly. In conclusion, it can be said that honey bee products 

affected the performance parameters of sportsmen positively and honey bee products can be used 

as ergogenic aids. 

  

Keywords: Honey bee products, child sportsmen, gymnastics, dietary supplements 
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Arı ürünleri karışımlarının çocuk sporcularda performans ve biyokimyasal 

parametreler üzerine etkileri 

  

Sibel Silici1, Selçuk Mıstık2, Nazmi Sarıtaş3, Kevser Karaman1, Serdar Büyükipekci3, Hakan 

Akdoğan3, Özen Altıparmak4 
1Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü-Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı-Kayseri 
3Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Kayseri 
4Altıparmak Gıda San. Tic Koll. Şti. İstanbul 

  

Giriş ve Amaç 

Bu araştırmada Jimnastik yapan çocuk sporcularda arı ürünleri karışımlarının biyokimyasal veriler 

ve performans üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.  

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırma kapsamında elit seviyede haftada 4-5 gün ve en az iki saat antrenman yapan toplam 24 

çocuk sporcu araştırmaya dahil edildi. Sporcular 3 eşit gruba ayrıldı. Grupların cinsiyet ve yaş 

bakımından homojen olmasına dikkat edildi. Aynı seviyede antrenman yapan sporculara 4 hafta (30 

gün) boyunca 1. Gruba (n=8) 50 g/ gün Bal-polen-arı sütü-propolis karışımı, 2. Gruba 50 g/gün 

(n=8) bal-polen-arı sütü ve 3. Grup olan Plasebo grubuna 50 g/gün nişasta verildi. Araştırma 

öncesi ve sonrasında sporcuların antropometrik ölçümleri, biyokimyasal, (glikoz, kolesterol, HDL 

kolesterol, LDL, BUN, kreatinin, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, klor, LDH, AST, ALT, ALP, 

total protein, TSH) ve performans (barfiks kuvvet, mekik kassal dayanıklılık, esneklik, çeviklik, hız 

45 m koşu, güç uzun atlama) verileri kaydedildi.  

 

Bulgular 

Elde edilen verilerin istatistiki analizleri sonucunda; grupların deneme öncesi ve sonrası değerleri 

karşılaştırıldığında istatistiki olarak önemli bulunan performans değerleri 1. Grupta mekik, çeviklik 

ve güç (uzun atlama, cm), 2. Grupta barfiks, mekik ve güç, 3. Grup olan plasebo grubunda ise 

sadece güç testinin olumlu yönde etkilendiği belirlendi. Ayrıca diastolik kan basıncı her üç grupta da 

önemli oranda düşerken, 2. Grupta sistolik kan basıncının da düştüğü tespit edildi. Biyokimyasal 

testler açısından, kan glikozu, Ca ve K değerleri 1. Grup ile plasebo grubunda önemli oranda 

düşerken, LDH değeri 2. Grup ile plasebo grubunda önemli oranda artmıştır. Sonuç olarak mekik, 

barfiks ve çeviklik gibi performans testlerinin sadece arı ürünleri kullanan gruplarda olumlu yönde 

etkilenmesi bu ürünlerin performans artışı yönünde önemli etkide bulunduğunu göstermiştir. Bu 

ürünleri kullanan sporcuların biyokimyasal değerlerindeki birtakım farklılıkların plasebo grubunda 

da gözlenmesi ürünlerin biyokimyasal veriler açısından olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen sonuçlara göre, arı ürünlerinin çocuk sporcularda incelenen biyokimyasal parametreler 

ışığında herhangi olumsuz bir etkiye sebep olmadığı ve performansı iyileştirdiği sonucuna 

varılmıştır. Literatürde arı ürünlerinin sporcu beslenmesinde kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma 

bulunmamaktadır. Özellikle bu ürünlerin karışım halinde kullanıldığı bu çalışma bir ilk niteliğindedir. 

Literatür sonuçları ile benzer olarak elde edilen çalışma sonuçları göz önüne alındığında, 

araştırmada kullanılan arı ürünlerinin çocuk sporcularda performans artırıcı destek ürünü olarak 

kullanılabileceği tartışılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Arı ürünleri, çocuk sporcular, jimnastik, beslenme destek ürünleri 
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Abstract 0745 
  

Investigation of effect of 4 weeks strength training on some physical 

characteristics and performance components of volleyball players 

  

Mehmet Vurat, Eren Uluöz 

Cukurova University, School of Pyhsical Education and Sports,Adana/Turkey 

  

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of 4 weeks own body weight strength 

training on some physical characteristics and performance components of volleyball players.  

 

Subjects: 20 female volleyball players aged 15,65±0,67 (mean±S.E.) from Cukurova University 

Sports Club were participated to this study. 

 

Method: Players were trained with their body weight for 30 minutes. Following the regular 

volleyball training, push-up (3x15 repetitions), sit-up and superman (3x30 repetitions) were 

performed as a specific strength training activities. Body weight, height, flexibility (sit/reach test), 

stroke length, double arm, dominant arm, block and spike jump heights were measured. 30 

seconds sit-up, push-up and superman tests results were analyzed for performance evaluation 

before and after the 4 weeks training period. Paired sample -t- test was used to compare pre-and 

post-training values. 

 

Results: Pre- and post training height, stroke length, double arm and dominant arm height values 

were not significantly different from each other (p>0,05). On the other hand, body weight, body 

mass index and flexibility increased with this specific training ( p<0,05). Spike jump and block 

jump heights together with 30 seconds sit-up, push-up and superman tests had indicated a 

significant improvement (p<0,05). 

 

Conclusion: Main finding of this study is that regularly strength training improved performance 

parameters that is peculiar to volleyball. Strength exercises added to technical training is certainly 

important for athletics performance and may be important injury prevention. 

  

Keywords: Volleyball, strength training, performance, physical characteristics 
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14-17 Yaş bayan voleybol oyuncularında 4 haftalık kuvvet antrenmanın 

oyuncuların bazı fiziksel özellikleri ve performans bileşenleri üzerindeki 

etkisinin incelenmesi 

  

Mehmet Vurat, Eren Uluöz 

Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana/Türkiye 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı voleybol teknik antrenmanı sonrasında oyuncuların kendi vücut 

ağırlıkları ile yaptıkları kuvvet çalışmalarının alt yapı düzeyindeki oyuncuların bazı fiziksel özellikleri 

ve voleybol sporuna özgü performans bileşenleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir.  

 

Yöntem: Araştırmaya Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü alt yapı gruplarında voleybol oynayan 20 

bayan sporcu gönüllülük esasına göre katıldı. Bu çalışma ön test-son test ölçümlerini esas alan 

deneysel araştırma modeli ile yapıldı. Araştırmaya katılan sporculara normal voleybol antrenmanları 

sonrasında herhangi bir harici ağırlık kullanılmadan sporcuların kendi vücut ağırlıklarıyla 30 

dakikalık kuvvet çalışması yaptırıldı. Çalışmalarda push-up (3x15 tekrar), sit-up(3x30 tekrar), 

superman(3x15 tekrar) gibi kuvvet geliştirici hareketler uygulandı. 4 haftalık süre öncesinde ve 

sonrasında sporcuların boy, ağırlık, otur-eriş esneklik, kulaç uzunluğu, çift kol ve tek kol yüksekliği 

gibi fiziksel ölçümleri ile 30 sn. sit-up, push up, superman testleri, smaç ve blok sıçrama yüksekliği 

ölçümleri yapıldı. Ön-test ve son-test ortalamaları arasındaki farkın anlamlılık düzeyini test etmek 

için eşleştirimiş gruplar için -t-testi kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 

alındı.  

 

Bulgular: Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda yaş ortalaması 15,65±0,67 yıl olan 

araştırma grubunda fiziksel özelliklerden boy, tek kol boyu, çift kol boyu ve kulaç uzunluğu ön test-

son test ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Vücut ağırlığı, beden kitle 

indeksi ve esneklik ön test-son test ortalamaları arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,05). Voleybol branşına özgü performans bileşenleri ile ilgili yapılan ölçümlerin 

değerlendirilmesi sonucunda ise smaç sıçrama yüksekliği, smaç sıçrama miktarı, blok sıçrama 

yüksekliği, blok sıçrama miktarları ile 30 sn. sit-up, 30 sn. push-up ve 30. sn superman 

hareketlerinin tamamında ön test-son test ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu. 

 

Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda; birçok spor branşında olduğu gibi voleybol 

branşında da alt yapı çalışmalarında sporcuların kendi vücut ağırlıkları ile yaptıkları çalışmaların 

fiziksel özelliklerine ve performans kriterlerine olumlu etki ettiği ortaya konmuştur. Antrenmanlarda 

yapılan sit-up, push-up, superman ve squat gibi kuvvet çalışmalarının etkisiyle abdominal, gövde 

erektör ve bacak kas gruplarında patlayıcı gücün arttığı ve artan esneklik yeteneği ile azalan vücut 

ağırlığı ve beden kitle indeksi değerleri ile bir arada düşüldüğünde blok ve smaç tekniklerinde hem 
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ulaşılan toplam yükseklik yönünden hem de sıçrama miktarı bakımından olumlu bir sonuç 

doğurduğu düşünülebilir. Düzenli şekilde yapılan kuvvet çalışmaların performansa katkısının 

yanında bazı spor yaralanması tipleri önlemeye yardımcı olabileceği literatürde birçok çalışmada 

gösterilmiştir. Bu nedenle özellikle alt yapı çalışmalarında teknik ve taktik antrenmanlara ek olarak 

kuvvet başta olmak üzere tüm motor becerileri geliştirici çalışmalara antrenman planlamalarında 

yer verilmesinin hem sporculardan optimum performansı almak hem de sporcu sağlığının 

korunmasına destek olmak adına önemli olduğu düşünülebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Voleybol, kuvvet antrenmanı, performans, fiziksel özellikler 

  

 
Values of some physical characteristics and performance components of players 

Araştırmaya katılan sporcuların bazı fiziksel özellikleri ve performans kriterlerine ilişkin 

bulgular 
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Abstract 0749 
  

 
Evaluation of the relation between self esteem and decision making styles in 

team sports in terms of empathy and decision making 

  

Zehra Certel1, Ziya Bahadır2, Gül Tiryaki Sönmez1 
1Akdeniz University, School of Physical Education and Sports, Antalya 
2Erciyes University, School of Physical Education and Sports, Kayseri 

  

The aim of the study was to determine the relation between self esteem and decision making styles 

of the team sport players in terms of empathy and decision making and to determine self esteem 

and decision making styles in terms of different variables in relation with empathy and decision 

making. The sample of the research was consisted of a total of 202 players who played basketball 

(n=53), football (n=76), handball (n=73) in different sportive clubs in Izmir Province between 

2010-2011 season; whose mean age was 22.95 (sd=3.45) and whose average length of playing 

sports was 9.57 (sd=4.85) years. Melbourne Decision Making Questionnaire I-II that was 

developed by Mann et al. (1998) and Turkish version of which was made by Deniz (2004) and 

Empathy Scale in Sports Situations developed by Erkuş and Yakupoğlu (2001) were used. For the 

analysis of the personal data; the following descriptive statistics methods were used: frequencies 

(n.), percentages (%), arithmetic means ( ) and standard deviations. To explore any differences for 

the variables of sex/gender, sports type, length of playing sports and satisfaction with the club; 

Mann-Whitney U, Kruskal Wallis test and Sperman’s Rank Order Correlation were used because the 

data did not follow a normal distribution and homogenous conditions did not occur. As a result; 

emotional empathy was higher among the female players, handballers and those whose length of 

playing sports was >= 15 years. There was not any significant difference between self esteem and 

decision making styles in terms of variables. 

  

Keywords: Empathy, self esteem, decision making styles 
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Takım sporları açısından empati ve karar vermede öz saygı ve karar verme 

stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma 

  

Zehra Certel1, Ziya Bahadır2, Gül Tiryaki Sönmez1 
1Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 
2Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri 

  

Bu çalışmanın amacı, takım sporu yapan sporcuların empati ve karar vermede öz saygı ve karar 

verme stilleri arasındaki ilişkisi ile, bu sporcuların farklı değişkenler açısından empati ve e karar 

vermede öz saygı ve karar verme stillerinin belirlenmesidir. Araştırma örneklemini, 2010-

2011sezonunda İzmir ilinde değişik kulüplerde basketbol (n=53) futbol, (n=76), hentbol (n=73) 

oynayan, yaş ortalaması 22.95(ss=3.45) ve spor yapma süre ortalamaları 9.57 (ss=4.85) olan 

toplamda 202 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada Mann ve Diğ. (1998) tarafından geliştirilen ve 

Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Deniz (2004) tarafından yapılmış “Melbourne Karar Verme Ölçeği I-

II’nin (Melbourne Decision Making Questionary I-II)” ölçeği ve Erkuş ve Yakupoğlu (2001) 

tarafından geliştirilen Spor ortamında Empati (SEM) Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde 

kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri frekans (n), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ) ve 

standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; cinsiyet, spor türü, spor yılı ve 

kulübündeki iletişimden memnun olma değişkenlerinde normal dağılım ve homojenlik koşulları 

yerine gelmediği için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Sperman’s 

Rank Order Korelasyonu uygulanmıştır. Sonuç olarak duygusal empati kadın sporcularda, hentbol 

oynayanlarda ve spor süreleri 15 yıl ve üstü olan sporcularda daha yüksek bulunmuştur. Karar 

vermede özsaygı ve karar verme stillerinde ise değişkenler açısından anlamlı farklılıklar 

bulunmamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Empati, özsaygı, karar verme stilleri 
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Abstract 0750 
  

Comparison of curiosity levels of teachers of physical education with those of 

other branches (Kayseri province example) 

  

Ziya Bahadır1, Zehra Certel2 
1Erciyes University, School of Physical Education and Sports, Kayseri 
2Akdeniz University, School of Physical Education and Sports, Antalya 

  

It is thought that a teacher with curiosity will be more effective in arousing curiosity among the 

students. In this sense, the aim of the research was to determine levels of curiosity of the teachers 

who work at the primary and secondary and to study these levels in terms of some variables. The 

research was conducted with 388 branch teachers who worked in Kayseri Province during the 

2011-2012 academic year. As the data collection tool, “Curiosity Index” the Turkish version of 

which was made by Demirel and Coşkun (2009) was used. For the analysis of the personal data; 

the following descriptive statistics methods were used: frequencies (n.), percentages (%), 

arithmetic means ( ) and standard deviations. To explore any differences for the variables of 

sex/gender, age, marital status, professional seniority (length of service); non parametric tests 

(Mann-Whitney U and Kruskal Wallis) were used because the data did not follow a normal 

distribution and homogenous conditions did not occur. To explore any differences between the 

groups, LSD of Post-Hoc tests was used. Results were considered significant at p<0.05. According 

to the findings explored, it was found out that scores of curiosity of female teachers were higher 

than male teachers; scores of curiosity of single teachers were higher than married teachers and 

scores of curiosity of teachers of physical education were considerably lower than teachers of other 

branches. 

  

Keywords: Curiosity, teacher of physical education, branch teacher, depth, breadth 
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Beden eğitimi öğretmenlerinin meraklılık düzeylerinin diğer branş 

öğretmenlerine göre karşılaştırılması (Kayseri ili örneği) 

  

Ziya Bahadır1, Zehra Certel2 
1Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri 
2Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Antalya 

  

Merak duygusuna sahip bir öğretmenin öğrencisinin merak duygusunu harekete geçirmede daha 

etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda ilk ve ortaöğretimde Milli Eğitimde görev yapan 

öğretmenlerin meraklılık düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi 

araştırmanın amacıdır. Araştırma, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Kayseri’de görev yapan 388 

branş öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Demirel ve Coşkun (2009) 

tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan “Meraklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri frekans (n), yüzde (%), aritmetik 

ortalama ( ) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; cinsiyet, yaş, 

medeni durum, mesleki kıdem değişkenlerinde normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine 

gelmediği için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve ruskall Wallis testi 

uygulanmıştır. Gruplar arasında farkı tespit etmek amacıyla Post-Hoc testlerinden LSD 

kullanılmıştır. Sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; 

kadınların meraklılık puanı erkeklere göre daha yüksek, bekârların meraklılık puanı evlilere göre 

daha yüksek, beden eğitimi öğretmenlerin meraklılık puan düzeyleri diğer branş öğretmenlerine 

göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Meraklılık, beden eğitimi öğretmeni, branş öğretmeni, derinlik, genişlik 
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Abstract 0753 
  

The role of achievement goals in high school students' sport performance 

  

Ghasem Zare1, Akbar Jamshidi2, Esmaeil Eskandari3 
1Departement of Physical Education, Marvdasht Branch, Islamic Azad University,,Marvdasht, Iran 
2Department of Education, Fars Province 
3Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Neyshabur Branch, 

Neyshabur, Iran 

  

The purpose of this study was to detect the relationship between achievement goals and students' 

sport performance. In order to fulfil this, 600 high school students were chosen through stratified 

random sampling. They completed Middleton & Midgley (1997) questionnaire consisting of three 

subscales (approach performance goals, avoidance performance goals and mastery goals). In 

addition, students' final exam's scores were considered as their sport performance. The result of 

regression analysis showed that mastery goals positively and avoidance performance goals 

negatively related with sport performance. The relationship between approach performance goals 

and sport performance was not detected. Results showed that mastery goals studied through 

students' effort, importance and value toward sport course, have the maximum relationship with 

sport performance. 

  

Keywords: Achievement goals, sport performance, students 
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Abstract 0754 
 

Examining the relation between social capital, life satisfaction and achievement: 

Akdeniz University, School of Physical Education and Sport case 

  

Faik Ardahan 

Akdeniz University School of Physical Education and Sport Recreation Department 

  

The purpose of present study was to examine the relation between social capital, life satisfaction 

and achievement on the example of students at the School of Physical Education and Sports, 

Akdeniz University (166 participants, age= 21.66±2.24). 

In this study, Social Capital Scale which was developed by Onyx and Bullen and adapted to Turkish 

population by Ardahan (2012). Life Satisfaction Scale (LSS) which was developed by Diener et all. 

(1985) and Achievement Scale which was developed by Bilgin and Kaynak (2008) have been used. 

Since, in the process of assessing data the descriptive statistic methods such as frequency (f), 

percentage (%), average (M) and standard deviation (SD), if not applicable, one of parametric 

tests One Way ANOVA, independent sample T-test and Tukey-b test have been used and results 

have been assessed according to significant level 0.05. 

 

As a result of this study, it can be concluded that life satisfaction and social capital level at medium 

level; the participants see their achievement level adequate. There are statistically meaningful 

differences between men and women participants in the relation social capital, life satisfaction and 

achievement. There is statistically positive meaningful correlation between social capital, life 

satisfaction and achievement. 

  

Keywords: Social capital, life satisfaction, achievement, student 

 
Sosyal sermaye, yaşam doyumu ve başarı ilişkisi: Akdeniz Üniversitesi, BESYO 

örneği 

  

Faik Ardahan 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümü 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı sosyal sermaye (SOS) algısı, yaşam doyumu (YD) ve başarı arasında bir ilişki 

olup olmadığını Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri örneğinde sorgulamaktır.  
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“Koordine edilmiş olaylarla toplumsal etkinliği arttırabilecek güven, norm ve sosyal ağların 

oluşturduğu sosyal organizasyonlar veya sosyal ilişkiler toplamı” (Putnam ve diğ., 1993), “insanlar 

arasında bağlantı kuran, kurumlar, ilişkiler, tavırlar ve değerlerin ekonomik ve sosyal gelişmeye 

yaptıkları katkılar” (Grootaert-Van Bastelaer, 2002) veya “insanların ortak amaçları için, bireyler, 

gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışma yeteneği” (Heral, 2006) olarak 

tanımlanabilecek SOS ile “kişinin beklentilerinin, gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya çıkan 

sonucu gösteren ve genel olarak kişinin tüm yaşamını ve bu yaşamın çok çeşitli boyutlarını içeren, 

mutluluk, moral vb. gibi değişik açılardan iyi olma halini ifade eden” (Keser, 2005) YD ve “bir işte 

ya da bir durum karşısında kendini en iyi şekilde göstermek ve olumsuz durumların üstesinden 

gelebilmek olarak tanımlanabilen, iş hayatında, sanat hayatında, ev yaşamında, kültürel hayatta, 

spor hayatında ve daha birçok alanda elde edile bilen, içerisinde bulunulan ortamda ya da alanda 

kendini hissettirme ve fark yaratma olarak da açıklanabilen ” iş ve/veya okul başarısı kavramları 

arasında doğrusal bir ilişki kurmak mümkündür. 

 

Yöntem 

Çalışma tanımlayıcı araştırma modelinde yapılmıştır ve örneklem gurubunu araştırmaya gönüllü 

olarak katılmış 115 erkek ( yaş= 21.91±2.39) ve 51 kadın ( yaş= 21.10±1.77) toplam 166 kişiden 

( yaş= 21.66±2.24) Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri 

oluşturmaktadır.  

 

Çalışmada Onyx ve Bullen (2000) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Ardahan (2012) 

tarafından yapılan SOS Ölçeği ve Bilgin ve Kaynak (2008) tarafından geliştirilen Başarı Ölçeği, 

Diener ve ark. (1985) tarafından geliştirilen YD Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek maddelerinin 

değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeğinden faydalanılmış ve yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans (f), yüzde (%), ortalama (M) ve standart sapma 

(SS) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanında ve normal dağılım koşulları yerine geldiği için 

One Way ANOVA testi, Independent Sample T-test, gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde 

Tukey-b testi kullanılmış ve sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Katılımcıların %34,3’i Öğretmenlik, %24,1’i Rekreasyon, %22,9’u Yöneticilik, %18,7’si Antrenörlük 

bölümünde okumakta ve %69,3’ü erkek, %30,7’si kadındır. 

Genel olarak öğrencilerin YD’ları orta düzeydedir ve kendilerini başarılı görmektedirler. SOS Ölçeği 

alt boyutlarından, Yerel komiteye katılım, STK Üyeliği, Güven İnsan ve Güven Çevre alt 

boyutlarında değerler tüm bölümler için beklenen değerin altındadır. Bu boyutların dışındaki alt 

boyutlarda ise ortalama değerin üstündedir. Başarı ilişkisi, Yerel Komiteye Katılım, Sosyal 

Konularda İnisiyatif Alma ve Sosyal Temsilcilik alt boyutlarında bölümler arasındaki farklılık 

istatistiki olarak anlamlıdır (p<0.05). Başarı ilişkisindeki farklılık Antrenörlük bölümü lehine iken, 

Yerel Komiteye Katılımda farklılık Rekreasyon bölümü, Sosyal Konularda İnisiyatif Alma Rekreasyon 
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ve Antrenörlük bölümü lehine, Sosyal Temsilcilik Antrenörlük bölümü aleyhinedir. 

Katılımcıların cinsiyete göre SOS algıları, YD düzeyleri ve Başarı ilişkisine göre kadınlar ile erkekler 

arasında sadece Sosyal Sermaye Ölçeğinin Başkalığa Tolerans ve STK üyeliği alt boyutlarındaki 

farklılık istatistiki olarak anlamlıdır (p<0.05). Bu sonuçlara göre kadın katılımcılar erkeklere göre 

başkalığa daha toleranslı iken, STK üyeliği konusunda ise erkekler kadın öğrencilere daha 

avantajlıdır. 

 

SOS alt boyutlarından Bir Yere Aidiyet, STK Üyeliği ve Sosyal Temsilcilik ile YD arasında, Yerel 

Komiteye Kayılım, Komşuluk İlişkisi, Bir Yere Aidiyet, Başkalığa Tolerans, Sosyal Konularda 

İnisiyatif Alma ve Sosyal Temsilcilik ile Başarı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir 

korelasyon vardır. Bunun yanında YD ile Başarı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir 

korelasyon vardır. 

 

Sonuç 

Araştırma sonucuna göre; SOS algısı YD ve başarı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Özellikle; SOS 

alt boyutlarından Bir Yere Aidiyet, STK Üyeliği ve Sosyal Temsilcilik ile YD arasında, Yerel Komiteye 

Katılım, Komşuluk İlişkisi, Bir Yere Aidiyet, Başkalığa Tolerans, Sosyal Konularda İnisiyatif Alma ve 

Sosyal Temsilcilik ile Başarı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir korelasyon ve YD ile 

Başarı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir korelasyon vardır.  

Bu öğrencilerin kendini kurumsal vatandaşlık boyutunda bir yere ait hissetmesi, hem üniversite 

içinde hem de gerçek hayatta STK’larda üyelik ve temsiliyet ve sosyal temsilcilik arttıkça yaşam 

doyumunun arttığıdır. Bunun yanında öğrenciler yerel komiteye katıldıkça, anlamlı ve doyumlu 

komşuluk ilişkisi kurgulandığında, kendilerini bir yere ait hissettiklerinde, ötekileşmenin olmadığı 

başkalığa tolerans arttıkça, sosyal konularda inisiyatif aldıkça ve sosyal temsilcilik arttıkça 

öğrencilerin başarı düzeylerinde pozitif bir artış olacağıdır.  

Gerekli alt yapıların sağlanması ve bireylerin, toplumun toplam yaşam doyumlarının ve başarı 

düzeylerinin arttırmak için merkezi otorite, yerel otorite, özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum 

kuruluşları ve diğer tüm kurumlar kendileriyle her düzeyde ilişkili bireyleri desteklemeli ve motive 

etmelidirler. Bu konuda; belediyeler, üniversiteler, eğitim kurumları, gençlik merkezleri, sivil 

toplum kuruluşları, özel ve kamu sektörü ve diğer kurumlar liderlik üstlenerek; başta engelliler, 

yaşlılar, kronik hastalığı olan, koruma merkezlerinde barınan bireyler gibi dezavantajlı kişilere 

olmak üzere toplumun her kesimine doğru rekreatif aktiviteler ve çözümler düzenlenmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, yaşam doyumu, başarı, öğrenci 
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Abstract 0756 
  

Effect special training on skill development of mental imagery in sport kick 

boxing 

  

Ali Sadeghian1, Mohammad Rasoul Khodadadi2 
1Ali sadeghian. student of physical education and sports of Azad university Tabriz, Iran and a 

national hero and international tournament kick boxing. 
2Mohammad Rasoul Khodadadi. Department of Physical Education and Sports of Payame Noor 

University, Tehran, Iran. 

  

Introduction:  

Martial arts from the fields of sports and martial arts disciplines more added regularly seen in 

major international competitions are the olympics. 

Martial arts in Iran are undoubtedly vrtryn medal sports and youth have all dey to turn in this field. 

Martial arts in its most elegant form of physical competition between two opponents, the means to 

impose one is will power to bring on an opponent or physical impact on him(1). 

Parallel to the development of in this field in the country, to spread awareness and improve the 

movement and skills in this field should be greater use of psychological techniques. 

Imagery, is the process through which a person, scene or picture in your mind sees and feels. Also, 

a tool that enhance the quality of athletes for their performances in competitions, they use it.  

Kylie, one of two people in an olympic tournament, winning three gold medals in alpine skiing was 

successful. He always stood uo when you are in a race, ski all the way through his mind. Nicholas 

was also a professional golfer, he sees, until you hit the ball in his mind, never to hit a golf ball 

knocks(2). 

Research imagery of the movement of the early 1900 s began jykobsvn.  

Imagery, in a mental plan of action that is necessary to create a movement to help the nervous 

system. Than save the project as a guide to future performance in this skill is used(3). Although 

the use of imagery is often associated with learning new skills in sports, athletes with different 

goals than they use. The relationship between imagery and performance, evidence relating to the 

progress of the sport of motor imagery, vague and uncertain. An image, to be effective must be 

crisp and clear(4). Ashouri and colleagues(2006) showed that experimental groups who had 

participated in the imagery classes perform significantly better than the control groups  

Were compared. Shojaei and baqerpur(2006) had stated that the result of the implementation of 

the modeling and imagery of internal and external imagery significantly better than control groups, 

but between the implementation of internal and external imagery, there is no significant difference 

in these tests(5). 
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Method: this study is the occurrence of type i after and the field has been done. The study 

population included all workers kickboxing Tabriz(Iran) that at least in a national competition in 

2011 and have participated in various clubs in Tabriz were busy practicing. Of this community, 22 

athletes (11 adolescents, 11 young people) were selected as sample. 

Research tools include two practice assessment standard questionnaire before and after is imagery. 

The questionnaires from five degree scale martanz(1980) used the "image color" scored 1 and "no 

image" is allocated to scored 5. Imagery for evaluation of a training session of their first entrance 

examination was performed in intermittent exercise sessions (9 sessions) imagery have been 

carried out, followed by imagery tests were performed. Descriptive statistics and to obtain the 

mean and standard deviation of the difference between Imagery and paired t test before and after 

exercise in both groups (youth) and (juvenile) of (t) were used. 

 

Results: The mean of the samples before and after exercise, respectively, are 13.94 and 11.78. 

The paired t test with the 4/224 and a significant level of 0/01 between the Imagery before 

practice and Imagery after practice, there is significant difference. 

And according to independent t-test value0/929- and significance level0/367 No significant 

difference between the imagery exercises in class (juveniles) and (young people) does not exist. 

Research findings with Ashouri and colleagues (2006) and Shojaei and Baqerpur (2006) based on 

the effect of mental imagery on learning and performing sport skills in individuals is consistent. 

According to the results of this study recommended that the custodians of kickboxing exercise 

training sessions with the inclusion of mental imagery can enhance learning and skills in this field 

provide better performance. 
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Abstract 0767 
  

Effect of eight-week aerobic exercise on life quality of boys students in high 

school level 

  

Mohammad Ebrahim Bahram, Saleh Afrasiabi, Ahmad Ali Bahram, Hadi Halvachi, Meisam Baik, 

Mahmod Asadi Gandomani 

University Of Isfahan 

  

Background and Purpose:  

This study was done in semi empirical method, of the boys students aged 16 to 20 in high school in 

Kashan, 30 people selected randomly and clustery and then divided into two equal interference 

(age 17.46±1.30, weight 56.73±9.91, height 168.73±4.92, BMI 19.88±3.42) and control (age 

17.53±1.18, weight 60.06±11.96, height 169.66±169.66, BMI 19.88±3.42) groups. through 

questionnaire (GHQ-28), life quality of instances was measured. The exercise program included an 

eight-week aerobic exercise, three times each week, with 60 to 70 percent of maximum heart beat. 

During the exercise, the subjects had no sport activity. In order to evaluate effectiveness of the 

exercises, covariance analysis and to prove homogeneity of variances, Levin test were used. 

 

Findings:  

a meaningful difference obtained in life quality (physical, mental, social and environmental aspects) 

of the empirical group, after the test (P<=0.05). but no meaningful difference observed in instance 

group (P>=0.05). 

 

Conclusion:  

aerobic exercise program caused improvement of life quality (physical, mental, social and 

environmental aspects) in the students. 

  

Keywords: Physical fitness relating to health, aerobic exercise, life quality 
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Abstract 0770 
  

Effect of dual task on balance, coordination and reaction time in elite dancers 

  

Mehmet Ali Özçelik, Neşe Toktaş, Feyza Öner, Pembe Mutlu, Yaşar Gül Özkaya 

School of Physical Education and Sports, Akdeniz University 

  

Purpose: The purpose of this study was to investigate the possible role dual task on balance, 

coordination and reaction time in elite dancers. Methods: Seven male and seven female dancers at 

least three years experienced in dance were participated in this study. Subjects were visited the 

laboratory three times throughout the study. At the first visit, resting body composition, visual and 

auditory reaction time, kinesthetic balance, hand-eye coordination and maximal oxygen 

consumption tests were applied to the participants. At the second visit, the above-mentioned tests 

were repeated after the participants were subjected to Bruce test protocol by using a motor-driven 

treadmill. An additional cognitive task was applied by using a spatial task to the exercise loading to 

the participants at the third visit. Data were analyzed by using analysis of variance and expressed 

as ±SD, statistical significance was considered at the p<0.05 level. Results: Maximal oxygen 

consumption was found to be increased at the second and third visit. Hand-eye coordination was 

found to be improved at the third visit in all subjects. Auditory reaction time was found to be 

shortened in male subjects by cognitive task applied additionally to the maximal exercise testing. 

Conclusion: Although dual task has a facilitating effect on auditory reaction time only in male 

dancers, hand-eye coordination was improved in both gender after dual task. 

  

Keywords: Dual task, bruce test, spatial perception, dance, hand-eye movement 

 
Elit dansçılarda uygulanan ikili görevin denge, koordinasyon ve reaksiyon 

süresine etkisi 

  

Mehmet Ali Özçelik, Neşe Toktaş, Feyza Öner, Pembe Mutlu, Yaşar Gül Özkaya 

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

GİRİŞ-Amaç: Bu çalışmada, elit dansçılarda maksimal yüklenme ile birlikte uygulanan bilişsel 

görevin, yüklenme sonrası denge, koordinasyon ve reaksiyon süresi üzerine olan etkisi 

incelenmiştir. Yöntem: Çalışmaya en az 3 yıldır halk dansları ile ilgilenen 7 kadın ve 7 erkek sporcu 

katılmıştır. Bireyler, laboratuvarı 3 kez ziyaret etmişlerdir. İlk ziyarette dinlenim beden 

kompozisyonu ölçümleri, görsel ve işitsel reaksiyon süresi, kinestetik denge, el-göz koordinasyonu 

ve maksimal oksijen tüketimi ölçümleri alınmış, 2. ve 3. ziyaretlerde ölçümler tekrarlanmıştır. İkinci 
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ziyarette maksimal egzersiz testi olarak Bruce protokolü uygulanmış, 3. ziyarette ise bilişsel görev, 

maksimal yüklenme ile birlikte uygulanmıştır. Çalışmada uygulanan bilişsel görev, görsel uzaysal 

algılama işlevini ölçmeyi hedeflemektedir. Sonuçlar ortalama ± SD olarak verilmiş, ölçümler arası 

karşılaştırmalar varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre 

maksimal yüklenme, katılımcıların maksimal oksijen tüketimini arttırmıştır. Maksimal yüklenmeyle 

birlikte uygulanan bilişsel görev, kadın ve erkek bireylerin el-göz koordinasyonunu hem dinlenim, 

hem de sadece yüklenme uygulanan gruba göre kısaltmıştır. Öte yandan bilişsel görev, sadece 

erkek bireylerde işitsel reaksiyon süresini hem dinlenim, hem de sadece yüklenmeyle 

karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak önemli biçimde kısaltmıştır. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, 

elit halk dansçılarında maksimal yüklenmeye ek olarak uygulanan bilişsel görevin, el-göz 

koordinasyonunu hem kadın hem de erkeklerde, işitsel reaksiyon süresini ise sadece erkeklerde 

kısalttığını ortaya koymuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İkili görev, Bruce testi, uzaysal algılama, dans, el-göz koordinasyonu 
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Abstract 0771 
  

Comparisons of spinal column curvature in several sport players with delmas 

index and relation it with body composition and VO2max 

  

Vahid Karim Azad Marjani 

Iran-Isfahan-Isfahan university-faculty of sport science and physical education 

  

Athletes are so sensitive to lose their physical fitness. It's not because athletes can understand 

pain better than normal people, the body of athletes' works in a harmonic manner that the smallest 

distractive factor would be recognized at once, it is clear that this factor should be recognized and 

modified as soon as possible. 

 

The aim of this study was the comparison of spinal column curves with Vo2max and body 

composition of horse riders and weightlifters. Elite athlete ranging from 18-29 participated in 

research tests. All measurements were taken in one phase. To analyze the finding, spss software 

and descriptive statistical methods were used. Then, the results, by using the t-test and Pearson 

correlational coefficient, were investigated as two extremes(α=0.05).the results of correlation 

showed that there is no meaningful relationship between functionally hyper Lordosis and hyper 

kyphosis of spinal column of the athletes with vo2max, and body composition in these two sport 

fields. It appears that training and other features have more potential effect than body composition 

and spinal column curves on vo2max. 

 

Keywords: spinal column – sagittal alignment – weight lifting – Horse riding – VO2max – body 

composition – Delmas index 

  

Keywords: Spinal column, sagittal alignment, VO2max, body composition, Delmas index 
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Abstract 0772 
  

Investigation of Spor Toto Super League Clubs’ official web sites in terms of 

communication and marketing 

  

Kadir Yıldız, Selami Özsoy 

University of Abant İzzet Baysal School of Physical Education and Sport Department of Sport 

Management 

  

Purpose: The current study aims to investigate Spor Toto Super League Clubs’ official web sites in 

terms of marketing and communication. Materials-Method: Official web sites of 18 sports clubs 

were investigated weekly between June 15 and August 1, 2012 by utilizing the form developed in 

line with literature and expert views. Obtained data have been provided in frequencies and 

percentage values. Findings: The examination of Spor Toto Super League Clubs’ official web sites 

shows that all clubs have active internet sites albeit with some minor inadequacies and that they 

reflect the current news and information to their followers. Club administrative structure and 

information about facilities are included in great detail in all club web sites however none of the 

clubs other than Gençlerbirliği sports club provides information about their financial structures. 

Clubs announce their sponsors in their web sites and present the promotions visually. Many of the 

clubs are found to have fan card or credit card applications. Results: Results show that clubs’ web 

sites are cluttered and inadequate in terms of text and visual content and internet use 

infrastructure in terms of marketing is not at the expected level. It can also be stated that sports 

clubs are not insensitive to community events or problems. 

  

Keywords: Sports, communication, internet, marketing 

 
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin internet sitelerinin iletişim ve pazarlama 

açısından incelenmesi 

  

Kadir Yıldız, Selami Özsoy 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 

  

Giriş 

İnternet, hızlı ulaşım imkânı sağlamakta ve bilgiyi anında kolayca karşı tarafa sunmada önemli bir 

araçtır. Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi spor kulüpleri de hedef kitlesi ile sağlıklı ve hızlı bir 

iletişim ve pazarlama ortamı kurmak için interneti kullanmaktadır. 
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Spor kulüplerinde rekabetin önemli ölçüde hissedilmesi ve her spor kulübünün kendi farkındalığını 

sağlamak istemesi, kulüpleri stratejik pazarlama çalışmaları yapmaya yöneltmiştir. Spor kulüpleri 

medya alanındaki yeni gelişmeler ışığında dijital çağın sunduğu internet imkânlarından da 

yararlanarak pazarlama faaliyetlerinde rakiplerine üstünlük kurmaya çalışmaktadır. Spor açısından 

bakıldığında, bilişim alanındaki yeniliklerin yakından takip edildiği görülmektedir. Örneğin spor 

kulüplerinin web sayfaları, erişilme yoğunluğu en yüksek siteler olma özelliğine sahiptir (Çavuşoğlu, 

2011). Caskey ve Delp’e göre web tabanlı spor siteleri; içerik siteleri, takım ya da lig siteleri, ticari 

web siteleri, oyun ya da bahis siteleri ve taraftar siteleri şeklinde sınıflandırılmıştır (Şekil 1).  

Bu çalışmada 2012-2013 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin 

kurumsal internet sitelerinin iletişim ve pazarlama boyutları açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

Yöntem 

Çalışmanın evrenini 2012-2013 futbol sezonunda Spor Toto Süper Ligi’nde mücadele eden 18 

kulübün kurumsal internet siteleri oluşturmuştur. Beech, Chadwick ve Tapp’ın İngiltere Premier Lig 

kulüpleri üzerinde uyguladıkları kodlama yönergesi esas alınarak, literatür ve uzman görüşleri 

doğrultusunda siteleri incelemek için bir form geliştirilmiştir (Beech, Chadwick and Tapp, 2000; 

Robbins and Stylianou, 2003; Ekmekçi ve ark., 2009; Çavuşoğlu ve ark., 2011). Buna göre internet 

siteleri ana sayfa, kulüp yapısı ve kulüple ilgili bilgiler, pazarlama, sosyal medya ve yayın organları 

temaları kapsamında incelenmiştir. Kulüplerin internet siteleri, oluşturulan form üzerinden 15 

Haziran-1 Ağustos 2012 tarihleri arasında haftalık olarak analiz edilmiştir. Yapılan doküman ve 

içerik analizi sonucu ortaya çıkan veriler yüzde ve frekans değerleri ile sunulmuştur.  

Bulgular 

Türkiye Spor Toto Süper Lig kulüplerinin kurumsal internet sitelerinin incelendiği çalışmada kulüp 

sayfalarının analizleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Tabloda belirtilen artı (+) işaretli temalar 

kulüplerin internet adreslerinde mevcut olanları, eksi (-) işaretli temalar ise mevcut olmayan 

unsurları belirtmektedir (Tablo 1). 

İncelenen kulüplerin internet sitelerinde kulüp idari yapısını ve tesisleri ayrıntılı bir şekilde verdikleri 

gözlemlenmiştir (% 100). Gençlerbirliği haricinde hiçbir kulüp mali raporlar hakkında bilgi 

vermemiştir. Bütün kulüplerin internet sitelerinde tarihçe ve futbolcular hakkında bilgi verdikleri 

gözlemlenirken sadece Galatasaray’ın sitesinde futbolcuları hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. 12 

spor kulübünün internet sitesinde tüzük ve yönetmeliklerine ilişkin bilgiler yer almıştır (% 66.6).  

Bütün spor kulüplerinin internet sitelerinde kulüp sponsorlarını belirttikleri, bununla birlikte 

promosyonları da görsel olarak sundukları görülmüştür. Kulüplerin internet sitelerinde sponsor olan 

firmaların ve reklam verenlerin sektörlere göre dağılımları incelendiğinde destekleyici firmaların 

çoğunluğunun giyim, gıda, spor malzemeleri ve bahis alanında olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 

2). 

Ayrıca kulüplerin yan ürün ve bilet satışları için ziyaretçilerini kendilerine bağlı pazarlama amaçlı 

internet sitelerine yönlendirdikleri görülmüştür. Kulüplerin kendilerine ait bir bilet satış seçenekleri 

bulunmamakla birlikte 8 Süper Lig takımı online bilet satış hizmeti sunan farklı bir siteye 
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yönlendirme yapmaktadır. Kulüplerin büyük bir çoğunluğunun taraftar kart veya kredi kartı 

uygulamalarının bulunduğu tespit edilmiştir.  

Spor kulüplerinin spor haberleri transfer ve diğer kulüp haberlerini sürekli güncelledikleri tespit 

edilmiştir. Ayrıca kulüplerin toplumsal içerikli haberlere duyarsız kalmadıkları da gözlemlenmiştir.  

Kulüplerinin yaygınlığı günden güne artan sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ı etkili 

biçimde kullandığı görülmüştür. Spor Toto Süper Lig kulüpleri kendilerine bağlı yayın organı olan 

televizyon ve dergilerin internet sitelerine yönlendirme yapmaktadır. Ayrıca sadece Fenerbahçe 

kulübü gazete yayınlarken, radyo yayınına sahip kulüplerin Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu 

görülmüştür (Tablo 3). 

Ayrıca Trabzonspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Elazığspor 

takımlarının ana sayfa kullanımlarında site içi arama motoruna yer vermedikleri görülmüştür.  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bütün takımların ana sayfa kullanım kolaylıklarına önem 

verdikleri, ancak taraftarla etkileşim noktasında üyelik ve iletişim formu kısımlarının yetersiz 

oldukları tespit edilmiştir. İnternet sitelerindeki bilgi edinme ve iletişim formu bölümlerinin 

aktifliğini kontrol etmek amacıyla kulüplerin iletişim sayfalarındaki bilgi edinme formları 

doldurularak bilgi talep edilmiş, sadece Gaziantepspor kulübünden dönüt alınmıştır. 

 

Sonuç 

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin kurumsal internet siteleri incelendiğinde bütün kulüplerin aktif bir 

internet sitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum Süper Lig kulüplerinin de internetten 

faydalanarak hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmak istediklerini göstermektedir. 

Sonuçta kulüplerin sitelerinin metin ve görsel içeriğinin karışık ve yetersiz olduğu pazarlama 

açısından ise internet kullanımı alt yapılarının beklenen düzeyde olmadığı söylenebilir. Spor 

kulüpleri birbirleriyle olan rekabet dengelerini kaybetmemek, diğer spor kulüpleri ile gerek internet 

sayfası kullanımı gerekse sosyal medya kullanımı ve pazarlama alanlarında daha iyi olabilmek için 

teknolojik gelişmeleri takip etmelidir.  
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Figure 1: Web-Based Sports Sites 

Şekil 1: Web Tabanlı Spor Siteleri 

 
 



 

1658 

Table 1: Spor Toto Super League Teams facilitate the use of the official examination of the websites 

main page 

Clups 
Opening 

page 

Site 

map 

Easy return link to 

home page 

Search 

engine 

Mobil phone 

applications 
RSS Membership

Galatasaray + + + + + + + 

Fenerbahçe + + + + + - + 

Beşiktaş + + + + - - + 

Trabzonspor + + + - - + + 

Eskişehir - - + - + - + 

İstanbul BB - - + + - - + 

Bursaspor + + + + - + + 

Gençlerbirliği + - + + - - + 

Gaziantepspor + + + + - - - 

Kayserispor - + + - + - - 

KDÇ 

Karabükspor 
- - + + - - - 

Mersin İd. 

Yurdu 
- + + - - - - 

Orduspor + + + - - - + 

M.P. 

Antalyaspor 
+ - + + - - - 

S.B. Elazığspor + + - - - + - 

Akhisar Bel. 

G.S 
- - + + - - + 

Kasımpaşa - + + + - - + 

Sivasspor + - + + - - + 

Total 11 11 17 12 4 4 12 

% 61,1 61,1 94,5 66,6 22,2 22,2 66,6 
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Tablo 1: Türkiye Spor Toto Süper Lig Takımlarının resmi internet sitelerinin Ana sayfa kullanım 

kolaylıklarının incelenmesi 

Kulüpler 
Açılış 

sayfası 

Site 

haritası 

Ana sayfaya 

hızlı dönüş 

linki 

Arama 

motoru 

Cep telefonu 

uygulamaları 

RSS (Really 

Simple 

Syndication- 

Üyelik – 

Üye ol 

Galatasaray + + + + + + + 

Fenerbahçe + + + + + - + 

Beşiktaş + + + + - - + 

Trabzonspor + + + - - + + 

Eskişehir - - + - + - + 

İstanbul BB - - + + - - + 

Bursaspor + + + + - + + 

Gençlerbirliği + - + + - - + 

Gaziantepspor + + + + - - - 

Kayserispor - + + - + - - 

KDÇ 

Karabükspor 
- - + + - - - 

Mersin İd. 

Yurdu 
- + + - - - - 

Orduspor + + + - - - + 

M.P. 

Antalyaspor 
+ - + + - - - 

S.B. Elazığspor + + - - - + - 

Akhisar Bel. 

G.S 
- - + + - - + 

Kasımpaşa 

A.Ş. 
- + + + - - + 

Sivasspor + - + + - - + 

TOPLAM 11 11 17 12 4 4 12 

Yüzde 61.1 61.1 94.5 66.6 22.2 22.2 66.6 
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Table 3: Turkey Spor Toto Super League Teams to the official web sites, social media and news 

content in the examination of cases and other media organs 

 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 
News News 

Mass 

Media 

Mass 

Media 

Mass 

Media 

Mass 

Media 

Clups 
Facebo

ok 
Twitter 

Google 

+ 

Youtub

e 
Others Sport 

Genera

l 

Televis

ion 
Radio 

Magazi

ne 

Newsp

aper 

Galatasaray + + - - - + + + - + - 

Fenerbahçe + + - - - + + + + + + 

Beşiktaş + + - - - + + + + + - 

Trabzonspor + + + - + + + + - + - 

Eskişehirspor + + - - - + + - - + - 

İstanbul BB + + - - - + + - - - - 

Bursaspor + + - - - + + + - + - 

Gençlerbirliği - - - - - + + - - + - 

Gaziantepspor + + - - - + + - - + - 

Kayserispor - - - - - + + - - - - 

Karabükspor - - - - - + + - - + - 

Mersin İd. Yurdu + + - - - + + - - + - 

Orduspor + + - - - + + + - + - 

Antalyaspor - - - - - + + - - - - 

Elazığspor + + + + - + + - - + - 

Akhisar Bel.spor - - - - - + + - - - - 

Kasımpaşaspor - - - - - + + - - - - 

Sivasspor + + - - - + + - - - - 

Total 12 12 2 1 1 18 18 6 2 12 1 

% 66,6 66,6 11,1 5,5 5,5 100 100 33,3 11,1 66,6 5,5 
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Tablo 3: Türkiye Spor Toto Süper Lig Takımlarının kurumsal internet sitelerinde sosyal medya ve 

haber içeriklerine yer verme durumları ile diğer yayın organlarının incelenmesi 

 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Sosyal 

Medya 

Haberle

r 

Haberle

r 

Kitle 

İletişim 

Araçları 

Kitle 

İletişim 

Araçları 

Kitle 

İletişim 

Araçları 

Kitle 

İletişim 

Araçları 

Kulüpler 
Facebo

ok 
Twitter 

Google

+ 

YouTu

be 
Diğer 

Spor 

haberl

eri 

Genel 

haberl

er 

Televiz

yon 
Radyo Dergi Gazete

Galatasaray + + - - - + + + - + - 

Fenerbahçe + + - - - + + + + + + 

Beşiktaş + + - - - + + + + + - 

Trabzonspor + + + - + + + + - + - 

Eskişehirspor + + - - - + + - - + - 

İstanbul BB + + - - - + + - - - - 

Bursaspor + - - - + + + - + - 

Gençlerbirliği - - - - - + + - - + - 

Gaziantepspor + + - - - + + - - + - 

Kayserispor - - - - + + - - - - 

Karabükspor - - - - - + + - - + - 

Mersin İd. Yurdu + + - - - + + - - + - 

Orduspor + + - - - + + + - + - 

Antalyaspor - - - - - + + - - - - 

Elazığspor + + + + - + + - - + - 

Akhisar Bel.spor - - - - - + + - - - - 

Kasımpaşaspor - - - - - + + - - - - 

Sivasspor + + - - + + - - - - 

Toplam 12 12 2 1 1 18 18 6 2 12 1 

% 66.6 66.6 11.1 5.5 5.5 100 100 33.3 11.1 66.6 5.5 
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Abstract 0774 
  

 

Global causes of violence in sports 
  

Yılmaz Kaplan 

University of Akdeniz, School of Physical Education and Sports, Antalya, Turkey. 

  

This study aims to discuss the global, social and cultural causes of violence in Sports. 

 

This study is descriptive in its aim, periodic (discussion) in the length of time it covers and 

theoretical based on literature in its technique. 

With the growth -not the development- of sports, it is crucial that sports be reevaluated 

considering the changing economic and social conditions in the world. Without this reevaluation, 

fundamental causes of violence in sports cannot be identified. 

The changes seen generally in sports and specifically in football -as the beanch of sports in which 

violence is most frequently and commonly observed- cannot be considered alone but in relation 

with economic and cultural changes in the world. As a dramatic consequence, for instance, 

whatever is happening globally is also taking place in Turkey. Likewise, whatever is happening in 

Turkey is also taking place in sports. 

Sports in Turkey would no doubt have taken its share from the events occuring in a constantly 

globalising world dominated by free market economy and international competition; and it 

definitely has. 

In 1980s a new phenomenon of consumption -or rather a new craze- emerged and masses were 

made conscious of “undergoing a change through consumption” and thus brand and image became 

“everthing”. Consequently, consumption led to a cultural addiction on masses, a placement of 

consumption mechanisms in all areas and layers of society, and the initiation of the purchase and 

marketing of “leisure time”, the most vital source of consumption industry. Therefore, the media 

became the most significant vehicle to transmit and to adopt the economic and cultural policies of 

the globalising world. 

All has now been dominated by the idea of “winning”, and to win, everthing even violence has 

become naturally acceptable. However “sport is misused, no matter for what purpose, if it is not 

done for itself.” (Erdemli, 2002: 49). 

It is not possible to free sports from violence in a society where solving all the problems with 

violence has became a way of life. Violence in sports is not a “cause” but an “effect”, namely a 

global, social and cultural one. The causes must be questioned and our relationship with sports 

must be restructured. All the other regulations, already taken or to be taken precautions will not be 

sufficient to avoid violence in sports. 

Keywords: Globalization, violence, violence in sports 
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Sporda şiddetin küresel nedenleri 

  

Yılmaz Kaplan 

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya, Türkiye. 

  

Bu çalışmada, sporda şiddetin, küresel, toplumsal ve kültürel nedenlerinin tartışılması 

amaçlanmıştır. 

Çalışma, amacı açısından, tanımlayıcı / betimleyici, kapsadığı zaman açısından dönemsel, kullanılan 

teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal / kavramsal tartışmadır. 

Sporun giderek “büyümesi” (gelişmesi değil), dünyanın değişen ekonomik ve toplumsal koşulları 

dikkate alınarak, yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu değerlendirme yapılmadan, 

sporda şiddetin temel nedenlerini belirlemek olası değildir.  

Genelde spordaki, özelde de –şiddetin en çok ve en yaygın görüldüğü spor dalı olarak- futboldaki 

değişiklikleri, dünyadaki ekonomik ve kültürel değişikliklerden bağımsız ya da bunların dışında 

düşünemeyiz. Önemli ölçüde, dünyada ne oluyorsa, örneğin Türkiye’de de o olmaktadır; Türkiye’de  

ne oluyorsa da sporda da o olmaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisinin ve uluslararası rekabet koşullarının egemen olduğu küreselleşen 

dünyada yaşananlardan, Türkiye de spor da payına düşeni alacaktı, almıştır da. 

1980’ li yıllarda, yeni bir tüketim olgusu (daha doğrusu çılgınlığı) ortaya çıkmış, kitlelere “tüketerek 

farklılaşma” bilinci aşılanmış, marka ve imaj “her şey” olmuştur. Bunun sonucunda, tüketim, kitleler 

üzerinde kültürel bir bağımlılık yaratmış, toplumun her alanında ve kesiminde tüketim 

mekanizmalarının yerleştirilmesine ve tüketim endüstrisi için en önemli kaynak olan “boş zaman” 

sürecinin satın alınarak pazarlanmasına başlanmıştır. Küreselleşen dünyanın ekonomik ve kültürel 

politikalarının kitlelere iletilmesinde ve benimsetilmesinde kullanılan en önemli araç da, medya 

olmuştur. 

Spor, günümüz toplumlarının göz alıcı olgularından biridir. Kanımca spor, tarihin hiçbir döneminde 

bu günkü kadar önemli (değerli değil) olmamıştır. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte, değişen 

toplumsal yapı içinde spor, kendisine yepyeni bir yer bulmuştur: Önceleri, “iş” ten uzaklaşmak için 

kullanılan spor, boş zaman süresinin artması ve ekonomik bir değer ifade etmeye başlamasıyla 

birlikte “iş”e dönüşmeye başlamıştır. 

Toplumsal yaşamda sporun rolünün artması, medyanın sporla daha çok ve yakından ilgilenmesine, 

bu da spora olan ilginin daha da büyümesine neden olmuştur. Bu süreçte, “spor” kavramının anlamı 

kaymış; spor denildiğinde yalnızca “futbol” anlaşılmaya, anlatılmaya ve spor kavramı futbol 

kavramının yanında küçük kalmaya başlamıştır. Neden? Çünkü futbol, tüketim endüstrisinin ihtiyaç 

duyduğu müşteri kitlesini memnun etme yeteneği en fazla olan, en seyirlik, en satılabilir spor 

dalıdır. Tüketim toplumu, futbolu bir spor dalı olmasının ötesinde getirisi yüksek bir “meta” olarak 

görmekte ve futboldan daha çok kazanç elde etmeyi düşünmektedir ki bu futbolun yapısının ve 

değerlerinin değişmesi anlamına gelmektedir.  
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Artık futbol, bir oyun olmanın ötesine geçerek, bir takım güç ve iktidar ilişkilerinin oluşmasına ve bu 

ilişkilerin meşrulaştırılmasına katkıda bulunan toplumsal bir fenomen; alım-satıma ve değişime 

konu olan bir “meta”dır. Her şey, kazanmak; ne olursa olsun, ama mutlaka kazanmak (skor) 

üzerine kurgulanmıştır. Kazanmak için, “şiddet” de dahil, her şey mübah sayılmaktadır. Oysa “spor, 

kendisi dışında hangi amaçla yapılırsa yapılsın, orada kullanılmaktadır.” (Erdemli, 2002: 49). 

Sporda “şiddet” sorunu, aynı zamanda bir “kültür” sorunudur. Bu nedenle, biraz da “spor 

kültüründen” ve “Türkiye örneğinden” söz etmek gerekir: 

Spor kültürü, spora ilişkin her türlü (olumlu - olumsuz; maddi – manevi) değeri ve ürünü belirtir. 

Türkiye’de, “spor” yerine “futbol”, “spor kültürü” yerine de “futbol kültürü” demek daha doğru olur.  

Spor “futbol”a, futbol da 3-4 futbol kulübüne indirgenmiş durumda. Bu durum, kültürel anlamda bir 

çeşitlilik ve zenginlik yaratamaz.  

Giderek, büyük bir hızla, spor yapmayı değil de izlemeyi, spordan (daha doğrusu futboldan) 

konuşmayı sevenlerden oluşan bir topluma dönüşüyoruz. Sporun magazini, kendisinin önüne 

geçiyor.  

Daha önce de belirtildiği gibi, toplumsal yaşamda sporun rolünün artması ile, medya sporla daha 

çok ve yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilginin yadırganacak bir yanı yoktur. Ancak sporun, 

daha doğrusu futbolun medyadaki sunuluşu, spor kültürüne olumlu katkılar yapmamaktadır. Spor 

(futbol) medyası, her fırsatta şiddete karşı olduğunu tekrarlasa da, rating ya da tiraj kaygılarıyla, 

bu tür haberleri sunuş biçimiyle şiddete çanak tutmaktadır. Kapsamlı bir araştırmanın da 

(Talimciler, 2003) ortaya koyduğu gibi medyada, "şiddet", "milliyetçilik", "cinsiyetçilik ve argo" 

içeren söylemler ağırlık kazanmıştır. 

Kültür, önemli ölçüde bir “nitelik” ve “birikim” olgusudur. “Sonuçlar” kadar -hatta bazen daha çok – 

“süreçler” de önemli ve anlamlıdır. Bu anlamda, bir kültür unsuru olarak spor, yalnızca skor değil; 

çok daha fazlasıdır. 

Diğer yandan, Ülkemizde, spor ve sporcu üzerinden prim yapmayı düşünen, uluslararası başarıları 

siyasal ranta dönüştürmeye çalışan bir anlayış vardır. Oysa Ülkemizdeki milyonlarca çocuk ve genç 

için yeterli spor olanakları yaratılamamış; spor, “fırsat eşitliği” önceliğiyle yaygınlaştırılamamıştır. 

Az sayıda insanın profesyonel düzeyde spor (futbol) yapıp milyonlarca insanın “izleyici” (daha 

doğrusu taraftar) durumunda kalması; çok sayıda insanın “düzenli” ve “sürekli” spor 

yapabilmelerine tercih edilmiştir. “Amatörlük” ve “amatörler” unutulmuştur. Oysa sporun özü, 

“profesyonelleri izlemek” değil; “amatörce spor yapmak” tır. 

Bütün sorunlarını şiddete başvurarak çözmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmüş bir toplumda, sporu 

şiddetten arındırmak olası değildir. Sporda şiddet, bir “neden” değildir; bir “sonuçtur”. Küresel, 

toplumsal ve kültürel bir sonuçtur. Nedenleri sorgulamalı, sporla ilişkimizi yeniden düzenlemeliyiz. 

Bunun dışındaki bütün düzenlemeler ve alınan-alınacak önlemler, sporda şiddeti önlemede yeterli 

olmayacaktır. 

   

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, şiddet, sporda şiddet 
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Abstract 0775 
 

 
Acute effect of different warm up protocols on shooting speed at footballers 

players 

  

Erkmen Kaya1, Bergül Meriç Bingül1, Mine Gökkaya1, Murat Son1, Menşure Aydın1, Ertuğrul Gelen2 
1Kocaeli University Physical Education and Sports, Kocaeli TURKEY 
2Sakarya University Physical Education and Sports, Sakarya TURKEY 

  

Purpose: Determining the effect of static and dynamic stretching conducted in the warm up 

program on the shooting speed in football 

 

Method: 15 male football players of U19 young team of Kocaeli Sport whose mean ages were 

18,00±1,13 participated in the study. Players carried out three stretching protocols on non-

consecutive days. While the first protocol was consisted of 5 minutes jogging (NS), the second 

protocol was consisted of five minutes warm up + dynamic stretching (DS), and the third protocol 

was consisted of 5 minutes warm up + static stretching (SS). After the warm up session, three 

outer foot shooting- speeds of the subjects were recorded by “Sports” radar equipment. The fastest 

of the three shootings conducted in both types were taken for evaluation. The data was analysed 

by using SPSS 19 package program. In order to find the difference between the warming 

protocolls, Kruskal-Wallis test was applied in repeated measures. It was determined that dynamic 

stretching affects the shooting speed positively in comparison with the warming programs including 

static stretching and non-stretching. (p<0.05) 

 

Results: It was concluded that dynamic stretching protocol increase the shooting speed 

performance significantly (p<0.05). 

 

Conclusion: The usage of dynamic stretching in the warming programs affects more positively the 

shooting speed performance in comparison with the non stretching and static stretching. 

  

Keywords: Warming, stretching, shooting speed 
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Futbolcularda, farklı ısınma protokollerinin şut hızına akut etkisi 

  

Erkmen Kaya1, Bergül Meriç Bingül1, Mine Gökkaya1, Murat Son1, Menşure Aydın1, Ertuğrul Gelen2 
1Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli TÜRKİYE 
2Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sakarya TÜRKİYE 

  

Amaç: Isınma programı içerisinde yapılan statik ve dinamik stretchingin futbolda şut hızına olan 

etkisinin belirlenmesidir.  

 

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya Kocaeli Spor altyapısındaki yaş ortalamaları 18,00±1,13 olan U19 

genç takımının 15 erkek futbol oyuncusu katılmıştır. Oyunculara birbirini takip etmeyen günlerde üç 

farklı ısınma protokolü uygulanmıştır. İlk protokol sadece 5 dk lık ısınma koşusu içerirken(NS), 

ikinci protokol 5 dk ısınma + dinamik stretching(DS), 3. protokol 5 dk ısınma + statik 

stretching(SS) içermekteydi. Deneklerin ısınma sonrasında, üç ayaküstü şut atış hızı sports Marka 

radar cihazı ile kaydedilmiştir. Her iki tipte yapılan üç şut atışının en hızlı olanı değerlendirmeye 

alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 19 paket programı ile analiz edilmiştir. Isınma protokolleri 

arasındaki farklılığı bulmak için tekrarlı ölçümlerde Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Dinamik 

stretchingin statik stretching ve non-stretching içeren ısınma programına göre şut hızını olumlu 

yönde etkilediği tespit edilmiştir (p<0.05). 

 

Bulgular: Dinamik stretching protokolünün şut hızı performansını anlamlı ölçüde arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır (p< 0.05). 

 

Sonuç: Isınma programları içerisinde dinamik stretchingin tercih edilmesinin non-stretching ve 

statik stretching’e oranla şut hızı performansını olumlu etkilediği yönündedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Isınma, stretching, şut hızı 
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Speed measurement equipment 

Hız ölçüm cihazı 

 
 

 

Speed measurement equipment 

Hız ölçüm cihazı 
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The descriptive statistics of the subjects 

Age Height Weight 

AM ± SD 18,00±1,13 1.77± 0,81 69,80± 7,68

(Arithmetic mean (AM), Standard deviation (SD) values) 

 

Deneklerin tanımlayıcı istatistikleri 

Yaş Boy Ağırlık 

A.O ± SS 18,00±1,13 1.77± 0,81 69,80± 7,68

(Aritmetik ortalama(AO),Standart sapma(SS)değerleri) 

 

Comparative test statistics of different stretching programs 

GROUPS 

Chi-Square 27,066 

,001 

As it is seen in Table 2, a significant difference was found between the shooting speeds obtained on 

the day on which dynamic stretching was carried out and the shooting speeds on the days on which 

static stretching and non stretching were carried out. (p=0.01) 

 

Farklı stretching programlarının karşılaştırmalı test istatistiği 

GRUPLAR 

Ki-Kare 27,066 

,001 

Tablo 2’ de görüldüğü üzere dinamik stretchingin yapıldığı gün elde edilen şut hızları ile statik 

stretching ve non stretching günlerinin şut hızları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (p=0.01) 

 

Comparative test statistics of NS, DS, SS programs 

NS/DİN NS/SS DİN/SS

Mann Whitney U 1,500 63,500 4,500 

p 0,001 0,110 0,001 

As it is seen in Table 3, while no significant difference was found between NS and SS programs 

(p=0.11), a significant difference was found between NS and DS programs in terms of shooting 

speeds. (p=0.01) 
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NS, DS, SS programlarının karşılaştırmalı istatistiği 

NS/DİN NS/SS DİN/SS

Mann Whitney U 1,500 63,500 4,500 

p 0,001 0,110 0,001 

Tablo 3’ de görüldüğü üzere NS ile SS programları arasında anlamlı bir fark bulunmazken(p=0.11), 

NS ve DS programları arasında şut hızları açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.01) 
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Abstract 0778 
  

 
Upper and lower extremity characteristics of young elite basketball players 

aged 12-14 year old 

  

Cengiz Şen, Cem Y. Yılmaz, Banu N. Özsu, Nisa Göz 

Çukurova University, The School of Physical Education and Sports, Adana, Turkey 

  

ABSTRACT 

Purpose:  

The purpose of this study was basically to investigate morphological characteristics of elite young 

female basketball players’ aged 12-14 year old elite basketball players.  

 

Subjects: 

Thirteen young female elite basketball players (Meanage= 13.7±0.4) of Botaş Sports Club 

participated in the study voluntarily. The written permission was obtained from families of study 

participants. 

 

Method:  

Measurements included length and width of upper and lower extremities. In addition, a form for 

recording demographic and statistical information, such as age, height, weight, and sport 

experience was used (Table 1). All measurements were taken twice on standardized right-side 

locations and mean value of these two measurements were calculated. 

 

Results:  

Results demonstrated that, forearm length 24.9±4.21, upper arm length was 19.8±3.16, and hand 

length was 19±2.42 cm among young elite basketball players. Also, it was found that femur length 

was 38.6±3.9, calf length was 35.3±2.8, and foot length was 25.3±2.3 cm. Detailed information 

related with the upper and lower extremity of participants were given in Table 2. 

 

Conclusion:  

This study aimed to establish the main morphological characteristics of Turkish young elite 

basketball players. Morphological characteristics are very important for selection of young players. 

This information helps coaches to determine whether players had distinct profiles. 

  

Keywords: Elite basketball players, lower extremity, morphological characteristics, upper 

extremity 
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12-14 yaş genç kadın basketbolcuların üst ve alt ekstremite morfolojik 

özelliklerinin belirlenmesi 

  

Cengiz Şen, Cem Y. Yılmaz, Banu N. Özsu, Nisa Göz 

Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana, Türkiye 

  

Amaç:  

Morfolojik özelliklerin (uzunluk, genişlik, çevre ölçümleri vb.) erken yaşta belirlenmesinin spora 

yeni başlayanların performanslarına katkı sağladığı bilinmektedir (Erkan, 1998). Basketbolda da 

sporcuların uygun morfolojik özelliklere sahip olması önemlidir. Bu çalışmanın amacı 12-14 yaş 

genç kadın basketbolcuların üst (ön kol, üst kol ve el uzunluğu, biceps, dirsek ve el genişliği) ve alt 

(uyluk, baldır ve ayak uzunluğu, kalça, diz ve ayak bileği genişliği) ekstremite morfolojik 

özelliklerini belirlemektir. 

 

Yöntem:  

Araştırmaya Adana ilinde Botaş Spor Klübü’nde basketbol oynayan, spor yaşı 4.9±1 yıl olan ve 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan 13 genç kadın basketbolcu (Ort.yaş= 13.7±0.4) ailelerinden 

izin alınarak dahil edilmiştir. Katılımcıların demografik verileri Tablo 1’de verilmiştir. Veri toplama 

araçları yaş, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, spor yaşı bilgilerini içeren bilgi formu; alt ve üst 

ekstremitelerin uzunluğunun belirlenmesinde kullanılan 0.01 m. hassasiyetindeki Holtain marka 

kayan kaliper; çevre ölçümleri için kullanılan 0.01 m. hassasiyetindeki masura; genişlik ölçümleri 

için kullanılan 0.01 m. hassasiyetindeki Holtain marka kayan kaliperden oluşmuştur. Çalışma 

kapsamında yapılan tüm ölçümler 2 kez sporcunun sağ tarafından yapılmış ve iki ölçüm değerinin 

ortalaması alınmıştır. Verilerin analizinde minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular:  

Araştırma bulguları çalışmaya katılan genç kadın basketbolcuların ön kol uzunluk ortalamasının 

24.9±4.21, üst kol uzunluk ortalamasının 19.8±3.16 ve el uzunluğu ortalamasının 19±2.42 cm. 

olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak basketbolcuların biseps çevresi ortalama ölçüm değerinin 

25.9±2.44, dirsek genişliği değerinin 24.5±2 ve el genişliği değerinin 19.9±1.33 cm. olduğu ortaya 

çıkmıştır (Tablo 2). Araştırmaya katılan basketbolcuların alt ekstremite ölçümleri, sporcuların uyluk 

uzunluk ortalamasının 38.6±3.9, baldır uzunluk ortalamasının 35.3±2.8 ve ayak uzunluğu 

ortalamasının 25.3±2.3 cm. olduğu ortaya çıkmıştır. Sporcuların kalça genişliği ortalaması 

31.2±2.5, diz genişliği ortalaması 9.9±1.0 ve ayak bileği genişliği ortalaması da 6.2±0.5 cm. 

olarak saptanmıştır. 
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Sonuç:  

Sonuç olarak, bütün spor branşlarında olduğu gibi basketbolda da morfolojik yapı önemlidir. 

Özellikle çocukluk döneminde morfolojik özelliklerin belirlenmesi yetenek seçimi açısından oldukça 

önemlidir. Gelecekte yapılacak olan branşa eğilimin ortaya koyulması ve yüksek performans elde 

etmede avantajlı durumda yarışmayı da sağlayacaktır. Nitekim Soares ve ark. (1986) basketbol 

oyuncularına özgü özelliklerin onların performansları ve başarıları üzerinde büyük etkisinin 

olduğunu vurgulamışlardır. Araştırmacılar aynı zamanda milli basketbolcular üzerinde yaptıkları 

araştırmada sporcuların fiziksel uygunlukları ve oyundaki fonksiyonları arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu da vurgulamıştır. Belli aralıklarla yapılacak olan antropometrik ölçümlerin büyüme, 

gelişme ve performansa etki edeceği düşünüldüğünden önerilmektedir. 

 

Kaynakça: 

•Erkan, N. (1998). Yaşam Boyu Spor, Bağırgan Yayınevi, Ankara. 

•Soares, J., Mendes, O. C., Neto, C. B., & Matsudo, V. K. R. (1986). Physical fitness characteristics 

of Brazilian national basketball team as related to game functions, in perspectives. 

Kinanthropometry (ed. J. A. P. Day), Human Kinetics, Champaign, Illinois, 127-133. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite, elite basketbol oyuncusu, morfolojik özellikler, üst ekstremite 

  

 

 
Table 1. Demographic characteristics of the sample 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 
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Table 2. Upper and lower extremity characteristics of the sample 

Tablo 2. Katılımcıların üst ve alt ekstremite morfolojik ölçüm değerleri 
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Abstract 0781 
  

 
Examination of exchanges in heart rate and blood lactate concentration at 

teakwondo athletes during contest 

  

Halil Taşkın1, Şenay Şahin2, Nurtekin Erkmen1, Ali Şahin3 
1Department of Coaching Training, School of Physical Education and Sport, Selcuk University, 

Konya, Turkey 
2Ministry of National Education, Ihsan Ozkasikci Primary School, Konya, Turkey 
3Teakwando Federation, Ankara, Turkey; School of Physical Education and Sport, Selcuk University, 

Konya, Turkey 

  

The aim of this study is examination of exchanges in heart rate and blood lactate concentration at 

teakwondo athletes during contest. National Taekwando team, female of 17 and male of 22, were 

participate as volunteer. We obtained heart rate and blood lactate values during competitive. Heart 

rate for rest, first round, second round and third round was 75,82±7,19 and 77,12±13,19 

(beast/min.), 182±8,50 and 176±9,59 (beast/min.), 181±7,71and 189±7,30 (beast/min.), 

189±8,96 and 193±6,55 (beast/min.), respectively, for female and male. Blood lactate 

concentration for rest, first round, second round and third round was; 1,6±0,23 and 2,1±0,29 

mmol.l-1, 5,0±1,12 and 5,8±1,46 mmol.l-1, 6,2±1,68 and 7,9±2,14 mmol.l-1, 8,5 ± 1,95 and 

10,8±2,22 mmol.l-1, respectively, for female and male. We did find statistical differences heart 

rate and blood lactate concentration after first round, after second round, and after third round 

either man athletes or female athletes. It was found that the heart rate and blood lactate values of 

third round was higher than the first and second round either man athletes or female athletes 

(p<0,05). Also, the heart rate and blood lactate values of second round was higher than the first 

round either man athletes or female athletes (p<0,05). It was considered that heart rate and blood 

lactate concentration ware raised as depend on increase of intensity exercise for each round. Heart 

rate and blood lactate concentration were higher male athletes than female athletes. We 

considered that heart rate and blood lactate concentration was higher through intensity of fight in 

competitive for male athletes. 

  

Keywords: Teakwando, heart rate, blood lactate 
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Teakwondocularda kalp atım hızı ve kan laktat konsantrasyonundaki 

değişimlerin müsabaka süresince incelenmesi 

  

Halil Taşkın1, Şenay Şahin2, Nurtekin Erkmen1, Ali Şahin3 
1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Konya, 

Turkiye 
2Milli Eğitim Bakanlığı, İhsan Özkaşıkcı İlkokulu, Konya, Türkiye 
3Teakwando Federasyonu, Ankara, Turkiye; Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Konya, Turkiye 

  

Giriş 

Sporcularda dinlenik nabzın düşük olması, performans seviyelerinin de iyi olması noktasında fikir 

vermektedir (Akgün 1992). Egzersizin başladığı anda kalp atımında bir artış olur ve bu artış birkaç 

saniyede denge durumuna gelir daha sonra egzersize bağlı olarak kalp atımındaki artış kendini 

gösterir, bu artış egzersizin yoğunluğuna göre düzgün bir şekilde artmaya devam eder ve kalp 

atımı maksimum düzeye erişir (Bangsbo 1996).  

 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 17.09.2009 tarihli ve 2009/71 toplantı numaralı 

etik kurulu kararına uygun olarak yapılmıştır. Araştırmaya, taekwando milli takımında yer 17 bayan 

ve 22 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler, 2009-2010 yılında taekwando milli takım 

kampında yapılmıştır. Ölçümlere, 10 dakikalık ısınma ile başlandı. Sporculara, kendi sıkletlerinde 

müsabaka yaptırıldı. Müsabaka süresince kalp atım sayıları ve kan laktat ölçümleri alındı. Ölçümler 

değerleri, dinlenik durumdayken, birinci devre sonunda, ikinci devre sonunda ve üçüncü devre 

sonunda olmak üzere her bir sporcudan dört kez elde edildi.  

 

Laktat testi: Sporcuların kan laktat değerleri, parmak ucundan lactate scout cihazı ile ölçüldü. 

Alınan kan 10 saniye içerisinde analiz edildi. Elde edilen değerler mmol.l-1 cinsinden kaydedildi.  

 

İstatistiği Analiz 

Veriler ortalama ve standart sapmalar verilerek özetlendi. Elde edilen ölçümlerin 

karşılaştırılmasında varyans-kovaryans yapısına göre Multivariate ve Test of Within-Subject effect 

testleri, farkın hangi müsabakan kaynaklandığını tespit etmek için tekrarlı ölçümlerde Bonferroni 

testleri kullanıldı. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alındı. 

 

Bulgular 

Araştırmada katılan bayan ve erkek sporcuların kalp atım sayısı ve kan laktat seviyesine ilişkin 

ölçümlerin karşılaştırılmasında, 1. devre ölçümleri, 2. devre ölçümleri ve 3. devre ölçümler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Bu karşılaştırmalarda gerek 
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bayanlarda gerekse erkeklerde 3. devre ölçümleri 2 ve 1. devre ölçümlerinden, 2. devre ölçümleri 

de 1. devre ölçümlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05).  

 

Tartışma 

Yapılan bir çalışmada, toplam 8 elit teakwondocunun birinci raunt kan laktat değeri ortalaması 

7,5±1,6 mmoll-1 ve üçüncü raunt kan laktat değeri ortalaması 11,9±2,1 mmoll-1 olarak 

bulmuşlardır(P<0,05) (Bridge ve ark 2009). Matsushigue ve ark (2009)’ nın yapmış oldukları bir 

çalışmada müsabaka öncesi kan laktat değerleri 3,1±2,7 mmol.l-1 müsabaka sonrası kan laktat 

değeri 7,5±3,8 mmoll-1 olarak bulunmuştur (P<0,01). Yapılan bir çalışmada, elit bayan 

teakwandocuların dinlenik laktat değeri 0,9±0,2 mmol.l-1 olarak tespit edilmişken müsabaka 

sonrası kan laktat değeri 11,7±1,8 mmol.l-1 olarak tespit edilmiştir (Markovic ve ark 2008). Heller 

ve ark (1998) yapmış oldukları çalışmada erkek teakwandocuların müsabaka sonrası kan laktat 

değerlerini 11,4±3,2 mmol.l-1 olarak tespit etmişlerdir. Bouhlel ve ark (2006) Tunus milli 

takımından 8 erkek Teakwandocunun kan laktat değerlerinin antrenmanlar ve yarışmalar süresince 

incelemiş olup, dinlenik kan laktat değeri 1,6±0,2 mmol.l-1 mekik testi sonrasındaki kan laktat 

değeri 12,81±1,0 mmol.l-1 ve müsabaka sonrasındaki kan laktat değeri 10,2±1,2 mmol.l-1 olarak 

tespit etmişlerdir. Yapılan bir çalışmada, Avusturya teakwando şampiyonası süresince, müsabakalar 

sonunda elde edilen kan laktat değerleri ortalaması 10,87±1,92 mmol.l-1 olarak tespit edilmiştir 

(Lehmann 1997). Yapılan bir çalışmada, elit bayan teakwandocuların kalp atım sayıları müsabaka 

süresince incelenmiş, dinlenik durumdayken 91,6±9,9 atım/dak. birinci devre sonrasında 

181,7±5,4 atım/dak. ikinci devre sonrasında 190,4±3,1 atım/dak. ve üçüncü devre sonrasında ise 

192,8 ± 3,0 atım/dak. olarak tespit edilmiştir (Markovic ve ark 2008). Sonuç 

Yapılan bu çalışmada, egzersiz yoğunluğunun her bir rauntta arttığı buna bağlı olarak da gerek kalp 

atım sayısının gerekse kan laktat konsatrasyonun anlamlı seviyede yükseldiği kanaatine varılmıştır. 

Müsabaka sonrasında erkek sporcuların kalp atım sayıları ve kan laktat konsantrasyonlarının bayan 

sporculara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkek sporcuların müsabakalarında 

mücadelenin daha yoğun olduğu ve buna paralel olarak kalp atım hızı ile kan laktat 

konsatrasyonunun yüksek olduğu düşünülmektedir. 
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Abstract 0792 
  

An analysis on the ıncomes and expenditures of turkish football federation and 

the ıncomes of the four major clubs 

  

Murat Korkmaz1, Lale Orta2, Nur Dilbaz Alacahan3 
1Güven group inc finance management 
2Okan University Physical Education Sports College Faculty Member 
3Çanakkale 18 Mart University Department of Economics 

  

In our study, the financial structure of Turkish Football Federation (TFF) and the clubs called four 

majors in Turkish public was examined over their income and expenditure items. Certain income 

and expenditure items of 2008-2009 and 2009-2010 football seasons were used as data for TFF. 

Firstly, it was focused on whether there was a change between the average incomes of 2008-2009 

and 2009-2010 seasons. A normality test was made for income items, and Wilcoxon test was 

applied due to the fact that data did not demonstrate a normal distribution. As a result of the test, 

it was found that there was not a meaningful difference between the average incomes of 2008-

2009 and 2009-2010 seasons. On the other side of the study, it was examined whether there was 

a change between TFF’s average expenditures of 2008-2009 and 2009-2010 seasons. The same 

normality test was also made for expenditure items, and paired t test was applied due to the fact 

that data demonstrated a normal distribution. As a result of the test, it was found that there was 

not a meaningful difference between the average expenditures of 2008-2009 and 2009-2010 

seasons. In the final part of the study, it was examined whether there was a change between the 

average incomes of the four major Turkish clubs in the 2010-2011 football season. Several income 

items were used as data for that purpose. A normality test was applied for the income items, and it 

was found that data did not demonstrate a normal distribution. In that case, Kruskal-Wallis test 

was applied to determine whether there was a change between the average incomes of the four 

major Turkish clubs in the 2010-2011 football season, and a graphical demonstration was 

presented for income levels. 

  

Keywords: Football, football federation, team, ıncome, expenditure 
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Türk futbol federasyonunun gelir ve giderleri ile dört büyük kulübün gelirleri 

üzerine bir analiz çalışması 
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1Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
2Okan üniversitesi beden eğitim spor yüksek okulu öğretim üyesi 
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisat A.B.D. 

  

Çalışmamızda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kamuoyunda dört büyük olarak adlandırılan 

kulüplerin gelir veya gider kalemleri üzerinden mali yapısı incelenmiştir. TFF için 2008–2009 ve 

2009–2010 futbol sezonlarına ait bazı gelir ve gider kalemleri veri olarak kullanılmıştır. Öncelikle 

TFF’nin 2008–2009 ve 2009–2010 sezonları arasındaki ortalama gelirleri arasında bir değişim olup 

olmadığı üzerinde durulmuştur. Gelir kalemleri için normallik testi yapılmış, verilerin normal 

dağılmaması sonucunda wilcoxon testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen test sonucunda 2008–2009 

ve 2009–2010 sezonları için ortalama gelirler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Çalışmanın diğer kısmında, TFF’nin 2008–2009 ve 2009–2010 sezonları arasındaki ortalama 

giderleri arasında bir değişim olup olmadığı incelenmiştir. Gider kalemleri için aynı şekilde normallik 

testi yapılmış, verilerin normal dağılışa uyması sonucunda eşleştirilmiş t-testi uygulanmıştır. Test 

sonucunda 2008–2009 ve 2009–2010 sezonları için ortalama giderler arasında anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, 2010–2011 futbol sezonunda dört büyük 

kulübün ortalama gelirleri arasında bir farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Bunun için de 

çeşitli gelir kalemleri veri olarak kullanılmıştır. Gelir kalemleri için normallik testi uygulanmış, 

verilerin normal dağılıma uymadığı görülmüştür. Bu durumda 2010–2011 sezonunda dört büyük 

kulübün ortalama gelirleri arasında farklılık olup olmadığını tespit edebilmek için Kruskal-Wallis testi 

uygulanmış ve gelir düzeyleri için grafiksel gösterim sunulmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, futbol federasyonu, takım, gelir, gider 
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Abstract 0795 
  

Examination of risk management in case of archery in Turkey 

  

Çiğdem Öktem1, Evren Ağyar2, Tennur Yerlisu Lapa3 
1Antalya Kepez Ahatlı Primary School 
2Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Sport Management Department 
3Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Recreation Department Antalya 

  

Purpose: The purpose of the study is to determine the risks in archery according to the point of 

view of coaches and athletes in sport clubs dealing with archery in Turkey.  

Material-Method: Population of the study consisted of 280 athletes and 34 coaches that joined the 

Championship of Turkey held during 2-4 April 2011 in Antalya. Whole of the population was 

included in the study and 175 athletes (rate of return was 62%) and 28 coaches (rate of return 

was 82%) participated in the research. In athletes group (Xage=24.53±8.5) 48,6% were women 

and 51,4% were men while in coaches group (Xage=40.75±12.25), 42.9%were women and 57.1% 

were men. In this descriptive study, data collection tool was a questionnaire prepared by referring 

to studies of risk management in other branches (Gök, 2006; Çobanoğlu, 2008) and consulting 

experts in archery. In statistical analysis descriptive statistics and chi-square analysis were used.  

Findings and Result: Items perceived as “very risky” by athletes were “Not having suitable and 

adequate equipment” (45.1%); “Not providing adequate financial support to athletes in case of an 

accident” (33.7%); “Not properly implementation of the competition rules”(37.7%); while items 

perceived as “very risky” by coaches were “Not finding necessary and suitable equipment for 

athletes” (71.4%); “No preparation of a safe environment for training and competition” (71.4%) 

and no caution taken according to any risk during training and competition (64.3%). Significant 

differences were found according to gender, sport age, graduation from sport faculty and joining 

the national team. 

  

Keywords: Risk management, risk management in sport, risk management in archery 
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Türkiye’de okçuluk sporunun risk yönetimi açısından incelenmesi 

  

Çiğdem Öktem1, Evren Ağyar2, Tennur Yerlisu Lapa3 
1Antalya Kepez Ahatlı İlköğretim Okulu 
2Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yönetimini Ana Bilim Dalı Antalya 
3Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Ana Bilim Dalı Antalya 

  

Sporda risk yönetimi, bir spor programındaki güvenlik denetiminden doğabilecek risk faktörlerinin 

değerlendirilmesidir (Appenzeller ve Lewis, 2000). Temelde, spor ve rekreasyon program ve 

hizmetlerinin içeriğinden ortaya çıkan sakatlık, ölüm ve sonradan doğabilecek olası yükümlülükleri 

azaltmak için risk yönetimini gereklidir (Spengler ve diğ., 2006).Bu açıdan Okçuluk sporu yapan 

sporcu ve bu sporcuların antrenörlerinin algıladıkları riskler ve düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu 

risklerin belirli değişkenlerle ilişkilendirilmesi önemli görülmektedir. 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de okçuluk sporu ile ilgilenen spor kulüplerindeki sporcu ve 

antrenörlerin bakış açısıyla sahip olunan riskleri belirlemek ve bu doğrultuda öneriler sunmaktır. 

Materyal-Metod: Çalışmanın evrenini 2-4 Nisan 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılan 2. Kahraman 

Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Şampiyonasında yer alan 280 sporcu ve 34 antrenör 

oluşturmaktadır. Tam sayımla yapılan çalışmada 280 sporcunun 175’inden (geri dönüş oranı %62) 

ve 34 antrenörden 28’ine (geri dönüş oranı %82) ulaşılmıştır. Sporcu grubunun (yaş ortalaması 

=24.53±8.5)%48.6’sı kadın, %51,4’ü erkek, antrenör grubunun ise %42.9’u kadın %57.1’i erkektir 

(yaş ortalaması 40.75±12.25). Çalışma tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Veri toplama 

aracı olarak daha önce diğer branşlarda risk yönetimi ile ilgili çalışmalar incelenmiş (Gök, 2006; 

Çobanoğlu, 2008), okçuluk sporuna uygun olarak uzmanların da görüşü alınarak sorular sporculara 

ve antrenörlere göre düzenlenmiştir. Buna göre sporculara yönelik olan risk değerlendirme anketi 

25 maddeden, antrenörlere yönelik risk değerlendirme anketi ise 20 maddeden oluşmuştur. Pilot 

çalışma sonrasında anketler uygulanmış, istatistiksel analizde ki-kare analizleri ve frekans 

dağılımlarından yararlanılmıştır.  

 

Bulgular-Sonuç: Sporcuların çok fazla riskli olarak algıladıkları ifadeler “Sporcunun gerektiğinde 

uygun ve yeterli sayıda malzemeye sahip olmaması” (%45.1), “Bir kaza halinde sporcuya yeterli 

finansal desteğin sağlanmaması” (%37.7), “Müsabakalar esnasında yarışma kurallarının tam 

uygulanmaması” (%37.7). Antrenörlerin çok fazla riskli olarak algıladıkları ifadeler ise “Sporcular 

için gerekli ve uygun malzeme bulunmaması” (%71.4), “Antrenman ya da yarışma için güvenli 

çevrenin hazırlanmaması” (%71.4), “Antrenman ve yarışmalarda herhangi bir tehlikeye karşı tedbir 

alınmaması” (%64.3) ifadeleridir. Sporcuların risk değerlendirmeleri, cinsiyet, okçuluk sporu spor 

yaşı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olup olmama, milli takımda yer almış olma, milli 

takımda yer alma sayısı açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Okçuluk sporunda 

başarı kullanılan malzeme ile doğru orantılı olup, sporcuların fiziksel özelliklerine uygun olmayan 
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malzemeler sakatlanmalara ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle bu branşta risk 

yönetiminde malzeme planlaması risk yönetiminin önemli bir öğesi olabilmektedir. Antrenörlerin 

risk değerlendirmelerine bakıldığında antrenman ya da yarışma için güvenli çevrenin hazırlanmamış 

olması ve herhangi bir tehlikeye karşı tedbir alınmaması sporda en yüksek risk faktörlerinden biri 

olan yaralanma veya sakatlanmalara yol açabileceği için güvenlik tedbirleri alınmalı, yine de bir 

sakatlanma ya da yaralanma durumuna karşın kulüp içinde ilk yardım konusunda uzman kişilere 

yer verilmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, sporda risk yönetimi, okçulukta risk yönetimi 
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Abstract 0797 
  

The effect of 6 week aerobic step training on some physical fitness factors and 

quality of life of Isfahan university female students 

  

Kamelia Fathi, Hossein Mojtahedi, Fateme Ghorbani 

Isfahan University, Faculty of Sport Sciences, Iran 

  

Introduction: The purpose of this study was the effect of aerobic step training on cardiovascular 

fitness, body composition, flexibility, leg anaerobic power and quality of life of isfahan university 

female students.  

 

Methods: 31 female students of Isfahan university were randomly selected. Subjects divide to 

Training group (N=16, mean age 27, weight 58.34, height 160) and control group (N=15, mean 

age25.46, weight 54.7, height 161). cardiovascular fitness, body composition, flexibility, leg 

anaerobic power was measured at pre-test and post- test and data of quality of life collected with 

(WHOQOL) questionnaire. Results: There was no significant increase in cardiovascular fitness(α= 

0.99), leg anaerobic power (α= 0.129). there was a significant increase in body composition (α= 

0.00) and flexibility(α= 0.306). there was significant increase in public health(α= 0.00), physical 

health(α= 0.01), mental health (α= 0.03). there was no significant increase in social 

relationships(α= 0.48) and social environment health( α= 0.79). there was a significant increase in 

total score of quality of life (α= 0.04).Conclusion: based on this study body composition and quality 

of life female students improvement with 6 week aerobic step training. 

 

 

Keywords: aerobic step training, physical fitness, quality of life 

 
The effect of 6 week aerobic step training on some physical fitness factors and 

quality of life of Isfahan university female students 

  

Introduction: The purpose of this study was the effect of aerobic step training on some physical 

fitness factors and quality of life of isfahan university female students. because of the increased 

mental and physical diseases, exercise and physical activity is necessary for health and Have 

important effects on the body and mind. Exercise has a very important role in the prevention of 

physical disorders such as cardiovascular disease and reduce depression. Increased physical 

activity in terms of health and physical fitness affect on cardiorespiratory adaptations, body 
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composition, psychological index such as quality of life. Exercise is an effective intervention to 

increase quality of life. 

 

Methods: in semi- experimental study, 31 female students of Isfahan university were randomly 

selected. Subjects divide to Training group (N=16, mean age 27, weight 58.34, height 160) and 

control group(N=15, mean age25.46, weight 54.7, height 161). Vo2max, flexibility, anaerobic 

power leg, percent body fat was measured at pre-test and post-test and data of quality of life 

collected with WHOQOL questionnaire. T test was used for data analysis. 

Results: There was no significant increase in cardiovascular fitness(α= 0.99), leg anaerobic power 

(α= 0.129). there was a significant increase in body composition (α= 0.00) and flexibility(α= 

0.306), there was significant increase in public health(α= 0.00), physical health(α= 0.01), mental 

health (α= 0.03). there was no significant increase in social relationships(α= 0.48) and social 

environment health( α= 0.79). there was a significant increase in total score of quality of life (α= 

0.04). 

 

Conclusion: Based on this study findings, 6 week aerobic step training was not effect on 

cardiovascular fitness that was inconsistent with Arazi et al (2011) findings. The training on body 

composition affected that was consistent with Kostic et al(2006). Also not effected on flexibility and 

leg anaerobic power. This training was not increase leg anaerobic power of female students. scores 

of Public health, physical health and mental health increased that consistent with Tessier (2007) 

findings. Scores of Social relationships and social environment health not increased that 

inconsistent with Tessier (2007) findngs. 
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Abstract 0804 
  

The correlation relationship between body type and personality type in athletes 

  

Mohammad Hossin Movaghar1, Mehrdad Fathi2, Amin Azimkhani3, Mostafa Kohkan4 
11. MA, Physical education and sport sciences, Ferdowsi university, Mashhad, Iran. 
22. Ph.D, Physical education and sport sciences, Ferdowsi university, Mashhad, Iran. 
32. Ph.D, Physical education and sport sciences,imamreza university, Mashhad, Iran. 
44. MA, Physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran. 

  

Background & Objectives: This article find the correlation relationship between the body type and 

personality were the athletes. 50 male subjects with age above 20 years and student athletes who 

are physical education from the Imam Reza university in Mashhad were selected. We wanted to see 

whether there is a relationship between these? Our hypothesis was that athletes endomorph 

features are like to people visual, mesomorph are like to people auditory and also ectomorph are 

like to people touch. Actually we wanted on the physical characteristics of athletes, his personality 

type can predict, or vice versa. 

 

Methodology: The survey research (field) methods and questionnaires were used. According to the 

score that each subject is through a questionnaire was his physical type and personality 

determined and finally observations compare together and the relationship between them was 

obtained. 

 

Results: Research findings showed that only 8% individuals were consistent with our hypothesis 

and correlation coefficient obtained using Pearson's formula was brought -0.03. The aim of 

correlation relationship was inverse also its the amount and intensity was very small (P<0.05). In 

other words, our hypothesis is vice versa and can not be on the athletes body type predict them 

personality. 

 

Conclusion: Therefore, considering the results and considering that the -0.03 number in table of 

Pearson's critical values for sample size 50 people is not significant, so we conclude and 

recommend that the relationship between body type and personality athletes no will be existence. 

  

Keywords: Endomorph, mesomorph, ectomorph, auditory, touch 
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Abstract 0805 
  

The comparison of plantar pressure distribution between active male and 

female 

  

Mostafa Kuhkan, Raghad Memar, Heidar Sadeghi 

Department of Sport Biomechaanics, Physical Education and Sport Science school, Kharazmi 

University, karaj, iran 

  

  

Objective: the aim of this study was the comparison of the plantar pressure distribution parameters 

between active males and females.  

 

Subjects: 30 male and female recruited for participating in this study (table 1). They were all 

physical education students at Kharazmi University.  

 

Methods: Emed platform (at2) was used for measuring such plantar pressure distribution 

parameters, including the maximum force, the peak pressure, the contact time and the contact 

area (table 2). Descriptive statistics (mean and standard deviation) and independent t-test were 

used for reporting parameters and comparing the significant differences between the parameters 

that were mentioned in the two groups, respectively.  

 

Results: results showed the significant differences between males and females in contact area 

(medial and lateral heel, the lateral mid foot, the second metatarsal head, the third and fourth and 

fifth metatarsal heads), and force-time integral (big toe). 

 

Conclusions: Since the medial plantar arc in females is more flexible than that of males the contact 

time in the mid foot increases which results in more applied force and thus more applied pressure 

in toes specially big toe. Hence it is necessary to consider the medial plantar arc factor and the 

contact area of the hallux in orthotic and shoe design. 

 

 

Keywords: Plantar pressure, gender differences, locomotion, injury prevention 
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Table 1. descriptive statistics datas for age, weight, height, BMI of subjects 

parameter gender mean Standard deviation max min 

age 
female 

male 

21.5 

19.75 

1.41 

0.88 

23 

21 

19 

19 

weight (Kg) 
female 

male 

52.37 

62.37 

5.34 

4.02 

59 

65 

42 

54.5

height (cm) 
female 

male 

165.75 

176.88 

7.16 

6.95 

173

185

154

165 

BMI 

(body mass index) 

female 

male 

19.12 

19.85 

1.72 

0.89 

22 

21 

17 

19 

 

 

table 2. prameters associate with pressure in 10 plantar region for females (f) and males 

(m) 

parameter 1(media
l heel) 

2(latera
l heel) 

3(media
l mid 
foot) 

4(latera
l mid 
foot) 

5(first 
metatar
sal) 

6(secon
d 
metatar
sal) 

7(3-5 
metatar
sal) 

8(big 
toe) 

9(secon
d toe) 

10(3-5 
toe) 

peak force 
(% BW) 

f:32.43 
m:38.9
6 

f:32.75 
m:35.0
5 

f:2.91 
m:2.57 

f:11.81
m:12.5
6 

f:19.66
m:17.1
3 

f:27.45
m:28.2
2 

f:4.02 
m:44.3
1 

f:22.26 
m:15.9
1 

f:5.45 
m:3.88 

f:5.42 
m:3.70 

peak 
pressure 

f:263.1
2 
m:294.
38 

f:258.7
5 
m:281.
25 

f:91.25 
m:105 

f:93.75 
m:108.
75 

f:172.5
m:175.
62 

f:256.8
8 
m:285.
62 

f:246.8
8 
m:285 

f:285 
m:224.
38 

f:133.1
2 
m:116.
25 

f:88.75 
m:7375

contact area 

f:16.52 
* 
m:19.3
8 

f:16.48 
* 
m:19.3
8 

f:3.52  
m:4.31 

f:15.80 
m:25.0
1 

f:13.16
m:14.4
1 

f:12.01 
* 
m:14.4
1 

f:22.46 
* 
m:26.6
5 

f:11.16 
* 
m:12.8
7 

f:5.23 
m:5.36 

f:7.53 
m:8.63 

contact time 

f:443.3
8  
m:431.
82 

f:438.5
2  
m:422.
22 

f:336.7
1 
m:339.
64 

f:444.1
6  
m:518.
09 

f:518.0
9 
m:504.
54 

f:564.5
1  
m:543.
45 

f:593.4
6 
m:562.
95 

f:501.5
1 
m:460.
96 

f:439.0
8 
m:378.
96 

f:440 
m:378.
6 

pressure-
time integral 

f:65.57  
m:68.5
8 

f:64.22 
m:66.1
2 

f:19.15  
m:21.8
0 

f:25.80 
m:30.7
3 

f:50.25
m:56.7
7 

f:77.61
m:80.5
1 

f:78.68
m:82.0
2 

f:80.32 
m:51.6
0 

f:31.06 
m:25.6
2 

f:20.90
m:18.5
7 

force-time 
integral 

f:9.13 
m:8.91 

f:7.63 
m:8.17 

f:0.52  
m:0.55 

f:2.68  
m:3.23 

f:5.22 
m:4.16 

f:8.76 
m:7.90 

f:13.46
m:13.5
7 

f:5.45 * 
m:3.08 

f:1.17 
m:0.75 

f:1.02 
m:0.72
5 

*: indication of significant differences in significance level of 0.05 
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Abstract 0811 
  

 

The effect of onset Intermittent endurance swimming exercise on blood glucose 

of elite swimmers 

  

Ali Shabanifard1, Saeed Shoushtar2, Abdul Hamid Habibi3, Somayeh Faraji4 
1Ali shabanifard-Department of Physical Education, shoushtsar Branch, Islamic azad university, 

shoushtar,Iran 
2Saeed shakerian-Shahid Chamran University of Ahvaz -iran 
3Abdul hamid habibi -Shahid Chamran University of Ahvaz-iran 
4Somayeh faraji -Department of Physical Education, shoushtsar Branch, Islamic azad university, 

shoushtar,Iran 

  

The effect of onset Intermittent endurance swimming exercise on blood glucose of elite swimmers 

Ali Shabani Fard 1*, Saeed Shakerian 2, Abdul Hamid Habibi 3, Somayeh Faraji 4 

1,4 Department of Physical Education, shoushtsar Branch, Islamic azad university, shoushtar,Iran 

2,3 Shahid Chamran University of Ahvaz  

 

Introduction: the aims of the present study was to examine the effect of onset Intermittent 

endurance swimming exercise on blood glucose of elite swimmers. 

 

Materials-Methods: in this study 12 elite swimmers men ( with means of 25/5 ± 4/5 years 

old,179/5±8 height and 75/5 ± 10/5 weight) from khuzestan province do onset endurance 

swimming exercise with 70-80 percent of maximum oxygen uptake(vo2 max) for 3000 m distance 

at the swimming pool. Levels of glucose before and immediately was measured after exercise 

session we used t- test and SPSS software in order to determination effect of onset endurance 

exercise on blood glucose, the level of statistical significance was set at p<0/05 values are 

expressed as mean ± sd. 

 

Results: In spite of reduction in glucose levels There was significant difference observe (before 

104±12/03/mg/dl and after 89/5±8/27mg/dl)  

 

Conclusion: A result show that 3000 meters of, Intermittent endurance swimming exercise 

decrease blood glucose and this reduction is significant. 

 

Keywords: Glucose, Intermittent endurance exercise, elite swimmers 
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Abstract 0814 
  

Suggestions and problems with integration students in their lessons of physical 

education and sport teachers 

  

Fatma Çelik Kayapınar1, Meral Küçük Yetgin2, Aytekin Soykan2 
1Mehmet Akif Ersoy University 
2Marmara University 

  

Purpose: This study purpose was determined problems and suggesting their problems with 

integration students through physical education and sport lesson in elementary school. 

 

Method: This study was survey model. Study universe was physical education teachers in 

elementary schools. Data form was composed of two parts and 5 items. First part was 3 questions 

about gender, graduated university name, studied years. Second part was composed of two 

questions about living problem during their lessons and suggestions for their problems. Data was 

practiced percent and frequency on SPSS packet program. 

 

Resuls: Study group was composed of 40% female, 60% male. Teachers was graduated 5 different 

university. Participants were studying 10% between 0-5 years, 20% between 6-11 years, 40% 

between 11-15 years, 20% between 16-20 years, 10% more than 20 years. According to gender; 

25% female, 50% male teachers determined integration students don’t prepare for lesson in time. 

According to female 75%, 83.3% male teachers a problem’ that don’t perception and movement 

fluently. All teachers thinking that they spent time with interesting integration students in this 

reason; all female teachers and 66.6% male teachers determined they don’t have enough time for 

another student. 75% female teachers, 66.6% male teachers determined not enough convenient 

material, 50% female and male teachers suggested that integration students can educate in small 

class. 75% female, 83.3% male teachers suggested that another students must conscious about 

integration students and all male teachers, 75% female teachers suggest that convenient materials 

must obtain for integration students. 

  

Keywords: Integration students, physical education, problems, suggestions 
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Kaynaştırma eğitim veren beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinde 

karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri 

  

Fatma Çelik Kayapınar1, Meral Küçük Yetgin2, Aytekin Soykan2 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
2Marmara Üniversitesi 

  

Amaç: İlköğretim okullarında kaynaştırma eğitimi veren beden eğitimi öğretmenlerinin ders öncesi, 

ders sırası ve ders sonunda karşılaştıkları problemler ve çözüm önerilerini saptamaktır. 

 

Metod: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini milli eğitim müdürlüğü’ne bağlı kaynaştırma 

eğitim veren ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada 

herhangi bir örneklem seçim yöntemi kullanılmadan evrenin tanımına ulaşılması hedeflenmiş, ancak 

araştırmaya katılmayı kabul etmeme, araştırmanın yapıldığı saatlerde okulda bulunmamaları, bazı 

engelli öğrencilerin engelinden dolayı beden eğitimi dersine girememesinden dolayı beden eğitimi 

öğretmenlerini ankete katılamamaları vb. nedenleri ile toplam 10 öğretmene ulaşılmıştır (katılım 

oranı %66.6).Veri toplama formu toplam 6 soru içeren iki bölümden oluşmuştur. İlk bölüm (3 

soru); cinsiyeti, mezun olduğu üniversite, kıdem yılı ile ilgili sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise (2 soru); kaynaştırma eğitimi veren okullarda beden eğitimi öğretmeninin ders öncesi, ders 

sırasında ve ders sonunda karşılaştıkları problemler ve çözüm önerilerini içermektedir. Veri toplama 

aracından elde edilen veriler SPSS paket programında kodlanarak yüzde ve frekans işlemleri 

uygulanmıştır. 

 

Bulgular: Ankete katılan öğretmenlerin %40’ı bayan %60’ı erkektir. Öğretmenlerin beş farklı beden 

eğitimi ve spor yüksekokulundan mezun oldukları anlaşılmıştır. Yüksekokulların dağılımları şöyledir; 

%40 Süleyman Demirel, %20 Dokuz Eylül, %20 İnönü, %10 Niğde ve %10 Akdeniz 

Üniversitesi’dir. Ankete katılan öğretmenlerin %10’u 0-5 yılları arasında, %20’si 6-11 yıl, %40’ı 11-

15 yıl, %20’si 16-20 yıl, %10’u ise 20 yılın üzerinde kıdem yıllarına sahiplerdir. 

Cinsiyete göre belirtilen problemlere bakıldığında; bayan öğretmenlerin %25’i, erkek öğretmenlerin 

%33.3’ü kaynaştırma öğrencilerinin kendilerinin giyinemediğini belirtmiştir. Bayan öğretmenlerin 

%25’i, erkek öğretmenlerinin %50’si ders başladığında öğrencinin hazır bulunamadığını, bayan 

öğretmenlerinin %75’i, erkek öğretmenlerinin %83.3’ü algılama ve akıcı hareket etmekte sorunlar 

yaşadığını belirtmiştir. Hem bayan hem de erkek öğretmenlerin tamamı kaynaştırma öğrenci ile 

ilgilenmeden dolayı zaman kaybı yaşadığını belirtmişlerdir. Bu zaman kaybına sonucu olarak bayan 

öğretmenlerin tamamı, erkek öğretmenlerinin %66.6’sı diğer öğrencilere az zaman kaldığını 

konularını yetiştirmekte zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. Bayan öğretmenlerinin %50’si, erkek 

öğretmenlerinin %83.3’ü kaynaştırma öğrenci ile birebir ilgilenmek gerektiğini belirtmiştir. Hem 

bayan hem de erkek öğretmenlerin %50’si kaynaştırmalı öğrencinin ders kurallarına uymakta 

zorlandığını, bayan öğretmenlerinin %25’i, erkek öğretmenlerin %33.3’ü kaynaştırma öğrencinin 
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bağımsız hareket ettiğini ayrıca bayan öğretmenlerin %25’i, erkek öğretmenlerinin %50’si 

kaynaştırma öğrencilerin ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirtmişlerdir. Bayan 

öğretmenlerin %75’i, erkek öğretmenlerin %66.6’sı bu öğrencilere uygun materyallerin yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir. Bayan öğretmenlerin %25’i, erkek öğretmenlerin %33.3’ü grup çalışması 

yapamadıklarını, bayan öğretmenlerin %50’si, erkek öğretmenlerin %16.6’sı grup çalışmalarına 

uyum sorunu yaşadıklarını belirtmiştir. Erkek öğretmenlerin %66.6’sı diğer öğrenciler tarafından 

kaynaştırma öğrencilerin dışlandığını belirtirken bayan öğretmenlerden hiç biri dışlanmadan 

bahsetmemiştir. 

Cinsiyete göre elde edilen önerilerin değerlendirilmesinde bayan öğretmenlerinin %50’si, erkek 

öğretmenlerinin %66.6’sı kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle işbirliğini önermektedir. Çalışmaya 

katılan öğretmenlerin tümü öğretmen olarak öğrenciyle daha fazla ilgilenmeleri gerektiğini, bayan 

öğretmenlerin %25’i, erkek öğretmenlerin %%33.3’ü kaynaştırma öğrencileri için ayrı bir sınıf 

oluşturulmasının daha verimli olabileceğini önermektedir. Bayan öğretmenlerin %75’i, erkek 

öğretmenlerin %50’si kaynaştırma öğrencileri için daha uygun koşullara sahip okulların 

oluşturulmasını önermektedir. Bayan öğretmenlerin %50’si, erkek öğretmenlerin %33.3’ü bu 

uygulama devam edecek ise ders saatlerinin artırılmasını önermektedir. Bayan öğretmenlerinin 

%25’i, erkek öğretmenlerinin %16.6’sı kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflara birden fazla 

öğretmenin girmesinin öğrenci için daha verimli olabileceğini önermiştir. Başka bir çözüm önerisi 

olarak hem bayan hem de erkek öğretmenlerinin %50’si kaynaştırma öğrencilerinin sınıf mevcudu 

az olan sınıflarda eğitim almalarını önermiştir. Bayan öğretmenlerinin %75’i, erkek öğretmenlerinin 

%83.3’ü diğer öğrencilerin kaynaştırma öğrenciler hakkında bilinçlendirilmesini önermiştir. Bayan 

öğretmenlerin %75’i, erkek öğretmenlerinin tamamı kaynaştırma öğrencilerine uygun materyallerin 

sağlanmasını önermişlerdir. 

 

Sonuçlar: Ankete katılan beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet ve kıdem yılı ayırt etmeksizin 

kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler ile ilgili olarak yaşadıkları ortak problemler; algılama, akıcı 

hareket etme yeteneğinde sorunlar, bu öğrencilerle bire bir ilgilenme zorunluluğu ve bu nedenle 

diğer öğrencilere ayrılan zamanın azalması ve yetersiz materyal olarak belirtilmiştir. Verilerden elde 

edilen sonuçlara göre; öğretmenlerin kıdem yılı arttıkça kaynaştırma öğrencileri ile öğretmenlerin 

yaşadığı problemlerin de arttığı görülmektedir. Kıdem yılı daha az olan genç beden eğitimi 

öğretmenleri, öğretmenlik eğitimi alırken, kaynaştırma öğrencileri ile ilgili edindikleri bilgiler ve bu 

bilgilerin güncel olması nedeniyle derslerde daha az sıkıntı yaşamaktadırlar. Kıdemli öğretmenlerin 

bu öğrencilere karşı sabırlarının azalması ve şevklerin kırılması kıdem yılı ve karşılaşılan 

problemlerin doğru orantılı olarak artmasının diğer bir nedenidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, çözüm önerileri, kaynaştırma, sorunlar 
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Abstract 0815 
  

Alcohol, cigarette and breakfast habits of Educational Faculty students (sample 

of Mehmet Akif Ersoy University) 

  

Fatma Çelik Kayapınar, Kadir Pepe, Meriç Eraslan 

Mehmet Akif Ersoy University 

  

Purpose; determine of alcohol, cigarette and breakfast habits of Education Faculty Students. 

Subjects:This descriptive study’s universe was to create of Education Faculty, and the sample 

consisted of 299 female students from 12 different teacher departments.  

 

Method: To collect data from the study group, two parts and 16 items consisting of a survey. 

Information obtained from the data collection tool, coded and applied percent, the frequency from 

descriptive statistics using SPSS 17 program.  

 

Results: study group consisted of 147 (49.2%) female and 152 (50.8%) male totaly 299 students 

who were Turkish, Social studies, English, Physical Education and Sport, Arts, Music, Computers, 

Science, Pre-school, primary teaching, Counseling and guidance departments. When asked the 

students if they did breakfast on a regular basis, (n = 155) 51.8% of their doing breakfast 

regularly, And 48.2% did not make the breakfast regularly. They prefer consume of most olive (n 

= 120) 40.1% and (n = 85) 28.4% of cheese in their breakfast. The first two drinking in breakfasts 

with (n = 132) 44.1% tea, and with (n = 90) 30.1% milk of the study participants. Participants 

reported that they don’t use cigarette (n = 122) 40.8% and, reported that (n = 176) 59.2% smoke 

cigarettes. The question about alcohol use; study group’s (n = 136) 45.5% use alcohol and, 

reported (n = 162) 54.5% not using alcohol. 

 

Conclusion: Students make breakfast regularly, drank the most tea and eat olive in the breakfast. 

A very high rate of smoking cigarette (40.8%) and utilization rate of alcohol with 45.5% percent 

was higher than cigarettes. 

  

Keywords: Smoking, alcohol, breakfast habits, education faculty students 
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Eğitim fakültesi öğrencilerinin kahvaltı yapma, sigara ve alkol kullanma 

alışkanlıkları (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği) 

  

Fatma Çelik Kayapınar, Kadir Pepe, Meriç Eraslan 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

  

Amaç: Eğitim fakültesi öğrencilerinin kahvaltı yapma, sigara ve alkol kullanma alışkanlıklarını 

saptamaktır.  

 

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki çalışmanın evrenini Eğitim Fakültesi oluştururken, örneklemini 12 farklı 

öğretmenlik bölümünden 299 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunun verilerini toplamak üzere; 

iki bölüm ve 16 maddeden oluşan araç kullanılmıştır. İlk bölümde (10 madde) katılımcıların 

cinsiyeti, yaşı, boyu, kilosu, bölümü, sınıfı, anne-baba eğitim durumu ve anne-baba mesleği ile ilgili 

sorulardan oluşmuştur. İkinci bölümde ise (6 madde) katılımcıların kahvaltı yapma alışkanlıkları, 

kahvaltıda yedikleri yiyecekler, içtikleri içecekler, kahvaltının atlanması durumunda meydana gelen 

rahatsızlıklar, sigara kullanımları ve alkol kullanımları ile ilgilidir. Veri toplama aracında elde edilen 

bilgiler SPSS 17 paket programında kodlanarak tanımlayıcı istatistiklerden yüzde, frekans 

uygulanmıştır. 

 

Bulgular: Bulgulardan elde edilen verilere göre; çalışma grubunu Türkçe, Sosyal bilgiler, İngilizce, 

Beden eğitimi ve spor, Resim iş, Müzik, Bilgisayar, Fen bilgisi, Okul öncesi, Sınıf öğretmenliği, PDR 

bölümlerinden 147’si (%49.2) bayan ve 152’si (%50.8) erkek olmak üzere 299 öğrenci 

oluşturmuştur. Grubun yaş aralığı 20-24 yıl iken vücut ağırlıkları 40-90 kg, boy uzunlukları 141-180 

cm aralığında oldukları görülmüştür. Sınıflara göre dağılımlarına bakıldığında (n=68) %22.7’si 

birinci, (n=75) %25.1’i ikinci, (n=82) % 27.4’ü üçüncü ve (n=74) %24.7’si dördüncü sınıftadırlar. 

Öğrencilerin düzenli olarak kahvaltı yapıp yapmadıkları sorulduğunda (n=155) %51.8’inin düzenli 

olarak kahvaltı yaptıkları, (n=144) %48.2’sinin ise düzenli olarak kahvaltı yapmadıkları, 

kahvaltılarında en çok (n=120) %40.1’inin zeytin ve (n=85) %28.4’ünün peynir tüketmeyi tercih 

ettikleri belirlenmiştir. Çalışmaya katılanların kahvaltılarında ilk iki sırayı (n=132) %44.1’i çay ve 

(n=90) %30.1’i ile süt almaktadır. Katılımcıların sigara kullanımlarına ilişkin soruda (n=122) 

%40.8’i sigara kullanırken, (n=176) %59.2’si sigara kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Alkol 

kullanımı sorusuna (n=136) %45.5’in alkol kullandığını, (n=162) %54.5’inin ise alkol 

kullanmadığını belirtmişlerdir.  

 

Sonuç: Eğitim fakültesi öğrencileri düzenli kahvaltı yapmakta, kahvaltıda en çok zeytin ve çay 

tüketmektedirler. Sigara kullanım oranı %40.8 ile oldukça yüksek bulunurken alkol kullanım oranı 

%45.5 ile sigaradan daha yüksek orandadır. 

  

 Anahtar Kelimeler: Sigara, alkol, kahvaltı alışkanlığı, eğitim fakültesi öğrencileri 
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Abstract 0817 
  

 
The effects of strength training on body composition and bone mineral density 

  

Muhsin Duran1, Veysi Akpolat2, Serdar Atan Taha3, İsmail Zubari4 
1physical Eduacation and Sport Highschool Trainer Education Department,Eren 

University,Bitlis/TurkeyP 
2Biophysics Department, Medical Faculty of Dicle University, 21280, Diyarbakir/ Turkey 
3Physical Eduacation and Sport Trainer, Diyarbakir/ Turkey 
4Physical Eduacation and Sport Highschool, Dicle University, 21280, Diyarbakir/ Turkey 

  

Purpose 

This research was carried out to determine the effects of sport activities and strength training on 

bone mineral density (BMD) and body composition (BC) among amateur football players, 

individuals who play football for regular exercise and individuals who do not make sports.  

 

Subjects 

A total of 30 male individuals were included in this study as who do not make sports (n = 10), 

exercising (n = 10), amateur sportsmen engaged in strength training (n = 10). Mean age were 

0.92 years ± 21:20, 20:50 ± 0.71 years, 21.30 ± 0.82 years,respectively. Average height were 

177.10 ± 1.79 cm, 176.60 ± 7:32 cm, 178.20 ± 5.33 cm and the mean body weight were 65.89 ± 

2.97 kg, 69.60 ± 9:47 kg, 69.70 ± 5.31kg.  

 

Method 

Anthropometric measurements ( height, weight, etc.) were made by a Stadiometer device with 

minimal clothing. BMD measurements were made with bone densitometry equipment. Body Mass 

Index (BMI), Basal Metabolic Rate (BMR), Percentage of Body Fat (% PBF), Mass of Body Fat 

(MBF), Lean Body Mass (LBM), Bone Mineral Density (BMD) which forms body composition and 

accepted as sub-parameters was measured using Bio-electric Impedance Analyzer (BIA) tool. SPSS 

for Windows 15.0 Program was used for the statistical analysis. The normal distribution assumption 

was tested by the Shapiro Wilk test. Data are summarized as mean ± standard deviation (mean ± 

SD) and percentages (%). p<0.05 was considered statistically significant.  

 

Results 

When the groups were compared; after training, the analysis of BMD and the dynamometric force 

measurement results showed statistically significant difference between the groups (p <0.01). The 

body composition of three groups did not show statistically significant difference between the 

groups (p> 0.05).  
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Conclusion 

In this study, when the dynamometric force measurement parameters and parameters of bone 

mineral density of sportsmen and the individuals who do not involved in sports were compared, 

sports activities and strength workout was observed to have positive effect on their levels of 

significance. 

  

Keywords: Strength training, bone mineral density, body composition, sportsman 

 
Kuvvet antrenmanlarının vücut kompozisyonları ve kemik mineral yoğunluğu 

üzerine etkileri 

  

Muhsin Duran1, Veysi Akpolat2, Serdar Atan Taha3, İsmail Zubari4 
1 ⃰ Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Bitlis/ Türkiye 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır/ Türkiye 
3Beden Eğitimi ve Spor Antrenörü, Diyarbakır/ Türkiye 
4Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 21280, Diyarbakır/ Türkiye 

  

Amaç 

Bu araştırma amatör futbolcular, egzersiz amaçlı futbol oynayanlar ve hiç spor yapmayan 

bireylerde; spor aktivitelerinin ve kuvvet antrenmanlarının kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve 

vücut kompozisyonlarına (VK) etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmaya; spor yapmayan ( n=10), spor yapan (n=10), amatör sporcu (kuvvet antrenmanı 

yapan) (n=10), yaş ortalamaları; 21.20±0.92 yıl, 20.50±0.71 yıl, 21.30±0.82 yıl, boy 

ortalamaları; 177.10±1.79 cm, 176.60±7.32 cm, 178.20±5.33 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları; 

65.89±2.97 kg, 69.60±9.47 kg, 69.70±5.31kg olan, toplam 30 erkek birey dahil edilmiştir. 

 

Bulgular 

Antropometrik ölçümler (boy, kilo vb.) minimum giysi ve Stadiometre cihazı ile yapılmıştır. KMY 

ölçümleri kemik dansitometre cihazı ile yapılmıştır. Vücut kompozisyonunu oluşturan ve alt 

parametreler kabul edilen Vücut Kitle İndeksi (VKİ), Bazal Metabolizma Hızı (BMH), Vücut Yağ 

Oranı (%VYO), Vücut Yağ Kitlesi (VYK), Yağsız Vücut Kitlesi (YVK), Kemik Mineral Yoğunluğu (KMY) 

Bioelectric Impedence Analyzer aleti ile ölçülmüştür. İstatiksel analizlerde ‘‘SPSS for Windows 15.0’’ 

programı kullanıldı. Normal dağılım varsayımı Shapiro Wilk testi ile test edildi. Veriler 

ortalama±standart sapma (mean±SD) ve yüzdelikler (%) olarak özetlendi. p<0.05 değeri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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Gruplar karşılaştırıldığında; antrenmanlardan sonra, KMY ile dinamometrik kuvvet ölçüm 

sonuçlarının analizinden gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan (p<0,01) anlamlı bulunurken, üç 

grubun vücut kompozisyonları arasında bir farklılık görülmedi (p>0,05). Sonuç 

 

Elde edilen veriler ışığında, spor yapmayanlar ile spor yapan bireylerin dinamometrik kuvvet ölçüm 

parametreleri ve KMY parametreleri karşılaştırıldığında aralarındaki anlamlılık düzeyleri üzerine 

sportif aktivitelerin ve kuvvet antrenmanlarının olumlu etkisinin olduğu gözlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kuvvet antrenmanı, kemik mineral yoğunluğu, vücut kompozisyonu, sporcu 
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Abstract 0819 
  

Effectiveness of a Hungarian organized sport program among volunteers 

  

Nora Szilagyi1, Balazs Kiss1, Noemi Keresztes1, Csaba Varga2 
1Institute of Physical Education and Sport Sciences, Gyula Juhász Faculty of Education, University 

of Szeged, Szeged, Hungary 
2Department of Physiology, Anatomy and Neurosciences, Faculty of Science and Informatics, 

University of Szeged, Szeged, Hungary 

  

  

Keywords: Psychosocial health, leisure time physical activity, volunteers, health behaviours, body 

composition 

 
Effectiveness of a Hungarian organized sport program among volunteers 

  

Objective 

The beneficial effects of leisure time physical activity on psychosocial health is well-known. 

Previous studies pointed out that regular physical activity is in connection with better quality of life 

and self-perceived health, a lower level of psychosomatic symptoms, and it has positive effects on 

health behaviour. Based on earlier studies the main goal of our study was to detect the short and 

the long term effects of our organized sport program among volunteers on psychological and 

psychosocial health, health behaviours and body composition within a longitudinal panel study. 

 

Methods 

Self-administered questionnaires were used to collect data in Szeged, Hungary, in 2010-2011. Our 

sample was based on voluntary participants from three subsamples („Diet Club”, Women’s 

Gymnastics” and „Together Easier”). Our „Organized Sport Program” lasted four months and 

involved exercising 3 times a week. 187 (N1) participants took part in the first phase of the 

program. All of them filled in a questionnaire at the start of the program. In the second phase 122 

(N2) persons were followed up until the end of the program. The mean age was 43.22 years (S.D. 

13.12.), 82,9% of the samples was women and 17,1% was man. Questionnaires included items on 

sociodemographic data, body weight and height, health behaviour (sport habits, dietary habits, 

smoking and alcohol consumption), psychological and psychosocial health. In the survey part of the 

program biomedical investigations were conducted as well. 
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Findings 

During the four-months program we have experienced an increase in the evaluation of self-

perceived health and self-perceived fitness. At the beginning of the program 8% of the respondents 

evaluated their health bad, while at the end of the program this frequencies decreased 2,5%. 

According to good and excellent evaluation of health the frequencies increased from 58.5 % to 

63.1% and from 9.1% to 10.7%. Using student t-test we have found this relationship significant. 

We have experienced the same relationship in terms of self-perceived fitness. Examining 

psychosomatic symptoms we have found decreasing tendencies. The mean scores of the 

psychosomatic scale decreased significantly from 14.70 to 11.67. All types of the psychosomatic 

symptoms (headache, lower back pain, sleeping problems, chronic fatigue, pyrosis, diarrhoea, 

palpitation) followed this decrease. 

Similarly, we have experienced some positive changes in sporting habits, dietary habits, body 

weight, BMI and body composition. The mean scores of body weight decreased significantly from 

80.97 kg to 74.46 kg, while BMI became from m1=29.05 to m2=27.09.  

 

Conclusion 

Our results show the short and long term beneficial effects of leisure time physical activity on 

psychological and psychosocial health. In order to analyze the long term positive attitude towards 

regular physical activity we should explore the motivational background. Our findings could be used 

effectively in this special group, and participants could complete other measures of the program, so 

that we could obtain a holistic view of the participants’ physical and mental development as a 

result of lifestyle changes. 
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Abstract 0820 
  

Sport ınjuries in team handball 

  

Muharrem Karanfilci, Banu Kabak 

Ministry of Youth and Sports, Department of Health Affairs 

  

Aim: The aim of this study is determination of injury types and injured body parts of handball 

athletes in games and practices in our country. 

 

Method: A total of 705 athletes (male, 492; female, 213) who participated with handball 

tournaments in 2011, in Turkey joined voluntarily to the study. A questionnaire about the subject 

was asked to athletes. 

 

Result: Data about athletes are age, 11-31 years; average, 17, 04; male, 69.8%; female, 30.2%. 

52.6% of the athletes reported that they got at least one injury in their sports life, 47.4% of them 

have had no injury. The injury incidence in relation to exposure in games and practices was 

70.15% and 29.85%, respectively. The most popular incidence of injury in competition (%34.6) 

and training (45.3%) was sprain and it is determined that foot and ankle were the most commonly 

injured body parts. 

 

Conclusion: The most injured body parts in handball caused by competition are ankle, knee, and 

calf-thigh. It evaluated that exercise programs for these body parts should be developed and 

added training programs to lessen incidence of injuries except ones caused by competitions.  

 

  

Keywords: Athlete, handball, injury 

 
Hentbolde spor yaralanmaları 
  

Muharrem Karanfilci, Banu Kabak 

Gençlik ve Spor bakanlığı sağlık İşleri Daire Başkanlığı 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizde hentbol spor dalıyla uğraşan sporcuların antrenmanda ve 

müsabakada geçirdikleri spor yaralanmalarının türünü ve yaralanma bölgelerini tespit etmektir. 

 

Yöntem: Çalışmaya bayan ve erkek hentbol genç milli takım oyuncuları ile 2011 yılında Türkiye 
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şampiyonalarına katılan toplam 705 (492 erkek, 213 bayan) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Sporculara konuyla ilgili önceden hazırlanan anketler dağıtılarak, her bir sporcu ile birebir 

görüşülmüş ve anketler doldurulmuştur. Tüm çalışma altı aylık bir sürece yayılmıştır. Sporcular, 

antrenörleri ve aileleri anket hakkında önceden bilgilendirilmişlerdir. Anket iki bölümden 

oluşmuştur. Birinci bölümde sporcuya ait demografik bilgilere yönelik sorular sorulmuş, ikinci 

bölümde ise; spor yaralanmasının tanımı yapılarak, bu tanıma göre sınıflandırılmış yaralanma 

türlerinden hangilerine maruz kaldıkları ve bu yaralanmaların vücudun hangi bölgesini etkilediğini 

işaretlemeleri istenmiştir. Anketlerle toplanan veriler, çalışmanın amacına uygun olarak tablolar 

haline getirilerek, tablolar üzerinde yüzde (%), sayısal karşılaştırma ve yorumlar yapılarak 

sunulmuştur. Verilerin çapraz tablolar halinde karşılaştırılmalarında, X² testi kullanılarak istatistiksel 

yönden anlamlılık düzeyleri p<0.05 düzeyine göre değerlendirilmiştir. İstatiksel çalışmalar SPSS 

16,0 paket programda yapılmıştır.  

 

Bulgular: Sporcuların min-max yaş aralıkları; 11-31, yaş ortalamaları 17,04 olarak tespit 

edilmiştir.Çalışmaya katılan sporcuların, %69,8 erkek, %30,2’si bayandır. Sporcuların %52,6 sı 

spor yaşamı boyunca spor yaralanması geçirdiklerini, %47,4’ü ise hiçbir spor yaralanmasına maruz 

kalmadıklarını ifade etmişlerdir. Yaralanmaların %70,15’inin müsabakalarda, %29,85’inin ise 

antrenmanlarda meydana geldiği saptanmıştır. Çalışmaya katılan 705 sporcu spor yaşantıları 

boyunca antrenman sırasında toplam 214 kez yaralanma geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu 

yaralanmaların %45,3’ü burkulma (sprain), %26,2’si ezilme (kontüzyon), %10,3’ü çekme (strain), 

%7’si yırtık (kas yırtığı), %4,2’si kırık (fraktür), %2,8’i çıkık (dislokasyon-subluksasyon), %1,9’u 

kopma (bağ kopması), %1,4’ü tendinit, %0.5’i impingement (omuzda sıkışma) sendromu olarak 

tespit edilmiştir.Antrenmanda geçirilen yaralanmaların bölgelerine bakıldığında ise; yaralanmaların 

%51,4’ünün ayak-ayak bileği bölgesinde, %13,6’sının diz bölgesinde, %12,6’sının baldır-uyluk 

bölgesinde, %9,3’ünün omuz bölgesinde, %8,4’ünün el-el bileği bölgesinde, %2,3’ünün kalça 

bölgesinde, %1,4’ünün bel bölgesinde, %1’inin ise dirsek bölgesinde meydana geldiği görülmüştür. 

Hentbolcülerin müsabakada geçirdiği spor yaralanmalarına bakıldığında ise 705 sporcunun 

müsabakalar sırasında toplam 503 yaralanma geçirdiği görülmüştür. Bu yaralanmaların; 

%34,6’sının burkulma, %18,1’inin ezilme, %12,9’unun çekme, %11,9’unun yırtık, %8,9’unun kırık, 

%5,6’sının kopma, %4,4’ünün çıkık, %1’inin fıtık, %0,8’inin tendinit, %1,8’inin ise diğer yaralanma 

türleri olduğu belirlenmiştir. Yaralanma bölgeleri ise %42,7 ayak-ayak bileği bölgesi, %20,8 diz 

bölgesi, %11,7 baldır-uyluk bölgesi, %9,4 el-el bileği bölgesi, %5,8 omuz bölgesi, %2,9 dirsek 

bölgesi, %2,6 kalça bölgesi, %1,8 baş bölgesi, %1,5 bel bölgesi, %0,9 göğüs bölgesi olarak tespit 

edilmiştir. 

 

Sonuç: Hentbol spor dalında en çok yaralanan vücut bölgelerinin ayak-ayak bileği, diz, baldır-uyluk, 

omuz ve el-el bileği bölgeleri olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde sporun ikili mücadele yapısından 

kaynaklanan kontüzyon gibi yaralanmalar dışındaki, kas yırtığı, çekme, burkulma, bağ kopması ve 

overuse’a bağlı tendinit gibi spor yaralanmalarının en aza indirilmesi için yaralanmaların sık 
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rastlandığı vücut bölgelerindeki kasları kuvvetlendirmeye yönelik egzersiz programlarının 

geliştirilerek antrenman programlarına eklenmesinin gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca ısınma ve 

soğuma egzersizlerinin her antrenman programına eklenmesinin ve streching egzersizlerinin spor 

yaralanmalarının önlenmesindeki etkilerinin sporcuya anlatılarak, profesyonel sporculuğun olmazsa 

olmazı olduğu konusunda sporcunun bilinçlendirilmesi gerektiği öngörülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Hentbol, sporcu, yaralanma 
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Abstract 0822 
  

The effect of reformerpilates exercises on body weight, %fat and flexibility in 

middle age women 

  

Tahir Kılıç, Müge Dikdağ 

Akdeniz University School of Physical Education and Sports, Antalya, Turkey. 

  

The purpose of this study was to investigate effect of regular reformerpilates exercise on Body 

Weight, %fat and flexibility in middle age sedentary women. 

Twenty women (30-40 years old) voluntarily participated in study. They randomly divided into a 

control (n=10) and an intervention (n=10) groups. Control group didn’t perform any regular 

exercise. The intervention group performed regular reformerpilates exercise 3 times/wk. during 6 

weeks. Body weight, %fat and flexibility of both groups were assessed before and immediately 

after reformerpilates exercise period (6 weeks).  

All statistical analyses were performed by SPSS, version 20. Results are expressed as means and 

standard deviation. 

There were significant differences between pre and post flexibility, body fat percentage and, weight 

scores of experimental group (p<0,05). We conclude that Reformerpilates exercises can ameliorate 

flexibility and decrease % fat in women. 

  

Keywords: Reformerpilates, %fat, flexibility, body weight 

 
Reformerpilates yönteminin orta yaş sedanter kadınlarda; vücut ağırlığı, vücut 

yağ yüzdesi ve esneklik üzerine etkilerinin incelenmesi 
  

Tahir Kılıç, Müge Dikdağ 

Akdeniz Üniversitesi  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

  

Bu çalışmanın amacı düzenli olarak reformerpilates yapan orta yaş sedanter kadınların; Vücut 

ağırlığı, vücut yağ yüzdesi ve esneklik parametreleri yönünden reformerpilates yönteminin etkilerini 

araştırmaktır. 

Araştırmaya spor salonuna gelen 30–40 yaş arası 20 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Deney 

grubunda n=10 yer alan kadınlar altı hafta sureyle haftada 3 gün düzenli olarak reformerpilates 

egzersizi yapmıştır. Her bir ders süresi 50 dakika sürmüştür. Kontrol grubu n=10 ise bu sure 

zarfında düzenli egzersiz yapmamıştır. Araştırmaya katılan deney ve kontrol gurubunun ön ve son 
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testler arasındaki vücut yağ yüzdesi, esneklik ve vücut ağırlık farklılıkları istatistiksel olarak 

karşılaştırılmıştır. 

Veriler, "SPSS 20" bilgisayar paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Verilerin hesaplanmasında 

ortalama ve standart sapma dikkate alınmıştır. 

Araştırma sonucunda; reformerpilates yapan ve yapmayan bireylerde ön test ve son test ağırlık 

ölçümleri ile ön test ve son test yağ yüzde ölçümlerinin aritmetik ortalamaları farkı istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Deney ve kontrol gruplarının ön test esneklik (p<0,01) ve 

son test esneklik aritmetik ortalamaları farkı istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Deney grubunun; ön test ve son test ağırlık, esneklik ve yağ yüzde ölçümlerinin aritmetik 

ortalamaları farkı istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunun; ön test ve 

son test ağırlık ve yağ yüzde ölçümlerinin aritmetik ortalamaları farkı (p<0,01) istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunurken ön test ve son test esneklik ölçümlerinin aritmetik ortalamaları farkı istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05). 

 

Sonuç olarak; Reformerpilates yapan kadınların yapmayan kadınlara göre vücut yağ yüzdelerinde 

düşme ve esneklik değerlerinde artış meydana gelmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Reformerpilates, vücut yağ yüzdesi, esneklik 
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Reformer Studies 

practice springs reps Muscles 
density 

% 

Time 

(min) 
week

Doublelegpress 
2-4 

spring 
10-12 Quadriceps and gastrocnemius. 40-60 50 3 

Supinearmwork 
Red and 

Blue 
10-12 

Triceps, latissmius dorsi, lower 

trapezius, deltoid, pectoralis major. 
40-60 50 3 

Feet in starps 
Red and 

Blue 
10-12 

The abdominal muscles and the 

abdominal region, hamstirings, 

adductors, gluteus maximus, hip 

external rotator muscles. 

40-60 50 3 

Shortspinemassage 
Red and 

Blue 
10-12 

The abdominal muscles and the 

abdominal region, hamstirings, 

gluteus maximus, adductors. 

40-60 50 3 

Swan-

overheadpress 

Red and 

Blue 
10-12 

Latissimus dorsi, teres major, lower 

trapezius and gluteus maximus and 

hamstrings at the same time 

erectrosipinae. 

40-60 50 3 

Pullingstraps 

Yellow-

red and 

blue 

10-12 

Latissimus dorsi, teres major lower 

trapezius, eroctorspinae, gluteus 

maximus and hamstrings muscles of 

the hind legs at the same time. 

40-60 50 3 

Standing 
Red or 

Yellow 
10-12 

Adductors, abductors, qudriceps and 

hamstrings. 
40-60 50 3 

Kneelingarms 
Blue or 

Red 
10-12 

Triceps, biceps, pectoralis major, 

latissimus dorsi, rotatorcuff. 
40-60 50 3 

Chestfly purple 10-12 Pectoralis major. 40-60 50 3 

Total time in 6 weeks 
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Reformer Çalışmaları 

Egzersiz Yaylar 
Tekrar 

Sayısı 
Çalışan Kaslar 

Yoğunluk 

% 

Süre 

(Dakika) 

Sıklık 

(Hafta) 

Doublelegpress 2-4 yay 10-12 
Quadriceps ve 

gastrocnemius. 
40-60 50 3 

Supinearmwork 
Kırmızı 

ve Mavi 
10-12 

Triceps, latissmius dorsi, alt 

trapez, deltoit, pectoralis 

majör. 

40-60 50 3 

Feet in starps 
Kırmızı 

ve Mavi 
10-12 

Karın kasları ve abdominal 

bölge, hamstirings, 

adductors, gluteus maximus, 

kalça dış rotatör kasları. 

40-60 50 3 

Shortspinemassage 
Kırmızı 

ve Mavi 
10-12 

Karın kasları ve abdominal 

bölge, hamstirings, 

adductors gluteus maximus. 

40-60 50 3 

Swan-

overheadpress 

Kırmızı 

ve Mavi 
10-12 

Latissimus dorsi, teres 

major, alt trapez ve 

erectrosipinae aynı zamanda 

gluteus maximus ve 

hamstringsler. 

40-60 50 3 

Pullingstraps 

Sarı-

Kırmızı 

ve mavi 

10-12 

Latissimus dorsi, teres major 

alt trapez, eroctorspinae, 

gluteus maximus ve aynı 

zamanda arka bacak kasları 

hamstringsler. 

40-60 50 3 

Standing 

Kırmızı 

ya da 

Sarı 

10-12 
Adductors, abductors, 

qudriceps ve hamstringsler. 
40-60 50 3 

Kneelingarms 

Mavi ya 

da 

Kırmızı 

10-12 

Triceps, biceps pectoralis 

major, latissimus dorsi, 

rotatorcuff. 

40-60 50 3 

Chestfly Mor 10-12 Pectoralis majör. 40-60 50 3 

Toplam süre;6 hafta 
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Age and height values of the experimental and control groups 

Group Min. Max. mean s. deviation

Age (years) experimental 30,00 40,00 34,60 3,43 

control 30,00 40,00 36,60 3,02 

Height (cm) experimental 149,00 182,00 164,00 10,81 

control 155,00 170,00 163,20 5,24 

 

 

Deney ve kontrol grubu yaş ve boy değerleri 

GRUP Min. Max. Ort. Ss. 

Yaş (yıl) Deney 30,00 40,00 34,60 3,43 

Kontrol 30,00 40,00 36,60 3,02 

Boy (cm) Deney 149,00 
182,0

0 

164,0

0 
10,81 

 
Kontrol 155,00 

170,0

0 

163,2

0 
5,24 
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The statistical evaluation of the pre- and post-test results of the experimental and the 

control groups 

G ÖT ST ÖT-ST Differences 

Weight (kg) 
Experimental 

G.N:10 
60,60±9,26 59,00±8,55 

t(1,60)= 4,00, 

P=0,00** 

 
Control G.N:10 65,70±9,15 67,10±8,76 

t(-1,40)= -2,41, 

P=0,02* 

 
Group difference 

t(-5,10)= -1,24, 

P=0.23 

t(-8,10)= -2,09, 

P=0.51  

Flexibility 

(cm) 

Experimental 

G.N:10 
31,30±7,18 35,90±5,74 

t(1,50)= 4,60, 

P=0,00** 

 
Control G.N:10 22,40±8,36 22,20±8,26 

t(-2,30)= 0,20, 

P=0,16 

 
Group difference 

t(8,90)= 2,55, 

P=0.02 

t(13,70)= 4,31, 

P=0.00  

Fat % 
Experimental 

G.N:10 
22,69±3,69 21,23±3,64 

t(1,46)= 

14,84,P=0,00** 

 
Control G.N:10 23,13±3,69 23,64±3,26 

t(-0,50)= -

2,39,P=0,04** 

 
Group difference 

t(-0,45)= -0,29, 

P=0.77 

t(-2,41)= -1,55, 

P=0.13  

G:Group,ÖT:Pre test,ST:Post test 
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Deney ve Kontrol grubu ağırlık, esneklik, vücut yağ yüzdesi ön test ve son test 

karşılaştırmaları 

ÖT ST ÖT-ST farkı 

Ağırlık (kg) DENEY G.N:10 60,60±9,26 59,00±8,55 
t(1,60)= 4,00, 

P=0,00** 

 

KONTROL 

G.N:10 
65,70±9,15 67,10±8,76 

t(-1,40)= -2,41, 

P=0,02* 

 
Grup farkı 

t(-5,10)= -1,24, 

P=0.23 

t(-8,10)= -2,09, 

P=0.51  

Esneklik 

(cm) 
DENEY G.N:10 31,30±7,18 35,90±5,74 

t(1,50)= 4,60, 

P=0,00** 

 

KONTROL 

G.N:10 
22,40±8,36 22,20±8,26 

t(-2,30)= 0,20, 

P=0,16 

 
Grup farkı 

t(8,90)= 2,55, 

P=0.02 

t(13,70)= 4,31, 

P=0.00  

Yağ % DENEY G.N:10 22,69±3,69 21,23±3,64 
t(1,46)= 14,84, 

P=0,00** 

 

KONTROL 

G.N:10 
23,13±3,69 23,64±3,26 

t(-0,50)= -2,39, 

P=0,04** 

 
Grup farkı 

t(-0,45)= -0,29, 

P=0.77 

t(-2,41)= -1,55, 

P=0.13  

ÖT: Ön test, ST: Son test 

 

 

 



 

1711 

Abstract 0824 
  

Analysis sports problems of handicapped in urmia city parks 

  

Mehran Azarian, Mehrdad Mohrramzadeh, Mohsen Araghi, Mir Hasan Seiied Ameri 

Urmia University of Iran 

  

Analysis sports problems of handicapped in urmia city parks 

People are living with inability from long ago till now. Some people because of their physical, 

mental, intuitive, and movement problems and also many social obstacles, usually can't make use 

of most public places and parks. This part of the society need to be present in recreational and 

sport places, do the sports and recreate themselves, for spending their leisure time, blurt their 

capabilities, and interact with other people.  

Present paper aims to analysis the handicapped problems in dealing with the sport for all in Urmia 

city parks and represent solutions for these problems.  

For this purpose two of the big and crowded parks of Urmia city (El lar Baghi, Al Ghadir), were 

chosen, and then with respect of available criteria for usage of the handicapped from city, sport 

and recreational facility in Iran, we enterprised to survey and comparative evaluate, and presented 

some solutions. For this survey we made use of Compass Brunton, for nominating the degree of 

gradient.  

The results showed us these parks are not suitable for handicapped, and they can't do sport and 

recreate well there. These parks need to be altered. 

  

Keywords: Sport for all, shelvy surface, the handicapped, city parks 
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Abstract 0826 
  

The relationship between 30 m sprint running and vertical jump ability among 

candidates for the physical education entrance examination test 

  

Cengiz Şen, Cem Y. Yılmaz, Arif Tunçer 

Çukurova University, The School of Physical Education and Sports, Adana, Turkey 

  

Purpose:  

The purpose of the current study was to investigate the relationship between 30 m sprint running 

and vertical jump ability among candidates for the physical education entrance examination test. 

 

Subjects: 

Thirty male candidates (Meanage= 21±1.97) for the Çukurova University physical education 

entrance examination test participated in the study (Table 1).  

 

Method:  

In order to collect data participants were required to perform 30 m sprint test and vertical jump 

test. 30 m sprint test was conducted after 10 min warm-up. The athlete started 30 m running from 

a stationary position, with one foot in front of the other. Vertical jump ability was measured by 

using Abalakov Jump Test which measures leg power. In this procedure the athlete stands upright 

on the mat with weight evenly distributed over both feet, squats down until the knees are bent at 

90 degrees and jumps as high as possible, while swinging the arms back behind the body. The 

athlete wears a waist belt attached to measuring tape that is grounded to the mat. The tape 

measure shows how the height of the jumps. The best score from three trials was taken for the 

analysis.  

 

Results:  

The obtained results indicated statistically significant negative relationship between 30 m sprint 

and vertical jump ability, (r= -.88, n= 30, p<.001). The results of the current study also 

demonstrated that basketball players who had faster 30 m run times, also jumped higher (Table 

2). 

 

Conclusion:  

The results of this study confirmed that a strong correlation exists between 30 m sprint run and 

vertical jumping performance of participants. 
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Keywords: Abalakov Test, vertical jump test, 30 m sprint test 

 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na hazırlanan adayların 30 metre sürat 

koşusu ve dikey sıçrama testlerinin karşılaştırılması 

  

Cengiz Şen, Cem Y. Yılmaz, Arif Tunçer 

Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana, Türkiye 

  

Amaç:  

Sürat ve dikey sıçrama arasındaki ilişki pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Örneğin Ek, Temoçin, 

Tekin ve Yıldız (2007) futbol oyuncuları üzerinde yaptıkları araştırmada 30 metre sürat koşusu ve 

dikey sıçrama arasında güçlü ve negatif yönlü korelasyon bulmuşlardır. Benzer biçimde Erden, 

Akça, Korkmaz ve Ediz (2005) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı’na 

giren öğrencilerle yaptıkları araştırmada, adayların 30 metre sürat koşusu ve dikey sıçrama 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Bu çalışmanın amacı da Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı’na hazırlanan adayların 30 metre sürat koşusu ve dikey 

sıçrama testlerinin karşılaştırılmasıdır. 

 

Yöntem:  

Araştırmanın örneklemini 2011 yılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavı’na hazırlanan 30 

erkek aday (Ort.yaş= 21±1.97) oluşturmuştur. Katılımcılara yönelik demografik bilgiler Tablo 1’de 

verilmiştir. Araştırmada adaylara 30 metre sürat ve dikey sıçrama testleri uygulanmıştır. Bu iki test 

aerobik özellikleri belirlemeye yönelik olmakla birlikte, yüksek şiddette birkaç saniye ya da 

dakikada yapılan egzersizleri içermekte ve “çok kısa (1-10 sn.) anaerobik testler” sınıfına 

girmektedir (Güvenç, 2012). 30 metre sürat testinde fotosel kullanılmış ve adaylara 3 kez 30 metre 

koşturularak en iyi derecesi değerlendirmeye alınmıştır. Dikey sıçrama testinde Abalakov Yöntemi 

kullanılmıştır. Bu test sıçrama kuvveti ve patlayıcı kuvvetin belirlenmesine yöneliktir. Test 

uygulanması esnasında kemer uygulayıcının göbek çukuru hizasında bağlanmış ve ölçerdeki ipin 

boşluğu alınarak sayaç sıfırlanmıştır. Uygulayıcı ayaklarını 20-25 cm açık tutarak ve dizlerini 

bükerek aşağı doğru eğilerek hız almış, kollarının yardımıyla yukarı doğru sıçrama yapmıştır. 

Sıçrama sonrası testin elektronik göstergesindeki rakam cm. cinsinden uygulayıcının sıçrama 

yüksekliği olarak kaydedilmiştir. Adaylara 3 kez dikey sıçrama testi uygulanmış ve en yüksek 

sıçrama değeri alınmıştır. 

 

Bulgular:  

Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavı’na hazırlanan erkek adayların 30 

metre sürat koşuları ve dikey sıçrama yükseklikleri arasında istatistiksel olarak ilişki olup 

olmadığının belirlenmesi amacı ile Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Adayların 30 metre 

sürat koşuları ile dikey sıçrama yükseklikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon 
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bulunmuştur, (r= -.88, n= 30, p<.001). Bu bulgular 30 metre sürat derecesi (süresi) düşük olan 

adayların, dikey sıçrama yükseklik değerlerinin de yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Tablo 2).  

 

Sonuç:  

Bu bulgular süratin arttırılması amacı ile yapılacak olan çalışmalarda dikey sıçrama 

antrenmanlarından da yararlanılabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca sporcu seçimi açısından da 

süratli sporcunun seçiminde sıçrama testlerinin kullanılabileceği düşünülmektedir. 

 

Kaynakça: 

•Ek, R. O., Temoçin, S., Tekin, T. A., Yıldız, Y. (2007). Futbolculara uygulanan bazı motorsal 

egzersizlerin birbirlerine etkilerinin incelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 19-22. 

•Erden, S., Akça, A., Korkmaz, F., Ediz, B. (2005). U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü Özel Yetenek Birinci Aşama Sınavı’nı kazanan öğrencilere uygulanan testler arasındaki 

ilişki. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 83-92. 

•Güvenç, A. (2012). Çocuk ve ergen sporcularda anaerobik güç ve kapasite değerleri (Wingate 

Anaerobik Güç Testi) – I. 31.07.2012 tarihinde http://www.atletik.org/ABTD-makaleler/makale-

abtd0356-sayi49-sayfa32-cocuk%20anaerobik%20kapasite.htm adresinden alınmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Abalakov sıçrama testi, dikey sıçrama testi, 30 m. sürat testi 

  

 

 
Table 1. Demographic characteristics of the sample 

Tablo 1. Katılımcıların demografik verileri 
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Table 2. Relationship between 30 m sprint test and vertical jump test scores 

Tablo 2. Katılımcıların 30 m. sürat ve dikey sıçrama değerleri arasındaki ilişki 
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Abstract 0828 
  

 
Sponsorship agreement and sport sponsorship according to the Turkish law 

  

Selma Hülya İmamoğlu 

University of Ankara, Law Faculty, Ankara 

  

In order to assist with the development of sports in Turkey, a new law regarding sponsorship had 

been enacted in 2001 to increase the funds and resources allocated for various sports branches. To 

this effect, the third additional article of the Law Number 3289 Regarding the Organization and 

Function of the General Directorate of Sports was amended and a paragraph regarding sponsorship 

was added. With this legal arrangement, income and corporate tax advantage were provided for 

sponsors that supported certain activities relating to sports. This legal arrangement regarding 

sports sponsorship was later amended. With the amendments, the scope of youth and sports 

activities which sponsors can support were extended and the taxational aspects of sponsorship 

were re-regulated.  

 

Purpose: This aim of this statement is to describe from a legal perspective the current state of 

sport sponsorship in Turkey, and also to evaluate its potential benefits for sports in Turkey. 

 

Subjects/Method: To this end, the legal aspects of sponsorship agreements, which represent a new 

type of contract, were first evaluated. Following this, a review of the relevant regulations was 

performed by taking into account the data regarding sponsorship practices in Turkey.  

 

Results and Conclusion: It was determined accordingly that the current regulations regarding 

sports sponsorship were not sufficient to effectively promote sponsorship. 

 

As a result, it was concluded that certain amendments need to be effectuated such that 

sponsorship can provide greater funding and resources for sport activities. 

  

Keywords: Sponsorship agreement, sport sponsorship, youth and sport activities 
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Türk hukuku açısından sponsorluk sözleşmesi ve spor sponsorluğu 

  

Selma Hülya İmamoğlu 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Türkiye’de sporun gelişmesi için spora sağlanacak kaynakları artırmak maksadıyla 2001 yılında 

sponsorluğa ilişkin yasal bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu yönde 4644 sayılı Kanunla 3289 sayılı Spor 

Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek üçüncü maddesi değiştirilerek bu 

maddeye sponsorluk hakkında bir fıkra eklenmiştir. Bu düzenlemeyle spor alanında belirli 

faaliyetleri destekleyen sponsorlara gelir vergisi ve kurumlar vergisi bakımından kolaylık 

sağlanmıştır. Ancak bu düzenlemede daha sonra değişiklik yapma ihtiyacı duyulmuştur. Değişikliğin 

gerekçesi olarak 4644 sayılı Kanunla getirilen düzenlemenin sadece uluslararası spor 

organizasyonlarını kapsaması sebebiyle gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde 

sponsorluktan beklenilen amaca ulaşılamamış bulunulduğuna işaret edilmiştir. 5105 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle sponsorların, sponsorluğunu üstlenebilecekleri gençlik ve spor faaliyetlerinin 

kapsamının genişletilmesi yönüne gidilmiş ve sponsorluğun vergisel yönü yeniden düzenlenmiştir. 

Bunu takiben 5340 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de sponsorlara yaptıkları sponsorluk 

karşısında tanınabilecek haklar açık hükme bağlanmıştır.  

 

Amaç: Bu tebliğde hukuki açıdan spor sponsorluğunun Türkiye’deki son durumunun ortaya 

konulması; özellikle Türk sporuna sağlayacağı fayda yönünden değerlendirilmesi hedeflenmiştir.  

 

Yöntem: Öncelikle yeni bir sözleşme tipi olarak sponsorluk sözleşmesinin hukuki veçhesi 

incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’de sponsorluk uygulamalarına ilişkin veriler de dikkate alınarak 

ilgili mevzuatın tahlili yönüne gidilmiştir. 

 

Bulgular-Sonuç: Spor sponsorluğuna ilişkin mevcut düzenlemenin istenilen düzeyde olmadığı tespit 

edilmiştir. Şöyle ki mevcut düzenlemede sporda yapılabilecek ve bu bağlamda vergi kolaylığı 

sağlanacak sponsorluk faaliyetlerinin çeşitli bentler halinde sayılarak belirlenmiş bulunması, isabetli 

olmamıştır. Zira mevcut düzenleme çerçevesinde sadece sayılan faaliyetler için vergi kolaylığı söz 

konusu olmaktadır. Oysa spor alanındaki bütün sportif faaliyetleri kapsayabilen bir vergi kolaylığının 

sağlanması için sporda sponsorluk yapılabilecek faaliyetlerin çerçeve bir düzenlemeye 

kavuşturulması gerekir. Diğer taraftan spor sponsorluğuna ilişkin mevcut düzenleme çerçevesinde 

kişilerin haklarını azaltan veya yükümlülüklerini ağırlaştıran bazı önemli hususlar, Kanunda yeterli 

dayanak olmadan Yönetmelikle düzenlenmiş bulunmaktadır. Hukuki açıdan problem teşkil eden bu 

yön düzeltilmeli ve sözü edilen hususlarla ilgili olarak derhal gerekli yasal çerçeve oluşturulmalıdır.  

 

Sonuç olarak mevcut düzenlemenin yeniden gözden geçirilerek spora kaynak olarak sponsorluktan 
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daha çok yararlanabilmek maksadına yönelik bazı değişikliklerin yapılması gerektiği kanaatine 

varılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Sponsorluk sözleşmesi, spor sponsorluğu, gençlik ve spor faaliyetleri 
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Abstract 0829 
  

Trunk muscles' endurance assessment in male professional alpine skiers of Iran 

  

Fahimeh Bazgirinejad1, Ali Asghar Noraste1, Maryam Banparvari2 
1Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, zahedan, 

Iran 

  

Objectives: The objective of this study is to establish endurance times of trunk muscles and their 

ratios in male Professional alpine skiers of Iran for clinical assessment reference, and to compare 

the trunk endurance profile of the Alpine skiers of the current study with the normal database 

established by McGill for trunk endurance times. 

 

Methods: Forty male professional alpine skiers (age, 30.64±4.00y; weight, 77.85±10.71kg; height, 

174.71±8.43cm; history of sport, 18.02±6.26 session) from among male professional skiers in 

Iran participated in this study. For measuring trunk muscles endurance McGill protocol was used 

that consisted of the: trunk flexion test; a modified Biering-Sorensen trunk extension test; right 

flexion test; and left flexion test. 

 

Findings: The trunk flexor (mean± standard deviation, 146.75± 27.13s) had the best endurance 

times among all the trunk muscles tested (extensor mean, 126.18±43.34s; dominate lateral flexor 

mean, 81.17±28.54s; No dominate lateral flexor mean, 77.08±27.32s). The dominant extensor 

and lateral flexor and the flexor endurance times were 95%, 67% and 56% of that of the flexor, 

respectively. The testing protocol showed high reliability for trunk endurance tests (ICC=0.84- 

0.98). 

 

Conclusions: professional athletes of alpine skiing in Iran have better endurance in their trunk 

flexors than the extensor; the lateral flexors are of similar endurance capacity. These findings are 

not different from the normal database established by McGill for trunk endurance times. Such 

differences should be considered when evaluating trunk endurance times in alpine skiing for 

rehabilitation and training. 

  

Keywords: Trunk muscles, physical endurance, alpine skiing, rehabilitation 
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Trunk muscles' endurance assessment in male professional alpine skiers of Iran 

  

Objectives: Alpine skiing is popular winter activities worldwide, enjoyed by participants of all ages 

and skill levels Ski is a popular winter sports worldwide that is dangerous and at the same time 

injurious activity(1). In literature, Low back pain is reported as a prevalent injury in skiers(2). Bahr 

et al, (2004) showed there are many lower back problems among Skiers, specially those athletes 

that have not enough endurance and stability in hip-pelvic-lower back (core stability in body) 

complex. Based on this research, prevalence of symptoms of back pain (thoracolumbar) was 

reported among 63% of skiers(1,3). Macnab and Cadman )1996( stated the rise in the number of 

injured skiers necessitates effective injury prevention strategies(4). According to McGill (2001) the 

safest and mechanically justifiable approach in exercises is to enhance lumbar stability which 

should emphasize endurance to ensure a neutral spine posture(5). The objective of this study is to 

establish endurance times of trunk muscles and their ratios in male Professional alpine skiers of 

Iran for clinical assessment reference, and to compare the trunk endurance profile of the Alpine 

skiers of the current study with the normal database established by McGill(6) for trunk endurance 

times. 

 

Methods: Isometric endurance times were measured in 4 different positions in a cross-sectional 

manner. 15 physical activity students of Bu Ali Sina University were tested to estimaste reliability. 

Forty male professional alpine skiers (age, 30.64±4.00y; weight, 77.85±10.71kg; height, 

174.71±8.43cm; history of sport, 18.02±4.53fasl) from among male professional skiers in Iran 

participated in this study; healthy and without history of LBP. For measuring trunk muscles 

endurance McGill protocol (2007) was used that consisted of the: trunk flexion test; a modified 

Biering-Sorensen trunk extension test (Biering-Sorensen, 1984); right flexion test; and left flexion 

test. These tests challenge the trunk musculature, even with slow trunk movements(3). The tests 

were scored as participants held isometric postures for time (recorded in seconds, to the nearest.1 

sec) and ratios of endurance times were normalized to that of the extensor muscle. McGill et al. 

(1999), showed that each of these muscular endurance tests has reliability coefficients of.98 or 

higher when repeated over five consecutive days in untrained, healthy men and woman(3,6). 

These measures were performed in sport injuries laboratory of Hamedan Bu Ali Sina University. 

 

Findings: The trunk flexor (mean± standard deviation, 146.75± 27.13s) had the best endurance 

times among all the trunk muscles tested (extensor mean, 126.18±43.34s; dominate lateral flexor 

mean, 81.17±28.54s; No dominate lateral flexor mean, 77.08±27.32s). The dominant extensor 

and lateral flexor and the flexor endurance times were 95%, 67% and 56% of that of the flexor, 

respectively. The testing protocol showed high reliability for trunk endurance tests (intraclass 

correlation coefficient range, ICC=0.84- 0.98). 

 

Conclusions: professional athletes of alpine skiing in Iran have better endurance in their trunk 
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flexors than the extensor; the lateral flexors are of similar endurance capacity. These findings are 

not different from the normal database established by McGill(6) for trunk endurance times. Such 

differences should be considered when evaluating trunk endurance times in alpine skiing for 

rehabilitation and training. 
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Abstract 0830 
  

Probiotic doogh reduces liver CRP of mail athletes 

  

Karim Salehzadeh, Mohsen Shirmohammadzade, Aazam Zarneshan 

Department of Physical Education, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. 

  

As a fermented drink probiotic Doogh can help promote the health of the society. Studying CRP 

changes (C - reactive protein) as an important inflammatory index that predicts Coronary-Heart 

Diseases such as arteriosclerosis has received attention in medical and nutrition studies. The 

present study was carried out to study the effects of 10 week drinking different types of Dough 

(probiotic and plain) on the changes of liver CRP and other blood factors of male athletes with 

normal weight. 

  

Keywords: CRP, Doogh, Probiotic, Athletic 

 
Probiotic doogh reduces liver CRP of mail athletes 

  

As a fermented drink probiotic Doogh can help promote the health of the society. Studying CRP 

changes (C - reactive protein) as an important inflammatory index that predicts Coronary-Heart 

Diseases such as arteriosclerosis has received attention in medical and nutrition studies. The 

present study was carried out to study the effects of 10 week drinking different types of Dough 

(probiotic and plain) on the changes of liver CRP and other blood factors of male athletes with 

normal weight.  

 

Method: The research sample of this study included 30 healthy male athlete students with equal 

BMI characteristics that were divided into two testing groups (15 each) and were homogenized and 

randomly divided and went through some exercises. Blood samples were collected in two phases of 

pre and post tests and the amount of blood factors deviation (including glucose, Urea, cholesterol, 

triglyceride, LDL, HDL, and CRP) were calculated in the post test. Because the pretest and post test 

samples correlated, the amount of this deviation for each of the characteristics was tested through 

paired t-test in each group. In order to compare the pre and posttest differences of the two groups, 

after the variance equality test of folded F test, based on the equality or inequality of the 

variances, pooled t test or Satterthwaite was used. 

 

Findings: The results of the paired t test showed that drinking plain Doogh resulted in significant 

reduction of blood’s urea (12.5%) and CRP (66.87%) and significant increase of HDL (110.86%) 



 

1723 

(p<0.05). The probiotic Doogh also resulted in significant reduction of CRP (79.37%) and 

significant increase of HDL (75.67%). The comparison of the two groups showed that the only 

statistically significant difference was in the amount of CRP and the reduction effect of probiotic 

Doogh on CRP was more compared to the plain Doogh (p<0.05). Also the amount of record 

changes in the probiotic group (-28 seconds) was significantly better than the plain Doogh (+2 

seconds).  

 

Discussion and Conclusion: Using Doogh, plain or probiotic has positive effects on blood factors 

with probiotic Doogh resulting in significant reduction of CRP plasma. Based on the probiotic Doogh 

effects on the change of athletes’ record it can be concluded that the consumption of probiotic 

Doogh was most effective in boosting the maximum oxygen intake (VO2max). 
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Abstract 0834 
  

The mediating role of academic locus of control in the relationship between 

study process and self-esteem in school of physical education and sport 

  

A. Meliha Canpolat1, Ferudun Dorak2, Lale Yıldız2 
1Ege University, School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport Teaching, İzmir 
2**Ege University, School of Physical Education and Sport, Department of Psycho-Social Fields in 

Sports, İzmir 

  

PURPOSE; The purpose of this study was to determine Study Process, Academic Locus of Control 

and Self-Esteem levels of the students participating in summer schools of Physical Education and 

Sport. 

 

METHOD; 64 female and 159 male students of four different universities volunteered to participant 

in this study. Study Process Questionnaire, Academic Locus of Control Scale and Self-Esteem Scale 

were used to determine the study process, academic locus of control and self-esteem levels of 

students, respectively. In the analysis of data, descriptive statistic, Independent sample t test, 

Pearson correlation analysis, and structural equation modeling analysis were used.  

 

RESULT; Significant differences were found in the mean scores of Deep Approach and External 

Locus of Control subscale between female and male. Pearson correlation coefficient revealed that a 

low level positive correlation existed between Deep Approach and Internal Locus of Control, 

whereas a low level negative correlation existed between Deep Approach and External Locus of 

Control. It was also identified that there was a low level positive correlation between subscale of 

Surface Approach and External Locus of Control. A low level positive correlation was found between 

Self-Esteem scores and Internal Locus of Control which is a one of the subscale of Academic Locus 

of Control, while there was a low level negative correlation between Self-Esteem scores and 

External Locus of Control. 

 

CONCLUSION; It was determined that there was no direct effect of Study Process on Self-Esteem, 

and mediating effect of Academic Locus of Control between Study Process and Self-Esteem was 

found to be significant. 

  

Keywords: Deep approach, surface approach, locus of control, self-esteem 
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Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında ders çalışma yaklaşımları ile benlik 

saygısı arasındaki ilişkide akademik kontrol odağının arabuluculuk rolü 

  

A. Meliha Canpolat1, Ferudun Dorak2, Lale Yıldız2 
1 Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim 

Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sporda Psiko Sosyal Alanlar Anabilim Dalı, 

İzmir 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, yaz okuluna katılan 

öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımları, Akademik Kontrol Odağı ve Benlik Saygısı düzeylerini 

belirlemek ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

 

Yöntem: Bu çalışmaya, 4 farklı üniversitede okuyan 64 bayan ve 159 erkek olmak üzere toplam 

223 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yaz okuluna katılan gönüllü öğrencilerden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada, öğrencilerin ders çalışma yaklaşımları ile akademik kontrol odağı ve 

benlik saygısı düzeylerini belirlemek için Ders Çalışma Yaklaşımları ölçeği, Akademik Kontrol Odağı 

ölçeği ve Benlik Saygısı ölçeği kullanılmıştır. Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği, 1986 yılında Biggs 

tarafından geliştirildi. Daha sonra, Biggs, Kember ve Leung (2001) tarafından ölçek tekrar revize 

edilerek, 20 madde ve 2 alt boyutlu yeni bir ölçek oluşturuldu. Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından 

da Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldı. Ölçek, Derin Öğrenme Yaklaşım (10 madde) ve 

Yüzeysel Öğrenme Yaklaşım (10 madde) olmak üzere 2 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi bir ölçme 

aracıdır. Temel iki alt boyut olan derin ve yüzeysel yaklaşımın korelasyon katsayıları sırasıyla,82 

ve.86 olduğu bulunmuştur(Yılmaz ve Orhan, 2011). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği, Rotter (1966) 

tarafından geliştirilmiş, Akın (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, 17 maddeden ve 2 

alt boyuttan oluşmaktadır. 5’li likert tipi bir ölçme aracı ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, 

Akademik Dışsal Kontrol Odağı için.95, Akademik İçsel Kontrol Odağı için.94, test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları ise Akademik Dışsal Kontrol Odağı için.93, Akademik İçsel Kontrol Odağı.97 

olarak bulunmuştur(Akın, 2007). Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, 1968 yılında Rosenberg 

tarafından geliştirilmiş, Çuhadaroğlu(1986) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, 12 alt 

boyuttan ve 63 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada 10 maddeden oluşan Benlik Saygısı alt 

kategorisi kullanılmıştır. Ölçeğin, korelasyon katsayısı.71, test-tekrar test güvenirliği için 

korelasyon ise.75 olarak hesaplanmıştır (Çuhadaroğlu, 1986, aktaran, Türkmen, 2012). Verilerin 

istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sırasında ilk olarak çalışmada temel alınan değişikliklere 

ilişkin betimsel istatistikler, daha sonra da t testi, Pearson korelasyon analizi ve yapısal eşitlik 

modeliyle incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 ve LISREL 8.51 programları kullanılarak 

analiz edilmiştir. 

 

Bulgular-Sonuç: Ölçeklerin, ortalama puanlara ilişkin olarak yapılan t testi sonucuna bakıldığında, 
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bayan ve erkek öğrencilerin “Derin Öğrenme Yaklaşımı” (t = 2.35, p <.05) ve “Dışsal Kontrol 

Odağı” (t = -2.11, p <.05) alt boyutlarının ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

bulunmuştur. Buna göre, araştırmaya katılan bayan öğrencilerin Derin Öğrenme Yaklaşımı alt 

boyutuna ilişkin ortalama puanları, erkeklerin ortalama puanından istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. Bunun karşın, “Dışsal Kontrol Odağı” alt boyutuna baktığımızda; erkek 

öğrencilerin ortalama puanlarının, bayan öğrencilerin ortalama puanlarından daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Ölçekler arasında, korelasyonlara ilişkin Pearson korelasyon katsayılarına baktığımızda, Derin 

Öğrenme Yaklaşımı, İçsel Kontrol Odağı (r =.34, p<.01) ile düşük pozitif yönde bir ilişki varken, 

Dışsal Kontrol Odağı (r = -.20, p<.01) ile arasında düşük negatif yönde bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımını alt boyutunun ise, Dışsal Kontrol Odağı (r =.35, p 

<.01) alt boyutu ile düşük düzeyde ve pozitif anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, 

Derinsel Öğrenme Yaklaşım ve Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı alt boyutlarının Benlik Saygısı toplam 

puanı ile arasında bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir(p>.05). 

Akademik Kontrol Odağı ölçeğinin alt boyutlarından biri olan İçsel Kontrol Odağının, Benlik Saygısı 

toplam(r =.20, p <.01) puanları arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu 

belirlenirken, Dışsal Kontrol Odağının, Benlik Saygısı toplam(r = -.31, p<.01) puanları arasında 

düşük ve negatif bir anlamlılık olduğu bulunmuştur. 

Ders Çalışma Yaklaşımları ile Benlik Saygısı arasında Akademik Kontrol Odağının arabuluculuk 

etkisinin olup olmadığını ve ne düzeyde olduğu belirlenmek için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. 

Bu analiz sonucunda elde edilen bulgular, Ders Çalışma Yaklaşımlarının Benlik Saygısına direkt 

etkisinin olmadığını, Ders Çalışma Yaklaşımları ile Benlik Saygısı arasında Akademik Kontrol 

Odağının arabuluculuk etkisinin, anlamlı olduğu belirlenmiştir. Modele ait uyum indeksleri (χ² (1) = 

1.97, p = 0.16, NFI= 0.98, CFI= 0.99, GFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.06) olarak 

bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme yaklaşımı, yüzeysel öğrenme yaklaşımı, kontrol odağı, benlik 

saygısı 
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Abstract 0835 
  

Comparison of reaction time and body mass index in football training children 

and sedentary children 

  

Recep Dokuyucu1, Tuncer Demir1, Murat Bilgiç2, Mesude Sağlık2, Zekine Pündük Lappalainen2, 

Önder Dağlıoğlu2, Ali Gür3, Cahit Bağcı1 
1Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep/Turkey 
2Higher School Of Physical Education And Sports, Gaziantep University, Gaziantep/Turkey 
3Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Gaziantep University, Gaziantep/Turkey 

  

Introduction-Aim: Reaction is a series of events that is started with the stimulation of muscles and 

arrival of that stimulus by nerves to Central Nerves System, after arrival of that stimulus to CNS 

answer is evaluated in the CNS to that stimulus than transmitted to muscles back to action. The 

reaction is emerging as a conscious response. Reaction time is a term that is used to explain the 

interval time between the appearance of a stimulus and the initiation of the muscular response to 

that any expected and unexpected stimulus. Reaction time is one of the indicators of nerve - 

muscle performance and taken as an important criteria in sports. The reaction time is varies 

depending on such factors as type of the stimulus, type of the response, age, gender, education, 

training status, warming, fatigue condition. Reaction time is a determining factor in most of the 

sports and can be improved 10 – 40 percent by regular training. In this study reaction time of 

students playing football and not playing football (sedentary) is investigated. 

 

Materials-Methods: In this study total number of 76 eligible children that is playing football for a 

regularly 6 months (2 days a week) in the Galatasaray football school and total number of 43 

sedentary children in Gaziantep is included. Children's weight and height measurements were 

recorded and body mass index percentiles were calculated. With ten times in a row, not rhythmic 

sound stimuli were given to children in both groups and average values were recorded. The 

relationship between reaction time and age, body mass index percentiles were investigated. 

Average values were compared statistically. 

 

Results: All statistical analysis was performed using student’s t-test. For all statistics p<0.05 was 

considered as significant. Reaction time was significantly short in training children (P<0.001). 

When we compare reaction time in training children and sedentary children, between 7-11 and 12-

16 age groups we found significantly short reaction time in training children (p= 0.011). No 

significant results are found sedentary children (p=0.27). In addition, body mass index percentiles 

in training children is highly significant when compared to sedentary children (p<0.0004). 
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Discussion and Conclusions: Based on these results we demonstrated that a regular fitness training 

and nutritional status have important contribution to reaction time. In particular, starting sport at 

an early age is very important for health. 

  

Keywords: Reaction time, football, sedentary life, body mass index (BMI) 

 
Futbol eğitimi gören çocuklar ile sedanter çocuklarda reaksiyon zamanı ve vücut 

kitle indeksi bulgularının karşılaştırılması 

  

Recep Dokuyucu1, Tuncer Demir1, Murat Bilgiç2, Mesude Sağlık2, Zekine Pündük Lappalainen2, 

Önder Dağlıoğlu2, Ali Gür3, Cahit Bağcı1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep 

  

Giriş-Amaç: Reaksiyon, kasa gelen bir uyaranın sinirler yoluyla merkezi sinir sistemine ulaşması, 

burada karar oluşturarak tekrar sinirler yoluyla kaslara iletilmesi ve kasların ilgili emirler 

doğrultusunda harekete geçmesidir. Uyaran, görme, dokunma ve işitme ile ilgili olabilir. Reaksiyon, 

bilinçli olarak gösterilen (ortaya çıkan) bir tepkidir. Reaksiyon zamanı, beklenen veya beklenmeyen 

bir uyaranın verilmesinden sonra hareketin ilk başladığı ana kadar geçen sürenin açıklanmasında 

kullanılan terimdir. Reaksiyon zamanı, sinir – kas performansının göstergelerinden biridir ve spor 

ortamında ölçüt olarak ele alınan önemli bir öğedir. Reaksiyon zamanı, sürat ve karar verme 

etkinliğini gösteren önemli bir performans ölçütüdür. Bununla birlikte, reaksiyon zamanı gerçek 

yaşantımızda yerine getirdiğimiz görevlerin, hareketlerin ana parçasıdır. Reaksiyon zamanından 

bahsederken refleks ile reaksiyon zamanını karıştırmamak gereklidir. Reaksiyon zamanında uyarı 

merkezi sinir sistemine gelir, değerlendirilir, kasa emir verilir ve reaksiyon gerçekleştirilmiş olur. 

Reflekste ise direk olarak omurilik uyarana cevap verir. Refleks, reaksiyondan 20 kat daha hızlıdır. 

Refleks fizyolojik yapı olarak reaksiyon süratinin bir parçasıdır fakat motorik harekete dahil değildir. 

Reaksiyonlarımızda beyin kabuğunun faaliyeti şarttır ve bu bakımdan uyaranın sinapsı geçmesi 

gerektiği için genellikle bu zaman en karışık reflekslerin zamanından bile uzundur. Reaksiyon 

zamanının uyaranın cinsine, verilen cevabın çeşidine, yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyine, antrenman 

durumuna, ısınmaya, yorgunluk durumuna ve bunun gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik 

gösterdiği belirtilmektedir. Reaksiyon zamanı çoğu sporda belirleyici bir etmendir ve düzenli 

antrenmanlar aracılığı ile % 10 - 40 arasında geliştirilebilir. Bireysel ve takım sporlarında reaksiyon 

hızı sporcu için, spora özgü verimliliğin ortak bir faktörünü oluşturmaktadır. Takım sporları veya 

bireysel sporlarda reaksiyon yeteneği ciddi önem arz etmektedir. İnsanoğlunun gösterebileceği en 

hızlı reaksiyon zamanının 0.110 saniye kadar olduğu saptanmıştır. Daha küçük değerler, hatalı çıkış 

olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada düzenli futbol aktivitesi yapan ve yapmayan (sedanter) 
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7-16 yaş arası öğrencilerin reaksiyon zamanlarını araştırdık. Bununla birlikte çocukların kilo ve boy 

ölçümleri de kaydedilerek vücut kitle indeksi persentillerini hesapladık. Vücut kitle indeksinin (VKİ) 

hem çocuklarda hem de yetişkinlerde beslenme durumunu göstermede kullanılan oldukça objektif 

bir ölçüt olduğundan dolayı reaksiyon zamanının kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişiklik 

gösterip göstermediğini de araştırmak istedik.  

 

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya Galatasaray Futbol Okulunun Gaziantep’te açmış olduğu futbol 

okulunda düzenli olarak 6 ay, haftada 2 gün futbol antrenmanı yapan 7–16 yaşlarında toplam 76 

çocuk ile, düzenli spor yapmayan toplam 43 okul çocuğu katıldı. Her iki grupta da çocuklara on kez 

ard arda fakat ritmik olmayan sesli uyaran verilerek ortalama değerler alındı. Reaksiyon zamanının 

yaş ve vücut kitle indeksi persentilleri arasındaki ilişkisi de araştırıldı. Ortalama değeler istatistiksel 

olarak karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: İstatistiksel analizlerde student’s t-testi kullanıldı. P<0.05 değerler istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. Yapılan analizler sonucu düzenli antreman yapan çocuklarda reaksiyon zamanı 

anlamlı olarak daha kısaydı (P=0.001). Bununla birlikte her iki grupta da 7-11 ile 12-16 yaşları 

arasındaki reaksiyon zamanlarını karşılaştırdığımızda antreman grubunda 12-16 yaşlarındaki 

çocuklarda rekasiyon zamanları anlamlı olarak % 21 daha kısa bulundu (p= 0.011). Sedanter 

gruptaki çocuklarda yaşlar arasında anlamlı bir sonuç görülmedi (p=0.27). Ayrıca sağlık açısından 

önemli bir belirteç olan vücut kitle indeksi persentilleri futbol okulu grubunda sedanter gruba göre 

oldukça anlamlı bulundu (P=0.0004). 

 

Tartışma ve Sonuç: Bu sonuçlara dayanarak düzenli spor eğitiminin ve beslenme durumunun insan 

yaşamında önemli olan bir takım tepkilere karşı cevap verme şeklinde bildirilen reaksiyon zamanına 

önemli katkısı olduğunu ve reaksiyon zamanın yaşla birlikte geliştirilebilmesinin düzenli bir 

antremana bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle erken yaşlarda spor eğitimine başlamanın 

sağlık ve spor açısından önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Değerlendirdiğimiz gruplar arasında bel 

çevresi, kas kuvveti gibi fiziksel etmenlerin yine reaksiyon zamanı üzerine etkilerini de detaylı 

olarak incelemekteyiz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Reaksiyon zamanı, futbol, sedanter yaşam, vücut kitle indeksi (VKİ) 
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Comparison of body mass index Between Groups 

Gruplar arası vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması 

 
p<0.05 values were considered statistically meaning. 

p<0.05'ten küçük değerler istatistiksel olarak anlamı kabul edilmiştir. 
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Comparison of reaction times between groups 

Gruplar arası reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması 

 
p<0.05 values were considered statistically meaning. 

p<0.05'ten küçük değerler istatistiksel olarak anlamı kabul edilmiştir. 
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Comparison of reaction times in specific age groups 

Reaksiyon zamanlarının belirli yaş grupları arasında karşılaştırılması 

 
p<0.05 values were considered statistically meaning. 

p<0.05'ten küçük değerler istatistiksel olarak anlamı kabul edilmiştir. 

 

 

 



 

1733 

Abstract 0836 
  

 
Distinctions of the sensomotor organization of movements of sportsmen of 

various kinds of sports 

  

Alexander Romanchuk 

Department Sports Medicine And Physiotherapy Exercises Southukrainian National Pedagogical 

University Named After K. D. Ushinsky Odessa Ukraine 

  

Amaç. Beyin yapıları, programlama, inisiyasyon ("Başlat"), hayata ve dokunmatik kontrol 

sporcular, impellent faaliyet yürüten bir durumun nesnel bir kantitatif tahmini için kullanılan aygıt 

çocuk-3 olmuştu. 

 

Yöntemleri. Performans basit impellent testlerin sonucunda onun yardımıyla hareket 25 dijital 

parametreler tanımlanmış. Yani: bir hareket süresi döngüsü, merkezi yüklemeleri, geçiş hayata bir 

ses, bir hata düzeltme flexors ve extensors, hareketleri düzgünlüğünü, bir ton için bir inflexion ve 

uzantısı, kısa vadeli impellent bellek, zaman tepki süresi extensors ve flexors görsel denetim ve o 

ve aynı zamanda asimetri yönetimi. 

 

Hedefler. Göre dağılımı gösterge nitelikli sporcular için ayırma türleri düzenleme, sunulan türevleri 

analysed çeşitli spor içinde meşgul (Kickboks, boks, yüzme, halter, atletizm Atletizm, voleybol, 

basketbol, futbol) 149 sporcu muayene sonuçlarını olmuştu. 

 

Sonuçları ve sonuçları. Düzeyleri sensomotor düzenlenmesi, nitelikli kilo halterci dağılımı son 

derece dengeli türevleri Düzenleyici etkileri (% 73) orta düzeyde ifade veriyor. Denklem 

Düzenleyici etkileri hareketleri organizasyon her düzeyde sınırlamak için ifade verdi tam 

kickboxinger bir dağıtım oldu. Öncelikle ivme Düzenleyici etkileri Orta ve sinaptik düzeyde çeşidini 

yokluğu layık, endişeyle kas düzeyinde düzenleme ifade hızlanması çeşidini yeterince sık olay 

(%17,9 karşı beklenen % 5'i). Öte yandan temel gecikme Düzenleyici etkileri hiç boksörler 

düzeyleri, en sinaptik düzeyde ifade edilen işaretlenir.  

Toplamda, boksörler % 50 daha fazla veya daha az bir ölçüde bu tür modelleri 

karşılamak.İmpellent becerileri çeşitli spor oluşum mekanizmaları anlamak için yeni yönden alınan 

sonuçları açıp araştırmalar belirli yönde devamı objektif spor oynamak için seçim kriterleri 

geliştirmek için izin verir ve ayrıca çeşitli spor şartları sağlık kontrolünü yapan akan ve ara 

denetimler. 

  

Keywords: Sensomotor, orzanization, sportsmen 
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Distinctions of the sensomotor organization of movements of sportsmen of 

various kinds of sports 

  

Objective. Reproduction in practice of express diagnostics of the basic properties of nervous system 

of the person either is completely excluded therefore throughout many years searches enough 

simple, but objective tests of definition of basic properties CNS are conducted. 

For an objective quantitative estimation of a condition of the brain structures which are carrying 

out programming, initiation ("start"), realisation and the touch control of impellent activity at 

sportsmen we had been used device KID-3.  

 

Methods. With its help, as a result of performance of simple impellent tests, 25 digital parametres 

of movement were defined. Namely: duration of a motion cycle, switching of the central 

installations, time of realisation of an inflexion and extension, short-term impellent memory, time 

of reaction for a sound, an error of correction of flexors and extensors, smoothness of movements, 

a tone extensors and flexors at the visual control and without it, and also asymmetry of 

management.  

The comparative estimation sensomotor parametres with the account percentile the distributions 

received for age group 18 - 50 years, and also the qualified sportsmen has been presented in 

earlier publications.  

 

Subjects. According to the offered variants of distributions of indicators at the qualified sportsmen 

for allocation of types of regulation we had been analysed results of inspection of 149 sportsmen 

who are engaged in various kinds of sports (by a kickboxing, boxing, swimming, weightlifting, track 

and field athletics, volleyball, basketball, football).  

 

Results and conclusions. It is necessary to focus attention on limiting equation of all levels of 

regulation of movements at sportsmen practically everything, sports kinds when occurrence 

median variants (25-75 %) exceeds 50 %. An exception is synaptic level of regulation of 

movements at weight-lifters and boxers which on median level meets less often - in 43,2 % of 

cases at weight-lifters and in 42,9 % of cases at boxers. 

For players absence of variants of delay regulatory influences at all levels thus is characteristic 

enough, that acceleration variants on central and synaptic level exceed expected in 2 and 3 times, 

accordingly. That is, for players essential acceleration of realisation of the impellent certificate at all 

levels of its organisation, that is characteristic enough, considering hereditary determinancy of 

mechanisms of media even fine tunings at formation of impellent skill, it is necessary to use in the 

conditions of sports selection. The exhaustion of the last is an informative indicator of development 

of overfatigue, as prepathological condition, nomogenous in the training process, carrying out of 

corresponding rehabilitation actions testifying to necessity.  
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Distribution of levels sensomotor regulation at the qualified weight-lifters testifies to extremely 

balanced variants regulatory influences at the central level (73 %). At the same time some 

tendencies to increase in variants (16,7 % against 5 % expected) accelerations regulatory 

influences on nervously-muscular and synaptic (13,5 % against 5 % expected) levels that is quite 

expected taking into account a speed-power orientation of sports training are noticed.  

Informative enough there was a distribution of levels sensomotor regulation at qualified 

kickboxinger which testified to limiting equation regulatory influences at all levels of the 

organisation of movements. Thus on nervously-muscular and synaptic levels variants of essential 

acceleration of mechanisms of realisation of movements at 11,1 % and 18,5 %, accordingly were 

marked.  

The organisation of movements at the sportsmen who are engaged in swimming is worthy 

sensomotoric. Extremely balanced variants regulatory influences at all levels are accompanied by 

accurate enough tendencies in the sensomotoric organisations of movements on nervously-

muscular and synaptic level. On nervously-muscular - the tendency to some delay regulatory 

influences at 27,3 % of sportsmen, and on synaptic - essential and moderate acceleration in 18,2 

% of cases, accordingly is marked.  

Features the sensomotoric organisations of movements at the sportsmen who are engaged in 

boxing. 

First of all absence of variants of acceleration regulatory influences on central and synaptic level is 

worthy at enough frequent occurrence of variants of the expressed acceleration of regulation at 

nervously-muscular level (17,9 % against 5 % expected). On the other hand at boxers essential 

delay regulatory influences at all levels which are most expressed on synaptic level is marked. In 

total such variants to a greater or lesser extent meet at 50 % of boxers.  

The received results open new aspects in understanding of mechanisms of formation of impellent 

skills in various kinds of sports, and continuation of researches in the given direction will allow to 

develop objective criteria of selection for playing sports, and also the medical control over engaged 

various kinds of sports in the conditions of flowing and intermediate inspections. 
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Abstract 0837 
  

The relationship between body mass index and fatphobia levels among soccer 

referees in Adana region 

  

Cem Y. Yılmaz, Zeynep F. Dinç 

Çukurova University, The School of Physical Education and Sports, Adana, Turkey 

  

Purpose:  

The purpose of this study was to investigate relationship between Body Mass Index (BMI) and fat 

phobia levels among soccer referees in Adana Region. 

 

Subjects: 

Totally 46 Adana Region soccer referees (43 males, 3 females) participated in the study. Mean age 

of the participants was 23.57±3.76 years and mean BMI was 22.25±1.96 kg/m2 (Table 1).  

 

Method:  

In order to collect data Demographic Information Form and Fat Phobia Scale-Short Form was used 

(Koçak et al., 2005). The scale consists of 14 pairs of adjectives used to describe obese people. 

Student were asked to rate their fellings and beliefs for each adjective pairs by using a 5-point 

Likert-type scale from 1 (lowest bias) to 5 (highest bias).  

 

Results:  

Results of the current study demonstrated that the mean fat phobia score was 2.67±.42, and the 

mean BMI of the participants was 22.25±1.96 kg/m2. In addition, Pearson product moment 

correlation analysis showed statistically no significant relationship between fat phobia level and BMI 

of soccer referees, r=.16, n= 46, p>.05 (Table 2). 

 

Conclusion:  

In conclusion, we found no association between fat phobia and BMI among soccer referees. 

Pehlevan et al. (2011) also found no relationship between perceived body weight and level of fat 

phobia among physical education teacher education majors. 

 

References: 

•Koçak, S., Saraç, L., Hürmeriç, I. (2005). Determining the relationships among body mass index, 

body composition and attitudes toward fat people. The ICHPER-SD Annivarsary World Congress, 

İstanbul, November 9-13. 
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•Pehlevan, Z., Yılmaz, C. Y., Dinç, Z., Saraç, L. (2011). Correlation between perceived body weight 

and fatphobic attitudes of physical education teacher education majors in Turkey. AIESEP, 

International Conference, 22-25 June, University of Limerick, Ireland. 
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Adana bölgesi futbol hakemlerinin beden kitle indeksi ve kilofobi düzeyleri 

arasindaki ilişkinin incelenmesi 

  

Cem Y. Yılmaz, Zeynep F. Dinç 

Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana, Türkiye 

  

Amaç:  

Bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesi ile (BKİ=kg/m2) elde 

edilen Beden Kitle İndeksi (BKİ) Dünya Sağlık Örgütü Tarafından obezitenin sınıflandırılması amacı 

ile kullanılmakta ve boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı hakkında bilgi vermektedir. Bu 

değerlendirme kriterine göre 30 ve üzeri değerler bireyin şişman (obez), 18.50 ve altındaki 

değerler ise zayıf olduğunu göstermektedir. Bireylerin vücut ağırlıkları arttıkça sağlık sorunlarına ek 

olarak sosyal yaşamlarında da sorunlarla karşılaştıkları ortaya konmuştur. Literatürde kilolu 

bireylere karşı sergilenen olumsuz tutum “kilofobi” olarak bilinmektedir. Kilolu bireylere karşı tutum 

konusunda farklı örneklem grupları ile yapılan çalışma sayısı sınırlıdır. Ayrıca bireylerin kendi vücut 

ağırlıklarına bağlı olarak kilofobi düzeylerinde farklılık olup olmadığı konusunda yapılan araştırma 

sayısı oldukça azdır (Pehlevan, Yılmaz, Dinç ve Saraç, 2011). Bu nedenle bu çalışmanın amacı, 

Adana bölgesi futbol hakemlerinin vücut kitle indeksi ve kilofobi düzeylerinin belirlenmesi ve bu iki 

değişken arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  

 

Yöntem:  

Araştırmaya Adana Bölgesi’nde aktif olarak görev alan 46 futbol hakemi (43 erkek, 3 kadın) 

katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 23.57±3.76, boy ortalaması 1.78±.06, vücut ağırlığı 

ortalaması 70.65±8.22 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Araştırmada veri toplamak amacı ile 

katılımcıların yaş, boy ve vücut ağırlığına yönelik bilgilerin yer aldığı Katılımcı Bilgi Formu ve 

Kilofobi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Bacon ve ark. (2001) tarafından geliştirilmiş, Koçak ve ark. 

(2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Kilofobi Ölçeği kilolu bireyleri tanımlamak için kullanılan 

14 çift sıfat içermektedir. Ölçek maddelerinin derecelendirilmesi 5’li Likert derecelendirme sistemine 

göre yapılmaktadır. 5’e yakın rakamlar kilolu bireylere karşı olumsuz tutumu, 1’ e yakın rakamlar 

ise olumlu tutumu nitelemekte olup, 4.4 ve üzeri puanlar yüksek düzeyde olumsuz tutumun, 3.6 

puan ortalama düzeyde olumsuz tutumun ve 2.5 ve daha düşük puanlar da olumlu ve nötr (etkisiz) 

tutumun göstergesi olarak nitelenmektedir. Kilofobi ölçeğinde değerlendirme 14 maddeden alınan 

toplam puanın 14’e bölünmesi ile yapılmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 
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17.00 (Statistical Package Social Science) istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada 

verilerin analizinde sayı ortalama, standart sapma ve Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır.  

 

Bulgular:  

Araştırma bulguları futbol hakemlerinin ortalama BMI ortalamasının 22.25±1.96 olduğunu, kilofobi 

ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamasının da 2.67±.42 olduğunu ortaya koymuştur. BKİ değerleri 

açısından incelendiğinde hakemlerin normal kilo (18.5-24.9 kg/m2 arasında) aralığında oldukları, 

kilofobi değerleri açısından incelendiğinde ise olumlu ve etkisiz düzeye yakın seviyede kilofobik 

oldukları bulunmuştur. Hakemlerin BKİ ve kilofobi düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemek amacı ile yapılan Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı analizi iki değişken 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur, r=.16, n= 46, p>.05 

(Tablo 2). 

 

Sonuç:  

Araştırma bulguları aktif hakemlerin BKİ değerleri normal düzeyde, kilofobi düzeyleri de olumlu ve 

etkisiz düzeye yakın bulunmuştur. Ancak BKİ değerleri ve kilofobi değerleri arasında ilişki 

bulunamamıştır. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin hissettikleri vücut ağırlıkları ile 

kilofobi düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştıran bir başka çalışmada vücut ağırlıkları ile kilofobi 

seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Pehlevan ve ark., 2011). Poon ve Tarrant (2009) 

da lisans ve hizmetiçi hemşirelerin kilofobi düzeylerini etkisiz seviyede bulmuştur. Yılmaz ve Dinç 

(2010) de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kilofobi düzeylerini incelemiş ve kadın 

ve erkek öğrencilerin kilofobi düzeylerini orta düzeyde bulmuşlardır.  
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Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, BKİ, futbol, hakem, kilofobi 

  

 

 
Table 1. Demographic characteristics of participants (N= 46) 

Tablo 1. Katılımcılara yönelik demografik bilgiler (N= 46) 

 
 

 

Table 2. Pearson correlations between fat phobia and BMI in soccer referees 

Tablo 2. Katılımcıların kilofobi ve BMI değerleri arasındaki ilişki (N= 46) 
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Abstract 0838 
  

 
The effects of one year of volleyball game on the amounts of blood factors (red 

blood cells, white corpuscles, and hemoglobin) on male and female students 

  

Karim Salehzadeh, Behrouz Ghorbanzadeh, Azam Zarneshan 

Department of Physical Education and Sport Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, 

Iran 

  

The present study aims to investigate the effects of one year of volleyball game on the amount of 

blood factors in non-athlete males and females. This quasi-experimental study was conducted on 

44 male and female university students. The subjects were chosen randomly and were then 

matched and coupled and were finally divided into two treatment and control groups. The 

treatment group received a one-year volleyball practice program Blood samples were taken from 

both control and treatment groups 24 hours before the first practice and 24 hours after the final 

session. Amounts of red blood cells (RBC), hemoglobin and white corpuscles were measured and 

recorded in pre and posttest. The data collected were analyzed with the dependent and 

independent T test and variance analysis. The results revealed that, in response to regular long-

term sport practices, amounts of blood factors do not differ significantly in healthy non-athlete 

individuals compared to the control group members receiving no practices. The comparison 

between pre and posttest results of all four (male and female control and treatment) groups failed 

to show a significant difference. Moreover, variance analysis on RBC, hemoglobin and white 

corpuscles did not show a significant difference. It could be concluded that the one- year selected 

volleyball exercise program does not affect the amount of blood factors (RBC, hemoglobin, and 

white corpuscles) significantly. 

  

Keywords: Volleyball, students, red blood cells, white corpuscles, hemoglobin 



 

1741 

Abstract 0842 
  

Comparing of leadership types the sports managers and the other area 

managers 

  

Çisem Ünlü1, Tunay Dilican2 
1Hitit University,School of Physical Education and Sports, Çorum, Turkey 
2Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sports, Çanakkale, Turkey 

  

The aim of this study is to emphasize of leadership types the sports managers and the other 

managers. The questionnaire was applied to 40 managers in total which includes; the sports 

managers and the other managers in Çanakkale (Women14, Men 26). The scale that was applied 

to the sports managers in this research is “The Questionnaire of Leadership View” which was 

developed by Edwin A. Fleishman in 1960. Balcı (1997) which was applied for validity and reliability 

studies is the Turkish version of the Questionnaire of Leadership View. This scale which was used 

to managers, personal information form was used. The analysis of data which was obtained was 

acquired by using the SPSS 16.0. The evaluation was done by using the analysis at t test. At the 

end of the analyses, the sports managers’ leaderships types points are; Functional ( 11.9 ± 2.5 ) 

Related ( 10.4 ± 1.4 ) Status quo ( 11.8 ± 1.6 ) the other managers’ leaderships types points are; 

Functional ( 9.0 ± 2.3 ) Related (10.3 ± 2.2 ) Status quo ( 11.2 ± 2.1 ). At the research it was 

detected that, there was difference among the leadership types of the sports managers and the 

other managers at the level of 0,05 statistically. To the research conclusion it has been come out 

that, the sports manager have more functional structure than the other managers. 

  

Keywords: Sport, management, leadership types 

 
Spor yöneticilerinin liderlik tiplerinin diğer alandaki yöneticilerin liderlik 

tipleriyle karşılaştırılması 

  

Çisem Ünlü1, Tunay Dilican2 
1Hitit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Çorum, Türkiye 
2Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Çanakkale, Türkiye 

  

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı spor yöneticileri ile diğer alan yöneticileri arasındaki liderlik tiplerinin 

incelenmesidir. Çalışmaya Çanakkale ili merkezdeki spor yöneticileri ile diğer alan yöneticileri olmak 

üzere toplam 40 yönetici (14 bayan 26 erkek ) katılmıştır.  
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Yöntem:  

Bu çalışmada, spor yöneticilerine uygulanan ölçek, Edwin A. Fleishman tarafından 1960’da 

geliştirilen SRA (Scientific Research Associates) tarafından yayımlanan Liderlik Görüş Anketidir. 

Balcı (1997) Türkçe ’ye uyarlayıp, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı, Türkçe Liderlik Görüş 

Anketi ya da Liderlik Görüş Anketinin Türkçe Versiyonudur. Kullanılan bu ölçeğin dışında, 

yöneticilere “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, SPSS 16.0 istatistik 

paket programı kullanılarak elde edilmiştir. Değerlendirme t testi analizi kullanılarak yapılmıştır.  

 

Bulgular:  

Analiz sonucunda çalışmaya katılan yöneticilerden spor yöneticilerinin liderlik tipleri puanları 

sırasıyla: Görevci ( 11.9 ± 2.5 ) ilişkici ( 10.4 ± 1.4 ) statükocu ( 11.8 ± 1.6 ) olduğu, diğer alan 

yöneticilerinin liderlik tiplerinin puanları sırasıyla: Görevci ( 9.0 ± 2.3 ) ilişkici (10.3 ± 2.2 ) 

statükocu ( 11.2 ± 2.1 ) olduğu belirlenmiştir.  

 

Sonuç:  

Çalışmada spor yöneticileri ve diğer alan yöneticilerinin liderlik boyutları arasında istatistiksel olarak 

0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmanın sonucuna göre spor yöneticilerinin diğer 

yöneticilerden daha fazla görevci yapıda olduğu ortaya çıkmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, yönetim, liderlik tarzı 
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Abstract 0843 
  

Comparing social identity levels between physical education majors and 

education faculty majors 

  

Mehmet Bilbek1, Zeka Pehlevan2 
1Çukurova University, The School of Physical Education and Sports, Adana, Turkey 
2Mersin University, The School of Physical Education and Sports, Mersin, Turkey 

  

Purpose:  

The purpose of this study was to investigate social esteem of students of Çukurova University 

School of Physical Education and Sports and Faculty of Education (primary school teacher 

education and art teacher education). 

 

Subjects: 

Totally 495 students, including 270 women (Meanage= 21.08±2.84) and 224 men (Meanage= 

21.74±2.68), participated in the study.  

 

Method:  

Social Comparison scale developed by Gilbert, Allan and Trent (1991) which was adapted to the 

Turkish Culture by Şahin, Durak and Şahin (1993) were used in the study.  

 

Results:  

Results demonstrated that students from Physical Education and Sports Department gathered 

higher social comparison score compared to students of other departments, 1st and 4th grade 

students gathered higher scores than 2nd and 3rd grade students, students having hobby gathered 

higher scores compared to students with no hobby, students who have friends gathered higher 

scores compared to students who have no friends, students who selected their own department 

gathered higher scores compared to students who selected their own department unwillingly, 

students who are academically successful gathered higher scores compared to students who are 

academically unsuccessful (p<=.05). In addition, no difference found between students who 

actively participate in sports and inactive students, students who live with their families and who 

live alone, and students who have flirt and who have not. 

 

Conclusion:  

It is suggested that these variables have to be considered to increase students’ level of positive 

comparison. 
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Beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal 

benlik algısı açısından karşılaştırılması 

  

Mehmet Bilbek1, Zeka Pehlevan2 
1Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana, Türkiye 
2Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye 

  

Amaç:  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) öğrenim gören öğrencilerin derslerde gördükleri 

spor ile ilişkili derslerin onların sosyal benlik algısı düzeylerine etkisi olacağı düşünülmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmanın temel amacı BESYO’da öğrenim gören öğrenciler ile Eğitim Fakültesi’nin 

çeşitli bölümlerinde (Sınıf Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği) öğrenim gören öğrencilerin, başkaları 

ile kıyasladıklarında kendilerini farklı değişkenler açısından nasıl gördüklerine ilişkin algıları arasında 

bir fark olup olmadığını karşılaştırmalı biçimde incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı cinsiyet, 

bölüm, sınıf, hobiye sahip olma/olmama, aile yanında/uzağında yaşama, flörtü olma/olmama, 

arkadaş grubuna sahip olma/olmama, okuduğu bölümden memnun olma/olmama, bölümü 

isteyerek seçme/seçmeme, akademik başarı düzeyi değişkenlerine göre sosyal benlik algılarını 

incelemektir. 

 

Yöntem:  

Bu araştırma 2010-2011 eğitim/öğretim yılı bahar yarı yılında, Çukurova Üniversitesi BESYO ile 

Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde (Sınıf Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği) öğrenim gören 

1.,2., 3., ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir). Çalışmaya katılan 

öğrencilerin % 54.55’i kadın, % 45.45’i ise erkek öğrencilerden oluşmuştur. Araştırmaya katılan 

kadın öğrencilerin yaş ortalaması 21.08±2.84 iken erkek öğrencilerin yaş ortalaması ise 

21.74±2.68’ dir. Ayrıca öğrencilerin %32.5’i BESYO, %35.4’ü Sınıf Öğretmenliği ve %32.1’i de 

Resim Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir. Veri toplama aracı olarak Sosyal 

Karşılaştırma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Gilbert ve Trent (1991) tarafından geliştirilmiş ve Şahin, 

Durak ve Şahin (1993) tarafından Türk toplumuna uyarlanmıştır. Ölçek 18 maddeden oluşmakta ve 

1–6 arasında puanlanan Likert tipi ölçekte yüksek puanlar olumlu, düşük puanlar ise olumsuz benlik 
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algısını ifade etmektedir. Ölçekten alınacak en yüksek puan 108, en düşük puan 18’dir.  

 

Bulgular:  

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlerin, Sosyal Karşılaştırma 

Ölçeği ile belirlenen sosyal benlik algıları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek amacı 

yapılan analiz sonuçları sosyal benlik algısı puanlarının bölümlere göre anlamlı farklılık gösterdiğini 

ortaya koymuştur [F(3, 671)=3.99, p=.008].Tukey HSD testi kullanılarak yapılan karşılaştırma 

analizi sonucunda ise BESYO öğrencilerinin sosyal benlik algısı puanları (Ort.= 87.45, SS=15.25), 

Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin puanlarından (Ort.= 85.20, SS= 13.26) istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Buna ek olarak, hobisi olan öğrencilerin olmayanlara 

oranla daha yüksek, arkadaş grubu olanların olmayanlara oranla daha yüksek, okudukları 

bölümden memnun olan öğrencilerin, memnun olmayanlara oranla daha yüksek, bölümü isteyerek 

seçenlerin, seçmeyenlere oranla daha yüksek, akademik başarı düzeyi iyi olanların zayıf olanlara 

oranla daha yüksek olduğu ortaya konmuştur (p<=.05). Bununla birlikte sosyal benlik algısı 

puanlarının aktif spor yapıp yapmama durumlarına, aileleri ile birlikte yaşama durumlarına ve 

flörtlerinin olup olmama durumuna göre ise değişiklik göstermediği ortaya çıkmıştır. 

 

Sonuç:  

Çalışmada ortaya çıkan bölümler arası sosyal benlik algısı puanlarının farkı Sayıner ve ark.’larının 

(2007) çalışması ile de desteklenmiştir. BESYO öğrencilerinin sosyal benlik algısı puanları, Resim 

Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu 

bulgular da BESYO’da öğrenim gören öğrencilerin, okudukları bölümde gördükleri derslerin olumlu 

olarak etkilendiklerinin ve sosyal benlik algılarının olumlu yönde geliştiğinin bir göstergesi olarak 

düşünülebilir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulardan yola çıkılarak, öğrencilerin üniversite 

eğitimi kapsamında aldıkları derslerde sosyal benlik algısının geliştirilmesine yönelik etkinliklere 

katılmalarının sağlanması önerilmektedir. 

 

Kaynakça: 
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çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi örneği. İstanbul Ti¬caret 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 253–265. 

•Şahin, N. H., Durak, A. Şahin, N. (1993). Sosyal karşılaştırma ölçeği: Bilişsel davranışçı 

terapilerde değerlendirme. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Benlik, sosyal benlik, sosyal karşılaştırma 
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Abstract 0844 
  

Views of physical education teachers attending an inservice training based on 

their needs 

  

Pervin Avşar1, Deniz Hünük2 
1Ayrancı Anatolian High School, Ankara 
2Middle East Technical University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Department, 

Ankara 

  

The purpose of this study was to determine physical education (PE) teachers professional 

development needs. In order to determine their needs “The Needs Assessment Questionnaire for 

Professional Development of PE Teachers” was developed by the researchers according to renewed 

Turkish PE curriculum. Firstly, cognitive interviewing was done with two PE teachers in order to 

possess the content validity: one in working in elementary school, and one in working in high 

school. For face and content validity, the questionnaire was applied to 6 PE teachers: three from 

elementary, three from high school. Lastly, 3 professionals in the field and 1 linguist shaped the 

latest version of the questionnaire with the recommendations of the PE teachers. The questionnaire 

was applied to sixty-one experienced PE teachers (29 female and 32 male) who voluntarily 

participated in inservice trainings. Three inservice trainings were organized considering PE teachers 

needs. Their perceptions about the content of the inservice training were asked via daily open 

ended evaluation forms. Results indicated that PE teachers attending an inservice training based on 

their needs were satisfied with the content of the training. It is also resulted in this study that 

these kind of inservice trainings made a contribution to their personal and professional 

development and increased teachers motivation toward teaching PE. 

  

Keywords: Inservice teacher education, professional development, needs assessment 
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İhtiyaç belirleme sonrası yapılan beden eğitimi hizmetiçi eğitim programlarına 

katılan öğretmenlerin görüşleri 

  

Pervin Avşar1, Deniz Hünük2 
1Ayrancı Anadolu Lisesi, Ankara 
2Orta Dogu TEknik Universitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara 

  

Son yıllarda mesleki gelişim konusunda yapılan çalışmalarda, özellikle hizmet içi eğitimlerin 

öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin öğrenmeye olumlu etki yaptığı 

bilinmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar ihtiyaca yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet içi 

eğitimlerin öğrencilerin de öğrenmeleri üzerine olumlu etki sağladığı üzerinde durmuşlardır. 

Ülkemizde beden eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçları konusunda yapılmış sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi Dersi Öğrenme 

Programı doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Çalışma 

sonuçlarının, gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim programlarının içeriğini belirlemede yol 

gösterici olması ve eğitim programlarının verimini artırmada etkili olması beklenmektedir.  

 

Yöntem 

Çalışma deseni: Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Öğretmenlerin 

mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için “Mesleki Gelişime Yönelik İhtiyaç Belirleme Anketi” 

geliştirilirken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2006 yılında yenilenen İlköğretim ve 

Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Programları temel alınmıştır (MEB, 2006). İhtiyaca göre 

belirlenmiş hizmet içi eğitim programına katılan beden eğitimi öğretmenlerinin konu ile ilgili 

görüşleri nitel olarak toplanmıştır. 

 

Çalışma örneklemi: Çalışma örneklemini, MEB tarafından 2012 yılı içinde Ankara’da düzenlenen üç 

farklı hizmet içi eğitim programına katılan, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 61 

beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerden 29’u kadın, 32’si ise erkek’tir. Ortalama 

yaş 41,14 yıl, ortalama kıdem ise 15,54 yıl’dır.  

 

Veri Toplama Aracı: Çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını 

belirlemek için “Mesleki Gelişime Yönelik İhtiyaç Belirleme Anketi” araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Anket, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri için ayrı ayrı oluşturulmuştur. 

İlköğretimde çalışan beden eğitimi öğretmenleri için oluşturulan anket 8 temel bölümden oluşurken 

(1. Beden eğitimine özgü öğretim modelleri, 2. Ölçme değerlendirme, 3. Engelli öğrenciler için 

beden eğitiminde kaynaştırma, 4. Spor bilgi ve becerileri, 5. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bilgi 

düzeyi, 6. İlkyardım, spor organizasyonu, beslenme ve fiziksel aktivite ilişkisi, 7. Temel hareket 

bilgi ve becerileri, 8. Özelleşmiş hareket bilgi ve becerileri); ortaöğretimde çalışan beden eğitimi 

öğretmenleri için oluşturulan ihtiyaç belirleme anketi 7 bölümden oluşmuştur (1. Beden eğitimine 
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özgü öğretim modelleri, 2. Hareket bilgi ve becerileri, 3. Kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam, 4. Ölçme 

değerlendirme, 5. Engelli öğrenciler için beden eğitiminde kaynaştırma, 6. Sağlıkla ilgili fiziksel 

uygunluk bilgi düzeyi, 7. İlkyardım, spor organizasyonu, beslenme ve fiziksel aktivite ilişkisi). 

Ankette, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bilgi düzeyi bölümü dışında yer alan ifadeler dörtlü Likert 

türü maddelerle derecelendirilmiştir (Bu konuda yeterli bilgim yok ve öğrenmeye ihtiyaç 

hissetmiyorum, bu konuda yeterli bilgim yok fakat öğrenmeye ihtiyaç duyuyorum, bu konuda 

yeterli bilgim var ve uyguluyorum, bu konuda yeterli bilgim var ama 

uygulamıyorum/uygulayamıyorum). Öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eğitimden memnuniyet 

derecelerini belirlemek için ise, hizmet içi eğitim programına katılan beden eğitimi öğretmenlerine 

açık uçlu sorular içeren günlük değerlendirme formları uygulanmıştır.  

 

Geçerlik ve güvenirlik: Anketin geliştirilme sürecinde, kapsam geçerliğini ve anketin objektifliğini 

sağlamak için ankette yer alan ifadeler bilişsel görüşme (cognitive interviewing) yöntemiyle ilk 

araştırmacı tarafından bir ilköğretim bir de ortaöğretimden olmak üzere 2 beden eğitimi 

öğretmenine uygulanmıştır. Gelen geribildirimler doğrultusunda anket yeniden düzenlenmiş ve 

kapsam geçerliklerini (Lacy & Hastad, 2006) sağlamak için, 3 ilköğretim, 3’de ortaöğretimde görev 

yapan beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Öğretmenlerden gelen geri bildirimler 

doğrultusunda anket yeniden düzenlenmiş ve 3 alan uzmanı ve bir dil bilimci değerlendirerek, 

ankete son hali verilmiştir.  

 

Veri analizi: Nicel veri analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, yüzde, sıklık) 

kullanılmıştır. Nitel veri analizinde ise içerik analizi (Patton, 2002) yönteminden yararlanılmıştır. 

Bulgular 

Çalışma sonuçlarına göre, ilköğretim ve ortaöğretim beden eğitimi öğretmenlerinin ihtiyaçlarının 

paralellik gösterdiği görülmüştür. Katılımcı beden eğitim öğretmenlerinin öğretim programlarında 

yer alan teorik ve uygulamalı konularda eksikliklerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Öncelikli olarak 

öğretim modelleri (özellikle spor eğitim modeli ve taktiksel oyun yaklaşımı modeli), ölçme 

değerlendirme, yeni spor branşları, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk, ritim eğitimi ve dans ve 

engelliler için beden eğitiminde kaynaştırma konularının öğrenmeye ihtiyaç duyulduğu tespit 

edilmiştir. Düzenlenen hizmet içi eğitim programı, bu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur. 

İhtiyaca yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programına katılan beden eğitimi öğretmenlerinin 

görüşleri açık uçlu günlük değerlendirme formları ile alınmıştır. Sonuçlar, eğitim programına katılan 

beden eğitimi öğretmenlerinin özellikle programın kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış 

olmasından dolayı memnun kaldıklarını göstermiştir. Aynı zamanda, bu hizmetiçi eğitim 

programlarının beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağladığı ve 

motivasyonlarını artırdığı gözlenmiştir. 
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Abstract 0847 
  

2012 London; sports journalism during the olympics 

  

Erol İlhan 

Gazi University Faculty of Communication, Department of Journalism, Ankara 

  

The Olympic Games, despite some interruptions, is the biggest, the most meaningful and 

prestigious organisation of the sports world since ancient Greece. It is also one of the cultural 

phenomena formed by humanity and organised in peace with its social, political and economic 

effects since the first games. 

The Olympics, which was revived by the efforts of Baron de Coubertin in 1896, brings basic 

branches of sports together and although it was interrupted by two world wars, it has taken its 

place in sports world in London 2012 with its all magnificence, effect and uniqueness. 

Turkey joined the London 2012 Olympics with 114 sportsmen and sportswomen in total, 66 of 

which are sportswomen and 48 of which are sportsmen, in 16 branches. 10.250 sportsmen and 

sportswomen from 5 continents and 250 countries struggled for medals. 

Within the scope of this study, 18 issues of daily sports newspapers Fanatik, Fotomaç and AMK 

(Clear, Brave and Fearless), which have an important place in sports press and leave the 

circulation of some national newspapers behind, were followed between 27 July – 13 August 2012. 

These newspapers’ handling of the Olympics, their content and the number of pages reserved for 

the Olympic Games were examined and the results were evaluated. 

As a result of this study, it was seen that the sports newspapers have one or maximum two 

reporters to follow the Olympic games, that it is impossible for these reporters to give detailed 

information due to the intense program of the games, that they can not make satisfying news with 

detailed analysis, that the Olympics are not handled as deserved in sports newspapers in our 

country and that these newspapers continued their structure based mainly on football during the 

Olympics. A kind of sports journalism prone to tabloid press and news compiled from news 

agencies stand out.  

  

Keywords: The olympics, London 2012, sports newspapers 
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2012 Londra; spor gazeteciliğinin olimpiyatlarla imtihanı 

  

Erol İlhan 

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Ankara 

  

Giriş: Olimpiyatlar şu anki bilgilerimiz dahilinde Antik Yunan’dan bu yana arada kesintiler yaşansa 

da, spor dünyasının, en anlamlı ve prestijli organizasyonu. İlk olimpiyatlardan itibaren toplumsal, 

siyasal, ekonomik etkileri ile insanlığın barış içinde düzenleyebildiği ve yapıldığı bölgeye ayrıcalık 

kazandıran en önemli kültürel olgulardan biri.  

Baron de Coubertin’in çabalarıyla 1896’da tekrar hayat bulan ve 2 dünya savaşı ile kesintiye uğrasa 

da, sporun temel branşlarını biraraya getiren modern olimpiyatlar, bu yıl da (2012) tüm görkemi, 

etkisi ve eşsizliğiyle, spor dünyasındaki yerini aldı. 

Türkiye Londra Olimpiyatları’na rekor bir sayıyla 66’sı kadın, 48’i erkek olmak üzere 16 branşta 

toplam 114 sporcu ile katıldı. 5 kıta ve 250 ülkeden toplam 10 bin 250 sporcu madalya için 

mücadele etti. Kitle iletişim araçları Oyunları milyarlarca kişiye aktarmaya çalıştı. Çokuluslu 

şirketler, olimpiyatların kendilerine sunduğu tüketici kitlesi karşısında bilinirliliklerini artırmak ve bu 

bilinirliliği satışa dönüştürmek için uygun ortamı buldu. Türkiye Olimpiyatlarda; 2 altın, 2 gümüş ve 

1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak 32. sırada yer aldı. 

Kısaca, olimpiyat oyunları insanların kayıtsız kalamayacağı, etkisi kıtaları aşan bir organizasyon. Bu 

çalışmada Türkiye’de yayınlanan spor gazetelerinin olimpiyat oyunlarını nasıl yansıttığı ortaya 

konulmaya çalışılacaktır.  

 

Amaç: Tarihin tüm dönemlerinde en önemli ve en görkemli spor organizasyonlarından biri olan 

olimpiyatlar ülkemiz spor gazetelerinde ne şekilde yer aldı, hak ettiği yeri buldu mu, haber ve 

fotoğraflar içerik olarak yeterli miydi? sorularına yanıt bulmak bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır.  

Yöntem: Çalışma kapsamında; spor basını içinde önemli bir yer tutan ve ulaştığı kitle göz önüne 

alındığında bazı ulusal haber gazetelerinin tirajlarını da geride bırakan spor gazeteleri; Fanatik, 

Fotomaç ve yayın hayatına yeni başlayan AMK(Açık, Mert, Korkusuz) gazetelerinin 27 Temmuz-13 

Ağustos 2012 tarihleri arasındaki 18 günlük sayıları takip edilmiştir. Üç spor gazetesinin 

olimpiyatları ele alış şekli, içeriği ve ayırdıkları sayfa sayıları incelenerek, ortaya çıkan sonuçlar 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 

Bulgular: Ortalama 16 sayfa çıkan Fanatik Gazetesi olimpiyatlara her gün 2 sayfa yer ayırırken, 

kalan 14 sayfada futbol haberlerine ve yorumlarına yer vermiştir. Ortalama 14 sayfa olan Fotomaç 

gazetesi ise sponsor kurumlardan birinin reklamıyla çerçevelenmiş daraltılmış bir sayfayı 

olimpiyatlara ayırırken, geri kalan tüm sayfalarında futbolla doldurmuştur. Her iki gazetede 

(Fanatik, Fotomaç) gazeteleri ortalama 16 sayfalık iddia ekleri ve 4 sayfalık at yarışı ilavesi ile 

dikkati çekmektedir. Ortalama 24 sayfa çıkan AMK Gazetesi ise 4 sayfasında olimpiyatlara yer 
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verirken, bir Türkiye gerçeği olan futbola 20 sayfa ayırmıştır. AMK Gazetesi de hergün 4 sayfalık at 

yarışı ekinin yanında 16 sayfalık iddia ekini okuyucularına ulaştırmaktadır.  

Fanatik Gazetesi’nin toplam sayfasının %12,5’ini, Fotomaç Gazetesi’nin %7’sini, AMK(Açık, Mert, 

Korkusuz) Gazetesi’nin ise %16,5’ini olimpiyatlara ayırdığı görülmüştür. 

Spor gazetelerinin olimpiyatları takip etmek için bir veya en fazla iki muhabir bulundurduğu, bu 

muhabirlerin de yoğun geçen olimpiyat programında ayrıntılı bilgi aktarmasının mümkün olmadığı 

ve derinlemesine analiz yapacak, okuyucuyu doyuracak haber veremedikleri gözlenmiştir. Spor 

gazetelerin ilk sayfalarının tamamen futbola ayrıldığı takım ve sporcularımızın başarı kazandığı 

günlerde bile manşette transfer haberlerinin olduğu görülmüştür. Olimpiyatların magazin yönüne 

vurgu yapan çok sayıda haber dikkat çekmektedir. AMK Gazetesi’nin olimpiyatlara muhabir 

gönderdiğine dair hiçbir göstergeye rastlanmamıştır. Ajanslardan derlenen haberler, büyük başlık 

ve dikkat çekici fotoğraflarla okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.  

 

Sonuç: Tüm dünyanın 17 gün boyunca kanalize olduğu, kitle iletişim araçları ile neredeyse her anını 

ilgiyle takip ettiği, dünyanın en görkemli spor organizasyonu olimpiyat oyunları, ülkemiz spor 

gazetelerinde hak ettiği yeri bulamamış, Türk sporcu ve takımlarının başarılarında ve olimpiyatların 

en önemli sporcularının yarışlarının olduğu günlerde dahi ilk sayfada yer edinememiştir. Spor 

gazetelerinin olimpiyatları takip etmek için bir veya en fazla iki muhabir bulundurduğu, bu 

muhabirlerin de yoğun geçen olimpiyat programında ayrıntılı bilgi vermesinin mümkün olmadığı ve 

derinlemesine analiz yapacak haber yap(a)madıkları gözlenmiştir. Magazine kaçan bir spor 

haberciliği ve ajanslardan derleme bir yapı dikkat çekmiştir. Tamamen üç büyük kulüp ve biraz da 

Trabzonspor’a endeksli spor gazeteleri, 4 yılda bir yapılan ve ayrıntılı bilgi gerektiren, uzun yılların 

birikimine ihtiyaç duyan, Türkiye’de futbol kadar ilgi bulamayan branşlara yeterli ilgiyi 

göstermemiş/gösterememiştir. Spor gazetelerinin yapılanmasında olimpiyatları takip edecek ve 

yorumlayacak nitelikte muhabir istihdam etmemelerinin etkisinden de söz edilebilir.  

Olimpiyatlar döneminde, manşetler futbola ayrılırken, bunun tek istisnası atletizm’de Aslı Çakır ve 

Gamze Bulut’un gözardı edilemeyecek başarıları olmuştur. Spor basınının skora, galibiyete ve 

kazanmaya yönelik yayın anlayışı olimpiyatlarda da kendini göstermiş, herhangi bir yorum ve 

analize rastlanamamıştır.  

Olimpiyatlara talip olan, 2020 yılında İstanbul’da 5 kıtadan yüzbinlerce seyirciyi, onbinlerce 

sporcuyu, onlarca sponsoru ağırlayacak Türkiye’nin olimpik sporların varlığını olimpiyatlarla 

hatırlayan, hatta olimpiyat döneminde bile toplam sayfasının çok sınırlı bir kısmını (Fanatik Gazetesi 

%12,5, Fotomaç Gazetesi %7, AMK(Açık, Mert, Korkusuz) Gazetesi ise %16,5 ) ayıran bir spor 

basınıyla işinin zor olacağını söylemek fazla iddialı olması gerek. 

 

  

  

Anahtar Kelimeler: Olimpiyatlar, Londra 2012, Spor Gazeteleri 
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Abstract 0849 
 

Moonlighting and reflections on Turkish sport media: Sport writers opinions 

  

Erol İlhan1, Zafer Çimen2 
1Gazi Üniversitesi, Faculty of Communication, Department of Journalism, Ankara 
2Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara 

  

The purpose of this study was to find out ethical code of moonlighting applications and their 

reflections and effects on Turkish sport media by using the perceptions of sport writers.  

39 sport writers who have column and write article periodically in a national newspaper, selected 

randomly were the sample of the study. Interviews were performed face to face (31) or via the 

telephone (8) by taking beforehand date of appointment. All interviews were recorded by using 

tape recording device and all records were decoded and converted in to written documents. By 

providing the original form of interviews, some quotation was cited in descriptive approach. Data 

were systematically analyzed to reach the some causal and explanatory results. Interviews were 

examined in depth to find out the main theme and sub themes. Supporting the descriptive study by 

quantitative data, percentage and frequency distribution were given.  

According to the results of this study; 48,7% of sport writers (19) were believed that “moonlighting 

applications occur in sport media”. 28,2% of sport writers (11) believed that “moonlighting does 

not occur in sport media” and 23,1% of sport writers (9) believed that “moonlighting occurs in 

sport media, but it does not reach harmful level”. As a result, it can be said that important part of 

sport writers are perceived that moonlighting occurs in Turkish sport media. This means, violence 

of one of the important ethical code in Turkish Sport Media and a strong negative effects on 

journalist to be objective. 

  

Keywords: Moonlighting, journalist, sport, sport writer 
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Türk spor medyasında ek fayda sağlamanın (moonlighting) yansımaları: Spor 

yazarlarının görüşleri 

  

Erol İlhan1, Zafer Çimen2 
1Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Giriş: Tüm dünyada genel kabul gören gazetecilik ahlak ilkelerinin başında; “gazetecilerin, 

armağanları, iyilikleri, bedava gezileri ve özel muameleleri reddetmesi ve gazeteci dürüstlüğünü 

zedeleyecek ikinci iş, siyasal bağlantı, kamu görevi ve sivil toplum kuruluşlarında hizmet gibi 

işlerden kaçınması kuralı” (Avşar,Z., Demir, V., 2005: s.61) (Moressi, E, 2006: s.41) gelmektedir.  

Gazetecilerin meslekleri gereği, çalıştıkları kurum ve kişilere daha da önemlisi okuyucularına karşı 

sorumlu davranması ve bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi beklenmektedir(Uzun, R, 

2007:s.61). Bu sorumluluk ve bilinç aynı zamanda gazetecilik ahlak kurallarının da temelini 

oluşturur. Sorumlulukların yerine getirilmemesi, ilkelerin göz ardı edilmesi gazetecilik mesleğinin 

saygınlığını zedelerken, etik kuralların zarar görmesine ve dolayısıyla gazetecilere dışarıdan 

müdahalelere zemin hazırlayacaktır.  

Gazetecinin ve bu bağlamda spor gazetecisinin haberlerinde objektif olması ve doğru haber 

verebilmesi için; kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini çıkar ilişkilerinin, maddi zeminin dışında tutması 

ve mesleğin gerektirdiği ilişkilerin sınırını aşmaması gerekmektedir. Bu sınırın aşılması gazetecinin 

okuyucusuna karşı sorumluluğunu kaybederek, ilgili kurum ve kuruluşların paralı kalemi durumuna 

gelmesine neden olacaktır. Bu durumda ne gazetecilikten, ne etikten, ne kamuoyuna karşı 

sorumluluktan söz edilebilir.  

 

Amaç: Dünya literatüründe moonlighting olarak adlandırılan, spor medyası çalışanlarının bazı kulüp, 

kurum ve kuruluşların işlerini yaparak (kulübün istatistikçisi olma, kulüpte para karşılığında 

herhangi bir görev alma vb.) ek kazanç elde etme uygulaması etik kodunun, ülkemizdeki 

yansımalarını spor yazarlarının görüşleri üzerinden irdelemek ve mevcut durumun Türk Spor 

Medyası’na ve gazetecilik etiğine nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır.  

 

Yöntem: Araştırmanın evrenini ulusal gazete ve dergilerde köşesi bulunan spor yazarları, 

örneklemini ise ulusal bir gazetede köşesi bulunan, periyodik olarak makale yazan ve tesadüfü yolla 

seçilen 39 spor yazarı oluşturmuştur. Araştırma görüşmecilerle önceden randevu alınarak yüz yüze 

görüşme (31) veya telefon aracılığı (8) ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmış ve ses kayıtları deşifre edilerek yazılı 

hale getirilmiştir. Verilerin özgün formuna sadık kalarak beyanlardan alıntı yapılmış ve betimsel bir 

yaklaşımla sunulmuştur. Bazı nedensel ve açıklayıcı sonuçlara ulaşmak amacıyla sistematik analiz 

yapılmış ve görüşmeler derinlemesine incelenerek ortak temalar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Örneklem sayısının evrenin önemli bir kısmını temsil ettiği düşünülerek, nitel araştırmayı nicel 
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verilerle desteklemek amacıyla yüzde ve frekans dağılımları da verilmiştir.  

Bulgular: “Dünya’da moonlighting diye adlandırılan spor medyası çalışanlarının spor kulüplerinin 

bazı işlerini yaparak ek fayda sağlaması durumu, Ülkemiz spor medyasında da görülmekte midir? 

Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?” sorusuna spor yazarlarının %47,6’sı (20) zaman zaman 

“görülmektedir”, %26,2’si (11)“görülmemektedir”, %19,’u da (8) “sorun yaratacak boyutta 

değildir” şeklinde cevap verdikleri görülmektedir.  

Görüşmelerden ortaya çıkan dikkat çekici birkaç görüş ise şöyleydi: 

 

Ali Sami Alkış; “Türkiye’de bunun çok örneği var. Hatta daha vahimi, Türkiye Spor Yazarları 

Derneği’nin İstanbul Şubesinin Başkanı olan bir arkadaşımızın geçmişte, Ali Şen’in seçimi 

kazanması için sürekli Fenerbahçe Stadı’nın önünde bir minibüste kongre çalışması yaptığı, bildiri 

dağıttığı çok aşikardır. Hem gazetecilik yapıp, hem de kulüplerin çeşitli işlerini fiilen takip eden 

arkadaşlarımız vardır. Bu tür ilişkilerin de çok tehlikeli boyutlara ulaştığını söylemeliyim. Uzun 

yıllardır devam ediyor, çözümü konusunda da en ufak bir umut yoktur.” 

 

Esat Yılmaer, zaman zaman bu durumun görüldüğünü belirtiyor. “Çünkü Türkiye’deki gazetecilik 

ismi çok güzel, popülaritesi yüksek ama ekonomik olarak çalışanların kazandıkları paralar çok 

düşük düzeydedir. Dolayısıyla insanlar ailelerini geçindirmek, çocuğunu daha iyi şartlarda okutmak 

için çoğu zaman ek işler yapıyor. Bunların da en iyi bildikleri iş medya yayıncılığı. Eğer kulüp bir 

dergi çıkartıyorsa, internet sitesi yapıyorsa elbette oralarda çalışıyorlar.”  

 

Gülengül Altınsay; “Özellikle kulüplerin dergileri, özel TV kanalları ek gelir için uygun yerler. Ama 

öyle bir işi kabul ederseniz o kulübün aleyhinde yazı yazamazsınız. Gazete patronları için fazla 

problem olmuyor bu durumlar. Çünkü onlar da böylece o kulübe yakınlık sağlıyorlar, herkesten 

önce haber alabiliyorlar.” 

 

Meriç Enercan, konunun tartışmalı olduğunu belirtiyor. “Benim bildiğim moonlighting Ankara’da 

yok. Ama İstanbul’da zaman zaman ben bir şeyler duyuyordum. Bazı gazeteci arkadaşlarımızın 

Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın dergilerini hazırlamakta yazıyla, fotoğrafla katkıda bulunduklarını bunun 

karşılığında bir maddi destek aldıkları yolunda bir takım laflar dolaşıyordu ortalıkta. Tabii bunlar 

kanıtlanamadığı için iddia olarak geçecek şeyler.”  

 

Doğan Sarıbeyoğlu; “Ben bir tek kişi hatırlamıyorum ki, kulübün ek bir işini yaparak para kazansın. 

Ama gazetesinin dışında mesleği ile ilgili bir finansör bulup dergi çıkaranlar var. O hangi kulübün 

olursa olsun para kulüpten gelmez. Sponsorundan gelir, finansöründen gelir. Zaten kulüpler de 

dergi çıkarmaya para verecek konumda da değiller. Medya mensuplarının kulübü kullanabileceği bir 

ortam yok bence.” 

 

Sonuç: Çalışma sonucunda spor yazarlarından %48,7’si (19) spor medyasında kulüplerin ek işlerini 
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yaparak çıkar elde etme uygulamasının görülmekte olduğunu, %28,2’si (11) böyle bir uygulamaya 

rastlanmadığını ve %23,1’i (9) görüldüğünü ancak sorun yaratacak düzeye ulaşmadığını 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak, spor yazarlarının önemli bir kısmı kulüplerin ek işlerini yaparak çıkar 

elde etme uygulamasının Türk spor medyasında görüldüğünü söylemeleri, gazetecilik etik 

kodlarından birinin ihlali olduğu gibi, gazetecileri objektiflikten uzaklaştıran bir etkiye de sahip 

olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Gazeteci, ek iş, spor, spor yazarı 
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Abstract 0853 
  

Perspective of senior students in the field of sports administration department 

curriculum 

  

Yalçın Uyar, Hakan Sunay, Funda Koçak, Hamza Uyar 

Ankara Universty School of Phisical Education and Sport 

  

The aim of this research is the identification of the perspectives of senior students in terms of 

sports administration department curriculum. The research phase is based on the senior students 

of physical education sports vocational schools and the samples of research involve 103 sports 

administration senior students from 4 different universities.  

A sweeping model was used in this research. Information on the issue was obtained by using the 

sweeping of sources and the application of the survey. The survey compromises the two 

dimensional form that includes 36 questions. The statistical analysis of data was calculated with the 

arithmetic averages, the measurement tool structure validity was tested with coefficient analysis 

and the confidence coefficient of data collection tool was calculated with cronbach alpha 

coefficients. The variant for the first dimension is 54.07% and for the second dimension is %32.83. 

The internal consistency reliability of alpha calculated for the general scale is.93.  

According to the results of this research, the students of sports administration suggested that 

making professional English lectures more effective and paying more attention to the translation of 

related sources are essential. Moreover, in case of giving a second chance to the senior students of 

sports administration it was found out that they are indecisive about choosing the department of 

sports administration. Also, it was found that the lectures they have taken in the department of 

sports administration prepare them for their future career.  

  

Keywords: Sports administration, curriculum, student perspectives 
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Spor yöneticiliği bölüm müfredat programına ilişkin son sınıf öğrencilerinin 

görüşleri 

  

Yalçın Uyar, Hakan Sunay, Funda Koçak, Hamza Uyar 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu araştırmanın amacı spor yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencilerinin spor yöneticiliği bölüm 

programına ilişkin görüşlerinin saptanmasıdır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki üniversitelerin 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencileri, çalışma örneklemini 

ise, 4 farklı üniversiteden toplam 103 spor yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.  

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Konu ile ilgili bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilen 

anket uygulamasından elde edilmiştir. Anket iki boyutta yer alan, toplam 36 maddelik soru 

formundan oluşmaktadır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, ölçme aracının yapı geçerliği için 

faktör analizi, veri toplama aracının güvenilirlik katsayısının belirlenmesinde ise cronbach alpha 

katsayıları hesaplanmıştır. Birinci boyut için varyans%54.07, ikinci boyut için % 32.83, 

bulunmuştur. Ölçeğin geneli için hesaplanan Alpha iç tutarlılık katsayısı,93, olarak bulunmuştur. 

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Spor Yöneticiliği bölümünde mesleki ingilizce derslerinin 

daha etkin hale getirilmesinin sağlanması ve ilgili kaynaklardan çeviri yapılmasına daha fazla önem 

verilmesi gerektiği, spor yöneticiliği son sınıf öğrencilerinin tekrar şans verilmesi durumunda spor 

yöneticiliği bölümünü seçme konusunda kararsız oldukları saptanmıştır. Ayrıca spor yöneticiliği 

bölümünde aldıkları derslerin onları mesleğe hazırladığı saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor yöneticiliği, bölüm programı, öğrenci görüşleri 
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Abstract 0857 
  

The reason of choosing the sports administration department by the students of 

sports administration and students that are in the preparation period 

  

Yalçın Uyar, Hakan Sunay, Funda Koçak, Hamza Uyar 

Ankara Universty School of Phisical Education and Sport 

  

The aim of this research is the identification of the perspectives of senior students in terms of 

sports administration department curriculum. The research phase is based on the senior students 

of physical education sports vocational schools and the samples of research involve 103 sports 

administration senior students from 4 different universities.  

A sweeping model was used in this research. Information on the issue was obtained by using the 

sweeping of sources and the application of the survey. The survey compromises the two 

dimensional form that includes 36 questions. The statistical analysis of data was calculated with the 

arithmetic averages, the measurement tool structure validity was tested with coefficient analysis 

and the confidence coefficient of data collection tool was calculated with cronbach alpha 

coefficients. The variant for the first dimension is 54.07% and for the second dimension is %32.83. 

The internal consistency reliability of alpha calculated for the general scale is.93. 

 

According to the results of this research, the students of sports administration suggested that 

making professional English lectures more effective and paying more attention to the translation of 

related sources are essential. Moreover, in case of giving a second chance to the senior students of 

sports administration it was found out that they are indecisive about choosing the department of 

sports administration. Also, it was found that the lectures they have taken in the department of 

sports administration prepare them for their future career. 

  

Keywords: Sports administration, curriculum, student perspectives 

 
Spor yöneticiliği bölümünde okuyan ve girmek için hazırlanan öğrencilerin spor 

yöneticiliği bölümünü tercih etme nedenleri 

  

Yalçın Uyar, Hakan Sunay, Funda Koçak, Hamza Uyar 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu araştırmanın amacı, spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin ve spor yöneticiliği bölümünde 

öğrenim görmek isteyen kişilerin spor yöneticiliği bölümünü tercih etme nedenlerinin 



 

1760 

saptanmasıdır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki üniversitelerin beden eğitimi spor yüksekokulu 

spor yöneticiliği bölümü öğrencileri ve Türkiye’de Spor Yöneticiliği bölümünü tercih etmek isteyen 

öğrenciler, çalışma örneklemini ise, 4 farklı üniversitenin 297 spor yöneticiliği öğrencisi ile Ankara 

ilinde Spor Yöneticiliği bölümünü tercih etmek isteyen 161 kişiden oluşmaktadır. 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Konu ile ilgili bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilen 

anket uygulamasından elde edilmiştir. Anket iki bölümde yer alan, toplam 24 maddelik soru 

formundan oluşmaktadır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, ölçme aracının yapı geçerliği için 

faktör analizi, veri toplama aracının güvenilirlik katsayısının belirlenmesinde ise cronbach alpha 

katsayıları hesaplanmıştır. Açıklanan toplam varyans %48.2, ölçeğin güvenirliği için hesaplanan 

Alpha iç tutarlılık katsayısı ise.84 olarak bulunmuştur.  

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, spor yöneticiliği bölümünün spora ilgi duyan ve spor 

geçmişi olan kişilerce, devlet ya da özel sektörde spor alanında çalışabilme olanağı olduğu için 

tercih edildiği, ayrıca katılımcıların spor yöneticiliği bölümünü tanımasında ve tercih etmesinde 

ailelerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin bir etkisi olmadığı saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor yöneticiliği bölümü, tercih nedenleri 
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Abstract 0858 
  

The effect of football skills training- session on 14-18 age group of young men 

on some anthropometric parameters 

  

Sermet Toktaş, İsmail Gökhan 

Harran University, Depermant of Physical Education and Sports, Sanliurfa, Turkey 

  

Objective: The aim of this study is to investigate whether there is an effect of 16-week football 

training to young footballers on some anthropometric parameters. 

 

Material-Methods: While the frame of this study consisted of male students who have the football 

ability in the secondary education, the sample of it included male students at Fatih Anatolian High 

School and Hüsni Özyeğin High School of Adıyaman Provincial Directorate of National Education. In 

the 2011-2012 academic year, totally 72 male students who agreed to participate in the study 

voluntarily, 36 as a control group and 36 as an experimental group participated in the experiment. 

 

Results: According to the analysis when pre-test and post-test of 16-week football training of 

experimental group were compared, while the body weight of the pre-test was 62.69, post-test 

was found as 61.17, while body mass index of the pre-test was 20.33, post-test was found as 

19.15. In the measurements of skinfold (subcutaneous fat) of the experimental group, while 

suprailiac of pre-test was 10.58, post-test was 10.20, while abdomen of pre-test was 9.66, post-

test was 9.23, while subscapula of pre-test was 8.26, post-test was 7.93, while leg of pre-test was 

9.13, post-test was 8.79. According to the results of pre-test and post-test of the experimental 

group, p <0.05 statistically significant differences were found. 

 

Conclusion: Our study showed us that there is an effect of 16-week football skills training to young 

footballers on some anthropometric parameters. 

  

Keywords: Football, training, anthropometric parameters, young 
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14-18 Yaş grubu genç erkeklere uygulanan futbol beceri antrenmanının bazı 

antropometrik parametreler üzerine etkisi 

  

Sermet Toktaş, İsmail Gökhan 

Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı 16 haftalık futbol antrenmanının genç futbolcularda bazı antropometrik 

parametreler üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. 

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmanın evrenini ortaöğretim kurumlarındaki futbol becerisine sahip 

erkek öğrenciler oluştururken, örneklemini ise Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fatih 

Anadolu Lisesi ve Hüsni Özyeğin Lisesi erkek öğrencileri oluşturmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim 

yılında araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 36 deney, 36 kontrol grubu olmak üzere 

toplamda 72 erkek öğrenci katılmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan analize göre deney grubunun 16 haftalık futbol antrenmanının ön test ve son 

testleri karşılaştırıldığında vücut ağırlığı ön test 62,69 iken, son test 61,17, beden kitle indeksi ön 

test 20,33 iken, son test 19,15,olarak tespit edilmiştir. Deney grubunun skinfold (deri altı yağ) 

ölçümlerinde ise suprailiac ön test 10,58 iken son test 10,20, abdomen ön test 9,66 iken son test 

9,23, subscapula ön test 8,26 iken, son test 7,93, bacak ön test 9,13 iken son test 8,79 deney 

grubunun ön test ve son test sonuçlarına göre p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

 

Sonuç: Çalışmamız bize 16 haftalık futbol beceri antrenmanının genç futbolcularda bazı 

antropometik parametreler üzerine etkisinin olduğunu göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, antrenman, antropometrik parametreler, genç 
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Abstract 0859 
  

The effect of football skills training session to 14-18 age group of young men on 

the effect of basic motoric features 

  

İsmail Gökhan, Sermet Toktaş 

Harran University, Depermant of Physical Education and Sports, Sanliurfa, Turkey 

  

Objective: The aim of this study is to investigate whether there is an effect of 16-week football 

training on the development of motor characteristics of young footballers. 

 

Materials-Methods: While the frame of this study consisted of male students who have the football 

ability in the secondary education, the sample of it included male students at Fatih Anatolian High 

School and Hüsni Özyeğin High School of Adıyaman Provincial Directorate of National Education. 

Totally 72 male students who agreed to participate in the study voluntarily, 36 as a control group 

and 36 as an experimental group participated in the experiment.. SPSS 18 software package was 

used for the evaluation of research and findings. 

 

Results: According to the analysis when results of pre-test and post-test of 16-week football 

training of experimental group were compared, while sprint of pre-test was 4.55 seconds 30 m., 

post-test was 4.45 sec., while push-ups for strength of pre-test was 22.08, post-test was 28.22, 

while shuttling of pre-test was 21.58, post-test was 27.66, while flexibility of pre-test was 25.81, 

post-test was 28.06, while smash in skills of pre-test was 28.11, post-test was 33.88,while slalom 

of pre-test was 8.94, post-test was 8.51, while foot-ball rebound of pre-test was 87.80, post-test 

was 136.75, while the head with a ball bounce of pre-test was 22.02, post test was 36.08. 

According to the pre-test and post-test results of the experimental group, p <0.05 statistically 

significant differences were found. 

 

Conclusion: Our study showed that skill training was not only the technical work, but also giving 

factors that make up skills as well as affect skills as a combination has contribution for ability 

development. 

  

Keywords: Fottball, young, training, motoric features 
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14-18 Yaş grubu genç erkeklere uygulanan futbol beceri antrenmanının temel 

motorik özellikler üzerine etkisi 

  

İsmail Gökhan, Sermet Toktaş 

Harran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı 16 haftalık futbol antrenmanının genç futbolcularda temel motorik 

özelliklerin gelişimi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızın evrenini ortaöğretim kurumlarındaki futbol becerisine sahip 

erkek öğrenciler oluştururken, örneklemini ise Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Fatih 

Anadolu Lisesi ve Hüsnü Özyiğin Anadolu Lisesi erkek öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden 36 deney ve 36 kontrol grubu olmak üzere toplamda 72 erkek 

öğrenci katılmıştır. Araştırma ve bulguların değerlendirilmesinde SPSS 18 paket programı 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan analize göre deney grubunun 16 haftalık futbol antrenmanının ön test ve son test 

sonuçları karşılaştırıldığında 30 m. sürat için ön test 4,55 sn. iken, son test 4,45 sn. kuvvet için 

şınav ön test 22,08 iken, son test 28,22, mekik ön test 21,58 iken, son test 27,66 esneklik ön test 

25,81 iken, son test 28,06, beceride şut ön test 28,11 iken, son test 33,88 slalomda ön test 8,94 

iken, son test 8,51, ayakla top sektirmede ön test 87,80 iken, son test 136,75, kafa ile top 

sektirmede ön test 22,02 iken, son test 36,08, deney grubunun ön test ve son testleri sonucuna 

göre p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

 

Sonuç: Çalışmamızda, beceri antrenmanlarının sadece teknik çalışma olmadığını, bunun yanında 

hem beceriyi etkileyen hem de beceriyi oluşturan faktörlerinde kombine bir şekilde verilmesinin 

beceri gelişimine katkısının olduğu göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, genç, motorik etkiler 
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Abstract 0863 
  

Realization of net center volleyball attack by various types of take-off 

  

Frantisek Zahalka, Tomas Maly, Lucia Mala, Miroslav Ejem 

Charles University, Faculty of Physical Education and Sports, Prague, Czech Republic 

  

The purpose of this study is consideration that two types of executions of attack hit may differ not 

only in awaited distinct steps sequences, but in many other movement features, namely in 

positioning of hitter in regard to a setter, in diverse directions and approach paths as well as in 

contrasting biomechanical parameters. The research group was created by players of top men’s 

club division in the Czech (n = 12, age 28 ± 4,3 years, body height 196,6 ± 5,6 cm, body weight 

89,7 ± 6,7 kg) divided into two subgroups. Movements were recorded by three static digital 

cameras with 3D interpretation software TEMA Bio. All players selected 3-step approach with 

starting position individually selected by each player but, generally, placed approximately 4.5 m 

from the net and in goofy approach it was about 4 m from the net. The lateral position of players 

towards to centre of the court was similar in both types of approaches; the centre of gravity in 

general approach was 0.3 m on average more left from the player’s point of view. Also the total 

distance of run-up towards the net was comparable (2.90 m or 2.94 m, respectively). Next 

observed parameter was the velocity of body displacement, players reach in described steps and 

key phases of approach. Players from both groups possess high intraindividual stability in attack 

realization. Direction of approach in group of players using regular technique leads more 

straightforward to a setter (they cover shorter distance), than players with goofy approach. 

  

Keywords: Volleyball, spike, kinematic analysis, approach 

 
Realization of net center volleyball attack by various types of take-off 

  

Introduction 

The approach usually consists of 3-4 steps. Right-handers end the so called one-two approach 

most often by long braking step from left to right leg followed by “staggered hop” by left (McGown 

at al., 2001). Lefthanders perform the same reciprocally. In current volleyball it is however possible 

to meet players using the opposite sequence of steps before take-off, well known as “goofy” 

approach. To assume such a take-off posture, players must adjust accordingly their approach, too. 

The purpose of this study is consideration that both executions of attack hit may differ not only in 

awaited distinct steps sequences, but in many other movement features, namely in positioning of 
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hitter in regard to a setter, in diverse directions and approach paths as well as in contrasting 

biomechanical parameters. 

 

Method 

The research group was created by players of top men’s club division in the Czech Republic (n = 

12, age 28 ± 4,3 years, body height 196,6 ± 5,6 cm, body weight 89,7 ± 6,7 kg) divided into two 

subgroups. Movement kinematic analysis was performed in the model game situation. Movements 

were recorded by three static digital cameras SONY-HC9E (SONY ®, Japan) with interlaced rate of 

50 fps. Recorded space was calibrated by block 4x1x2 m with 16 calibration points. Space 

coordinates were calculated by the help of DLT (Direct Linear Transformation) method together 

with interpretation software TEMA Bio 2.3 (Image Systems AB, Sweden). 

 

Results 

All players selected 3-step approach. The place of starting position was individually selected by 

each player but, generally, in regular approach it was placed approximately 4.5 m from the net 

(1.5 m from the attack line) and in goofy approach it was about 4 m from the net (1 m before the 

attack line). The lateral position of players towards to centre of the court was similar in both types 

of approaches; the centre of gravity in general approach was 0.3 m on average more left from the 

player’s point of view. Also the total distance of run-up towards the net was comparable (2.90 m or 

2.94 m, respectively). Next observed parameter was the velocity of body displacement, players 

reach in described steps and key phases of approach. The very first approach step of players 

registers approximately 2.55 m.s-1 velocity, which is then kept and yet increased during the step 

No. 2. Forward (horizontal) velocity drops after the take-off to about 1.71 m.s-1. Air-born phase of 

all players is very similar to each other. Postures of a torso and lower limbs differ moderately in 

time parameters of lower limbs landing and torso’s rotation. It coincides closely with the spot in 

opponent’s court, to which the player placed the ball.. Maximal vertical velocity is very similar in 

the whole groups of all players (2.91 – 2.96 m.s-1). It is possible to assume players take-off by the 

same velocity and also landing is from the time point of view very similar. The approach is then 

very important phase for the take-off. The body center of gravity drops during first two approach’s 

steps and during the third one – after the moment of foot strikes the ground – the entire body 

gradually prepares for the take-off itself. 

 

Conclusion 

This study confirmed that there is no relationship between heights of jumps velocity of the 

approach by realization these types of approach (Gutierrez,-Davila, Campos & Navarro, 

2009).Players from both groups – with regular and goofy approach – possess high intraindividual 

stability in attack realization. Direction of approach in group of players using regular technique 

leads more straightforward to a setter (they cover shorter distance), than players with goofy 

approach. These players start their run-up from the distance of about 4 - 4.5 m from the net. 
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Trajectory of players with goofy approach resembles letter „S“. Such a movement means 

preparation for the following rotation of shoulders and hips in the moment of ball contact. This 

phenomenon is the cause of opposite execution of step-close and the insufficient opening of body 

in the direction of a setter. The ending of the last (third) step–by right leg for right hand hitter – in 

the forward direction is a strong prediction of the hit a player will utilize.  

Project supported by MSM0021620864 and GACRP407/11/P784 

 

References 

Mc GOWN, C.- FRONSKE, H.- MOSER, L.: Coaching Volleyball – Building a Winning Team. Needham 

Heights, Allyn & Baker, 2001. 308p. 

GUTIERREZ-DAVILA, M., CAMPOS, J., & NAVARRO, E. (2009). A comparison of two landing styles 

in a twofoot vertical jump. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(1), 325-331. 



 

1768 

Abstract 0866 
  

Effect of 8-week isometric core circuit bodyweight training on strength, 

explosive power, strength endurance and flexibility in sedentary obese young 

males 

  

Ertan Tüfekçioğlu1, Mustafa Said Erzeybek2, Fatih Kaya3 
1King Fahd University of Petroleum & Minerals, Department of Physical Education, Dhahran 
2Marmara University; Department of Physical Education and Sports, Istanbul 
3Erzincan University; Department of Physical Education and Sports, Erzincan 

  

Objective: The purpose of this study was to investigate the effects of isometric core circuit 

training on strength, strength endurance, flexibility and explosive power in sedentary obese young 

males.  

 

Method: Twenty obese males studying at KFUPM selected randomly for this non-blinded trial to 

perform 8-week isometric core circuit bodyweight training. Physical fitness tests were conducted 

before and after training period. Descriptive statistics were used to determine the mean and 

standard deviation and t-test were computed using Paired Samples t-test. Pearson Correlation 

Analysis revealed the correlations of the variables. 

 

Findings: Strength, strength endurance, and flexibility of the subjects increased significantly from 

pre to post test (p < 0.05). The mean and S.D from pre to post test for strength, strength 

endurance and flexibility were (7.95, 6.79) and (17.00, 11.69), (18.60, 5.05) and (23.55, 5.55), 

(24.45, 7.29) and (27.05, 7.03) respectively. Explosive power of participants indicated significant 

(P < 0.01) decrease (5.52, 0.50) and (5.82, 0.61).  

 

Conclusion: Two sessions of isometric core circuit bodyweight training (ICBT) per week appears to 

be safe and effective to increase health related fitness and to avoid insufficient rest in obese males. 

ICBT can cause increased recruitment of the available motor unit pool. Our study indicated the 

similar result for speed with studies suggesting that improved strength enervates running speed in 

young athletes. 

  

Keywords: Flexibility, isometric core circuit, obese, strength 

 



 

1769 

Effect of 8-week isometric core circuit bodyweight training on strength, 

explosive power, strength endurance and flexibility in sedentary obese young 

males 

  

Objective: The purpose of this study was to investigate the effects of isometric core circuit 

bodyweight training on strength, strength endurance, flexibility and explosive power in sedentary 

obese young males. 

 

Method: This study was designed as a randomized, non-blinded trial. 20 obese males (at the age of 

18. years±0.6) of orientation course selected randomly for this study from different sections 

studying at KFUPM, S.A. The BMI were over 30 for all subjects. There were no current health issues 

with subjects excluding obesity. The participants were tested prior to and after completing the 8-

week isometric core circuit body weight training (ICBT). ICBT consisted of two 45 minutes sessions 

per week. Each training session included 10-minute-warm up, 30-minute strength training and 5-

minute cool down-stretching exercises. Two sets of prone plank, leg raise, side plank, wall sitting, 

and reverse plank exercises performed in each session for 30 seconds. The push-up test rates 

upper body strength of the participants based on the maximum number of push-ups performed. 

Maximum number of sit ups in 30 seconds was taken to evaluate core abdominal strength 

endurance. Sit and reach test box was used as a valid measure of posterior trunk (lower back and 

hamstrings) flexibility. 30m run test was conducted to find out changes in the explosive power of 

the group. Descriptive statistics were used to determine the mean and standard deviation and t-

test were computed using Paired Samples t-test. Pearson Correlation Analysis revealed the 

correlations of the variables. 

 

Findings: The study indicated that increases in strength, strength endurance, and flexibility of the 

subjects were significant (p< 0.05) with the greatest gain in strength. The mean and S.D from pre 

to post test for strength were 7.95, 6.79 to 17.00, 11.69. Improvement in strength endurance was 

18.60, 5.05 to 23.55, 5.55. The flexibility score changed from 24.45, 7.29 to 27.05, 7.03. On the 

contrary, explosive power of participants indicated significant (p< 0.01) decrease from 5.52, 0.50 

to 5.82, 0.61. Correlations between strength and strength endurance in the beginning (r=.35, 

p<.05) and at the end of ICBT (r=.52, p<.05), flexibility and strength endurance in the beginning 

(r=.55, p<.05) and at the end of ICBT (r=.50, p<.05) were significant. Correlations between 

explosive power (e.p.) and strength (p<.01, r=.-56), e.p. and strength endurance (p<.01, r=.-66), 

e.p. and flexibility (p<.05, r=.-52), were significantly negative. Overall program adherence was 

100% (20 of 20 subjects completed the study properly).  

 

Conclusion: These data indicate that ICBT is safe and effective for obese male students. ICBT 

increased recruitment of the available motor unit pool, improved efficiency at submaximal loads. 

Vibrations occurred involuntarily during sessions can help maximize gains in strength and flexibility 
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due to an increased ability to coordinate other muscle groups involved in the movement. Explosive 

power and speed are skill-related physical fitness components that were not trained in 8 weeks of 

ICBT period. As a result explosive power was found to be significantly decreased. Despite 

theoretical benefits, some scientific studies have failed to consistently show that improved strength 

enhances running speed in young athletes. This decrease could be as a result of change in the rate 

of fast twitch (FT) and slow twitch (ST) fiber areas resulting from being trained for contracting the 

muscles slowly and constantly. Also the correlations between explosive power and other vairables 

showed that the training programs should include explosive power specific exercises if needed. 

In conclusion, this study suggests that sedentary obese males can improve their strength, 

muscular endurance and flexibility using relatively low-intensity isometric exercises that do not 

require equipment or a high degree of skill and are easy to master and use within a personal 

fitness routine. 
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Abstract 0871 
  

The role of structural, social, and marketing factors in development of sports 

tourism in Iran's East Azerbaijan province 

  

Soghra Majdani, Fariba Askarian 

Physical Education College, Tabriz University, Tabriz,Iran 

  

Objective: The purpose of the present study is to investigate the The role of Structural, Social, and 

Marketing factors in development of sports tourism. 

 

Method: The statistic population of this research includes all athletes at the 27th Azerbaijan 

International Cycling Tour (107 person), that 76 person (27 local athletes and 49 foreign athletes) 

was calculated as required volume of sample using Cochran formula, and Questionnaires were 

distributed among them. The questionnaire consisted of 57 questions and Structural, Social, and 

Marketing factors were general topics of the questions. To test the hypotheses One Samples T-test 

was used, to compare the viewpoint of internal athletes with external athletes the Independent 

Samples T-test, and ultimately, to prioritize the factors influencing sports tourism, the Friedman 

test was used. 

 

Findings:  

- From the perspective of the all samples(domestic and foreign athletes), the role of all three 

factors(Structural, Social, and Marketing factors respectively with 3.5484, 3.6022, and 3.4294 

averages) in development of sports tourism is significantly higher than average (significance level 

0.05). 

- Compared the views of domestic and foreign athletes, the role of structural and social factors in 

the development of sports tourism, with respectively 3.5647 and 3.5098 averages for domestic 

athletes, and 3.5286 and 3.7184 averages for foreign athletes, are not significantly different 

(significance level greater than 0.05). But the role of marketing in the development of sports 

tourism with 3.6507 average from the perspective of domestic athletes was significantly greater 

than role of this factor in terms of foreign athletes with 3.1607 average. 

- From the perspective of the all samples(domestic and foreign athletes), the role of above three 

factors in development of tourism prioritized in order of high to low as follows: 

Social factors, Structural factors, and Marketing factors. This priorities from the views of local 

athletes is: Structural, Marketing, and Social factors; and from the perspective of foreign athletes 

is: Social, Structural, and Marketing. 
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Conclusions: The weakness of social factors related with tourism and tourists, were identified as 

main cause of lack of sufficient progress Sport Tourism in East Azerbaijan. This opinion was 

Emphasized by foreign sports tourists. Second important effective factor in East Azerbaijan's sport 

tourism is Structural factor, that is most important factor from the perspective of domestic sports 

tourists. 

So, the following actions can be most effective steps to promote sports tourism in the East 

Azerbaijan: 

1 - Create and improve the culture of comportment with foreign tourists in local people and 

directors. 

2 - Investing and planning to solve structural problems about sports tourism. 

  

Keywords: Sport tourism, East Azerbaijan, cultural factor 
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Abstract 0873 
  

Transformational leadership in physical education departments 

  

Sinan Yıldırım 

ankara hacettepe university school of sport sciences and technology 

  

This study purposes determine the levels of transformational leadership senior managers according 

to the perceptions of academıc staff at physıcal educatıon and sports related departments ın 

unıversıtıes and to examine whether differentation or not the levels of transformational leadership 

according to gender, positions in management and academic status. 110 women and 311 men 

were participated in this study. Data was collected transformational leadership scale developed by 

Podsakoff et all. Data analysis was used to descriptives analysis, İndependent Samples T test and 

One Way ANOVA. Significance level was accepted as 0,05. 

 

The finding of the study demonstrate that academics perceive (3,29, ±,85) a mid-level 

transformational leadership. The findings of this study indicate that not a significant difference by 

gender and positions in management academic staff. On the other hand only a significant 

difference leaders individual support in sub-dimension of positions in management. Academic staff 

with administrative work (3,44, ±1,01) have shown more positive perceptions towards than non-

academic staff with administrative work (3,20, ±1,04). Another important finding have shown a 

significant difference according to the academic status (F(4-417)=2,51, p<,05). There is a 

significant differences articulating a vision – inspiration and providing an appropriate models, 

intellectual stimulation and high performance expectations in sub-dimension but isn’t a significant 

differences fostering the acceptance of group goals and individual support. 

  

Keywords: Transformational leadership, physical education and sports, academic staff 

 
Beden eğitimi bölümlerinde dönüşümcü liderlik 
  

Sinan Yıldırım 

ankara hacettepe üniversitesi spor bilimleri teknolojisi yüksek okulu 

  

Liderlik bir örgütün başarısında önemli bir bileşendir. Liderliğin örgüt kültürünü nasıl etkilendiğini 

anlamak organizasyonun başarısını arttırmak için önemlidir (Schimmoeller, 2010). Dönüşümcü lider 

kurallar koyarak bireyleri kontrol etmekten ziyade, vizyon, paylaşılmış değerler gibi manevi 

değerleri öne çıkararak bireylerle ilişkiler kurmaya çalışır (Ergeneli, 2006). Akademik ortamlardaki 
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liderlik yapılarının belirlenmesi de okullardaki verimliliğin arttırılabilmesinde önem taşımaktadır.  

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilgili akademik birimlerinde görev 

yapan akademik personelin görüşlerine göre kurumlarındaki üst yöneticilerin ne düzeyde 

dönüşümcü liderlik özelliğine sahip olduğunu belirlemek ve dönüşümcü liderlik düzeyinin cinsiyete, 

idari göreve sahip olmaya ve akademik kadroya göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.  

Örneklem grubu evren içerisinden olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden amaçlı kasti örnekleme 

yöntemi kullanılarak seçilen üniversitelerde görev yapan 110 kadın ve 311 erkek toplam 422 

akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Podsakoff ve diğerleri 

(1990) tarafından geliştirilen dönüşümcü liderlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici 

analizlerin yanında Bağımsız Örneklem t – Testi ve bağımsız örneklemler için tek yönlü varyans 

analizi, gruplar arası farkı belirlemek için ise post hoc testlerinde LSD testi kullanılmıştır. 

Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kabul edilmiştir.  

Akademisyenlerin dönüşümcü liderlik ölçeği yanıtlarından ortaya çıkan ölçeğin ortalama puanına 

(3,29, ±,85) göre, orta düzeyde bir dönüşümcü liderlik algıladıkları bulunmuştur. Alt boyutlara ait 

puanları ise vizyon - ilham sağlama ve uygun rol modeli olma boyutunda (3,32, ±,90), grup 

amaçlarının kabulünü sağlama boyutunda (3,28, ±,93), entelektüel teşvikte bulunma boyutunda 

(3,14, ±,92), bireysel ilgi gösterme boyutunda (3,26, ±1,04) ve yüksek başarı beklentisine sahip 

olma boyutunda (3,46, ±,80) puan ile orta düzeyde bir dönüşümcü liderlik algıladıkları 

bulunmuştur.  

Cinsiyete göre akademisyenlerin üst yöneticilerinin dönüşümcü özelliklerini algılamalarında anlamlı 

fark olmadığı bulunmuştur. Akademisyenlerin idari görevinin olup olmamasına göre ise, 

akademisyenlerin üst yöneticilerinin dönüşümcü liderlik düzeylerini algılamalarında anlamlı bir fark 

olmadığı bulunmuştur. Sadece liderin bireysel ilgi gösterme alt boyutunda idari göreve sahip olan 

akademik personelin lidere yönelik algılamaları (3,44, ±1,01), idari görevi olmayan 

akademisyenlerin algılamalarına (3,20, ±1,04) göre daha olumlu olduğu bulunmuştur.  

Akademisyenlerin üst yöneticilerinin dönüşümcü özelliklerini algılamaları arasında akademik 

kadroya göre anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(4-417)=2,51, p<,05). Akademisyenler 

arasında farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına 

göre, öğretim görevlisi (X=3,38, ±,80) ve okutmanların (X=3,43, ±,76) üst yöneticilerinin 

dönüşümcü özelliklerini algılamalarının öğretim üyeleri (X=3,16, ±,88) ve uzmanlara (X=2,73, 

±,98) göre daha olumlu olduğu bulunmuştur.  

Akademik kadroya göre alt boyutlarına göre ise, grup amaçlarının kabulünü sağlama ve bireysel ilgi 

gösterme alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Vizyon - ilham sağlama ve uygun 

rol modeli olma boyutunda anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(4-417)=3,31, p<,05). 

Öğretim görevlisi (X=3,44, ±,85) ve okutmanların (X=3,47, ±,79) üst yöneticilerinin dönüşümcü 

özelliklerini algılamalarının öğretim üyeleri (X=3,18, ±,94) ve uzmanlara (X=2,57, ±1,05) göre 

daha olumlu olduğu ve araştırma görevlileri (X=3,36, ±,92) algılamalarının uzmanlardan (X=2,57, 

±1,05) daha olumlu olduğu bulunmuştur. Entelektüel teşvikte bulunma boyutunda öğretim üyeleri 

ile araştırma görevlileri arasında; uzmanlar ile öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve 
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okutmanlar arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Entelektüel teşvikte bulunma boyutunda 

anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(4-417)=2,49, p<,05). Araştırma görevlilerinin 

(X=3,26, ±,97) üst yöneticilerinin dönüşümcü özelliklerini algılamalarının öğretim üyelerine 

(X=3,00, ±,92) göre daha olumlu olduğu; öğretim görevlisi (X=3,20, ±,85), okutmanların 

(X=3,25, ±,88) ve araştırma görevlilerinin (X=3,26, ±,97) algılamalarının da uzmanlardan 

(X=2,53, ±1,12) daha olumlu olduğu bulunmuştur. Yüksek başarı beklentisine sahip olma 

boyutunda anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(4-417)=3,18, p<,05). Öğretim üyeleri 

(X=3,29, ±,83) üst yöneticilerinin dönüşümcü özelliklerini algılamalarının araştırma görevlileri 

(X=3,62, ±,83) ve okutmanlara (X=3,61, ±,76) göre daha düşük bir puan bulunmuştur. Yani 

araştırma görevlisi ve okutmanlara göre üst yöneticiler kendilerinden daha yüksek bir başarı 

beklemektedirler.  

Sonuç olarak, akademisyenlerin orta düzeyde bir dönüşümcü liderlik algıladıkları, cinsiyete ve idari 

göreve göre üst yöneticilerini algılamalarında bir farklılık olmadığı; akademik kadroya göre ise üst 

yöneticilerini algılamalarında farklılıklar olduğu bulunmuştur. 

 

Not: Yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümüdür. 

 

Seçilmiş Kaynakça 
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Behaviorsand Their Effects on Followers Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational 
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Abstract 0874 
  

The relationship between attribution style and state anxiety in professional 

athletes 

  

Arash Fathi, Ahmad Reza Movahedi, Hamid Salehi 

Motor behavior, physical education and sport Sciences, university of isfahan, isfahan, iran 

  

Objective: the current paper aims at investigating the relationship between features of attribution 

style and state anxiety among male professional athletes.  

 

Methodology: this research has been conducted on male athletes who were performing in 

professional leagues of Iran in the year 2012. 203 athletes from team sports including basketball 

(n = 41 ), volleyball (n = 45 ), handball (n = 55 ), futsal (n = 30 ), and individual sports including 

track and field (n = 15 ) and judo (n = 17 ) selected through convenience sampling constitute the 

participants of the study. To collect data, of attribution style questionnaire (ASQ, Peterson et al. 

1982), and also state - trait anxiety inventory ( STAI, Spielberger, 1983 ), were used. Data were 

analyzed through SPSS.18 software, as well as methods such as descriptive statistics and 

correlation of bivariate.  

 

Results: the results indicate that there is a positive and significant correlation between pessimistic 

attribution style and state anxiety in professional athletes (r=0/350, p<0/01 ). On the other hand, 

the results suggest a negative and significant correlation between optimistic attribution style and 

state anxiety in these athlete (r= -0/379, p<0/01).  

 

Conclusion: based on the results obtained from the current research, it can be stated that the 

athletes with pessimistic attribution style, suffer from higher levels of state anxiety. Further, those 

who posses optimistic attribution style, experience lower levels of state anxiety. As a whole, it can 

be claimed that the attribution style of the athletes about the outcome of the events is related to 

their level of anxiety. 

  

Keywords: Optimistic attribution style, pessimistic attribution style, professional athletes, state 

anxiety 
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Abstract 0877 
  

 
Determining the profile of recreational fishers and hunters and their opinion 

about fishing/hunting and ıts effect on ecological environment 

  

Tevfik Turgut1, Faik Ardahan2 
1Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Sport Management Department 
2Akdeniz University, School of Physical Education and Sports, Recreation Department 

  

The aim of this study is to determine the profile of Recreational Fishers (RBL) and Hunters (RAV) 

and to compare their opinion about fishing/hunting and its effect on environment in relation to 

demographic variables. 

The research consists of (n=359) RBL and (n=193) RAV. An electronic survey form which was 

prepared by the researchers was used to gather data for this descriptive study. Electronic survey 

form was sent to all members of groups and clubs of fishing/hunting by using social media. Female 

participants was excluded in statistical analyses because of lacking participation. In the process of 

assessing data, besides descriptive statistics as frequency (f), percentage (%), average ( ), 

standard deviation (SS), One-Way ANOVA test, Independent Samples T-Test, Pearson Correlation 

test and Tukey-b test were performed to examine the difference and correlation between groups. 

Results were assessed according to significant level 0.01 and 0.05. 

According to the results it can be claimed that both RBL and RAV are aware of what fishing/hunting 

is and its sustainability and the effect on environment. Married participants compared to singles, 

young participants compared to older participants and participants who live in rural compared to 

participants who live in urban are more sensitive and aware of the effect of fishing/hunting on 

environment. Participants in both education groups have enough awareness of the effect of 

fishing/hunting. On the other hand, as history (years) and the frequency of fishing/hunting 

increase the awareness and sensitivity of participants on the effect of fishing/hunting on 

environment decrease. 

  

Keywords: Recreational fishing, recreational hunting, environment 
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Rekreatif olarak balıkçılık ve kara avcılığı ile uğraşanların profilleri, avlanma ve 

avlanmanın ekolojik yapı üzerine olabilecek etkileri hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesi 

  

Tevfik Turgut1, Faik Ardahan2 
1Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği ABD 
2Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı rekreatif balıkçılar (RBL) ve rekreatif kara avcılarının (RAV); profillerinin 

belirlenmesi, avlanma ve avlanmanın ekolojik yapı üzerine olabilecek etkileri hakkındaki 

düşüncelerinin av türü ve demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasıdır. 

 

Yöntem 

Çalışmanın evreni Türkiye’de sayıları kesin olarak belirlenemeyen RBL (n=359) ve RAV’lardan 

(n=193) oluşmaktadır. 

Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak araştırmanın amacına uygun 

soruları içeren dijital bir anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik, ikinci bölümde ise avlanma hakkındaki düşüncelerinin 

alındığı on iki soruya yer verilmiştir. Dijital anket formu sosyal medya araçları ile RBL ve RAV’ların 

üye olduğu guruplara ve ilgili dernekler ile kulüplerin e-posta adreslerine gönderilmiş ve ilgili 

kişilerin çalışmaya katılmaları istenmiştir. Bayan katılımcı sayısı istatistiki analiz açısından yeterli 

sayıya ulaşmadığı için bayan katılımcılara ait anketler değerlendirilme dışı bırakılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde; frekans (f), yüzde (%), ortalama ( ) ve standart sapma (SS) gibi tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemlerin yanında ve normal dağılım koşulları yerine geldiği için One Way ANOVA 

testi, Independent Sample T-test ve Pearson Correlation testi, gruplar arasındaki farkın 

belirlenmesinde Tukey-b testi kullanılmış, sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma verilerine uygulanan frekans analizleri sonuçları ele alınmıştır. Çalışmaya 

katılan RBL’lerin; %82,7’si 44 yaş ve altında, % 67,7’si bekâr ve % 65,7’si üniversite ve daha 

yüksek eğitime sahip, %72,1’i 20 yıl ve daha az yıldır avlanan, %82’si ayda altı ve daha az 

avlanmaya giden, %59,6’sı şehir veya büyük şehir gibi kentsel alanlarda yaşayan bireylerdir.  

RAV’ların; %76’sı 44 yaş ve altında, % 61,2’si bekar, % 62,8’i üniversite ve daha yüksek eğitime 

sahip, %74,4’ü 20 yıl ve daha az yıldır avlanan, %85’i ayda altı ve daha az avlanmaya giden, 

%68,8’i şehir veya büyük şehir gibi kentsel alanlarda yaşayan bireylerdir. Hem RAV’larda hem de 

RBL’lerde avlanma lisansı sahibi olanların sayısı yüksektir. 
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RAV ve RBL’nin avlanma hakkındaki düşünceleri; 

 

• Genel sonuçlarla karşılaştırıldığında; T1., T3., T7., T8. ve T9.’da, 

• Medeni duruma göre; avlanma hakkındaki düşünceler açısından bakıldığında; evlilerde T1., T6. ve 

T7.’de, bekarlarda T1.’de, 

• Yaş gruplarına göre; avlanma hakkındaki düşünceler açısından bakıldığında 25-44 yaşındakilerde 

T1., T3., T8., ve T9.’da,  

• Eğitim düzeyine göre; avlanma hakkındaki düşünceler açısından T1., T3., ve T8.’de Lise ve altı 

eğitim almışlarda,  

• Bireylerin ne kadar süredir avlandıkları ile avlanma hakkındaki düşünceleri açısından bakıldığında; 

10 yıl ve daha az süredir avlananlarda T1., T7., T11. ve T12.’de, 11-20 yıldır avlananlarda T1., T2.,  

T3., T8. ve T9.’da, 21 yıl ve daha fazla süredir avlananlarda T3. ve T4.’de,  

• Bireylerin avlanma sıklığı ile avlanma hakkındaki düşünceleri açısından bakıldığında; ayda 1-3 kez 

avlananlarda T1., T5. ve T12.’de, ayda 4-6 kez avlananlarda T3., T7. ve T8.’de, ayda 7 kez ve daha 

fazla avlananlarda T2.’de,  

• Bireylerin yaşadıkları yer ile avlanma hakkındaki düşünceleri açısından bakıldığında; kırsalda 

yaşayanlarda T11.’de, kentselde yaşayanlarda T1., T3., T5., T8., T9., ve T11.’de,  

• Bireylerin lisanslı olup olmama durumu ile avlanma hakkındaki düşünceleri açısından bakıldığında; 

lisanslılarda T1. ve T3.’de, lisanslı olmayanlarda T5., T6., T8., ve T12.’de istatistiki olarak anlamlı 

farklılık vardır. 

 

Bazı demografik değişkenler ile RAV ve RBL’ın avlanma hakkındaki düşünceler arasındaki 

korelasyona göre; yaş arttıkça T4.’de RAV ve RBL’de ve T12.’de RAV’da istatistiki olarak anlamlı 

negatif yönlü bir korelasyon, T9.’da RAV ve RBL’de istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir 

korelasyon vardır. Eğitim ile hiçbir ifade arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Avlanma 

süresi ile sadece RAV’da T4.’de istatistiki olarak negatif yönlü bir korelasyon vardır. RBL’ın avlanma 

sıklığı ile T1., T4., T6. ve T7.’de, RAV’ın avlanma sıklığı ile T4., T5., T7. ve T12.’de istatistiki olarak 

anlamlı negatif yönlü bir korelasyon vardır. Yerleşim yerinin kentleşme düzeyi ile RAV’da T2., T8. 

ve T11.’de pozitif yönlü istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon, RBL’de T2.’de pozitif yönlü, T5.ve 

T12.’de negatif yönlü istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon vardır. 

 

Sonuç 

Bilinçli bir birey olma ve bilinçli avlanma, hem RAV hem de RBL açısından avlanmanın ne olduğu, 

hem doğanın kendisinde var olan, kendiliğinden ekolojisi devam eden kaynakların hem de insan 

emeğiyle kontrol edilen ve yönetilen kaynakların sürdürülebilirliği açısından ne kadar önemli olduğu 

bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Genel olarak hem RAV hem de RBL’ın avlanma ve 

avlanmanın ekolojik yapı üzerine olabilecek etkileri hakkında yeterli bilgi düzeyinde olduklarını 

söylemek mümkündür. Evli katılımcılar bekarlara, genç yaştakiler daha yüksek yaş guruplarına ve 
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kentsel alanlarda yaşayanlar kırsal alanlarda yaşayanlara göre doğaya, avlanmaya ve ekolojik 

değerlere karşı daha bilinçli ve hassastırlar. Hem lise ve altı hem de üniversite üstü eğitim 

almışlarda avlanmaya karşı yeterli bir bilinç düzeyinin olduğunu, avlanma sıklığı ve avlanma süresi 

(yıl) arttıkça avlanmaya karşı bilincin ve hassasiyetin azaldığını iddia edilebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Rekreatif balıkçılık, rekreatif kara avcılığı, çevre 
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Abstract 0881 
  

The comparative investigation study of sports management education programs 

in Turkey and USA 

  

Hakan Sunay 

Ankara Universty School of Phisical Education and Sport 

  

The purposes of that research study are to determine the certain qualities that are based on 

educating the sports managers in the frame of the sports managers and their educational 

requirements in both Turkey and the USA also to gain an idea about the subject of the standard 

educating programs by emphasising on the historical process of educating the sports managers in 

Turkey. In that issue, undergraduate programs of sports manager in 34 universities of Turkey with 

21 universities of USA were investigated and those obtained information were compared with the 

standard programs of educating sports managers that are determined by NASPE (National 

Association of Sport and Physical Education) and NASSM (North American Society for Sport 

Management).  

As a result, it is comprehended that the sports managing education program, which is used in 

Turkish universities is matched harmoniously with the standard sports managing education 

program in the USA. 

  

Keywords: Sport management program, sport management, comparative management, Turkey, 

USA 

 
Türkiye’de ki üniversiteler ile Amerika Birleşik Devletleri’de ki bazı 

üniversitelerde uygulanan spor yöneticiliği eğitim programlarının karşılaştırmalı 

incelenmesi 

  

Hakan Sunay 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Çalışmanın amacı, Türkiye’de nitelikli ve eğitimli spor yöneticilerine olan ihtiyaç ve spor 

yöneticisinin yetiştirilmesinde etkili olacak nitelikler çerçevesinde, Türkiye’de spor yöneticisinin 

yetiştirilmesine yönelik programların Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan bazı spor yöneticiliği 

eğitim programları ile karşılaştırmalı olarak incelemek ve standartları konusunda bir yargıya 

varmaktır. Bu çerçevede Türkiye’de 34 üniversitenin Spor Yöneticiliği Eğitimi lisans programları ile 



 

1782 

ABD ‘deki 21 spor yöneticiliği eğitimi veren üniversitenin eğitim programları incelemeye alınmış ve 

bu üniversitelerin spor yöneticiliği lisans eğitim programları, dünyada NASPE (National Association 

of Sport and Physical Education) ile NASSM (North American Society for Sport Management) 

tarafından benzer spor yöneticiliği eğitimi veren standartlaştırılmış programlarla karşılaştırılmıştır.  

Sonuçta, Türkiye’de üniversiteler tarafından uygulanan spor yöneticiliği eğitimi programlarının 

birbirleriyle az da olsa uyumlu olduğu ve incelenen Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı 

üniversitelerin programları ile karşılaştırıldığında bunların Türkiye’deki spor yöneticiliği 

programlarıyla benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor Yöneticiliği eğitimi programı, spor yöneticisi, karşılaştırmalı spor 

yönetimi, Türkiye, ABD 
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Abstract 0883 
  

Analysis of dietary habits in Ankara and Samsun region football referees 

  

Sezgin Şahbaz, Fürgan Elmas, Salih Tutku Yaylacı, Hüseyin Aydoğan 

19 May Universty Samsun 

  

In this study, it is aimed to mesure what level the nutrition habit of the football refrees in Ankara 

and Samsun is. A survey was carried out as a means of collecting data. The frequency significance 

level of the collected data was determined to be 0,05 by percentage. 148 football refrees, of which 

113 from Ankara and 35 from Samsun, participated in this research. An 18-question survey was 

practised on the subjects. In the study, difference of significance in the average score between the 

levels of nutrition of refrees both in Ankara and in Samsun was set in terms of statistics (p<0,05).  

The refrees participated in this study answered the questions that were directed to them about the 

care they gave to their health as 43,4% ‘I pay attention to it’, 46% ‘I partially pay attention to it’ 

and 10,6% ‘I don’t pay attention to it’. In this case, it has been found out that the refrees tried to 

get information about healthy nutrition. 

  

Keywords: Football, nutrition, referee 

 
Ankara ve Samsun bölgesi futbol hakemlerinin beslenme alışkanlıklarının 

incelenmesi 

  

Sezgin Şahbaz, Fürgan Elmas, Salih Tutku Yaylacı, Hüseyin Aydoğan 

19 Mayıs Universitesi Samsun 

  

Amaç: Bu çalışmada Ankara ve Samsun bölgesi futbol hakemlerinin beslenme alışkanlıklarının ne 

düzeyde olduğu amaçlandı. Yöntem: Veri toplama aracı olarak bir anket uygulandı.Elde edilen 

veriler frekans, yüzde (%) olarak, anlamlılık düzeyleri 0,05 olarak belirlendi.Araştırmaya 113 

Ankara, 35 Samsun toplamda 148 futbol hakemi katıldı.Deneklere 18 sorudan oluşan anket 

uygulandı. Bulgular: Çalışmada Ankara bölgesi hakemlerinin beslenme düzeyleri ve Samsun bölgesi 

hakemlerinin beslenme düzeyleri ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

tespit edildi.(P<0.05). Çalışmaya katılan hakemlerimiz beslenmelerine dikkat konusunda 

kendilerine yöneltilen soruda genel olarak % 43,4 dikkat ederim, %46 kısmen dikkat ederim, 

%10,6 ise dikkat etmem olarak cevapladı. Fast-food ürünlerini tüketmemek adına hakemlerimizin 

%30,1 i evet %46 sı kısmen %23,9 u ise hayır yanıtını vermiştir. Genel olarak tüm hakemlerimiz 

sağlıklı yaşam adına fast-food ürünlerini tercih etmemektedir. 
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Eğitim durumu açısından incelemeye alındığında ise iki şehir hakemleri toplamlarına göre %25,7 

lise mezunu, %23 yüksekokul mezunu, %51,3 ise üniversite ve üzeri olarak cevaplandı. 

Sonuç: Bu durumda hakemlerin doğru beslenme hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları ortaya çıktı. 

Beslenmelerine oldukça önem gösteren hakemlerimiz fast-food yiyeceklerden uzak durdukları 

görünmüş oluyor. Yılda ortalama maç sayılarına bakılırsa Samsun’da 60 maç iken bu sayı Ankara 

da 80 maç olarak görülmüştür. Bu ortalamaya göre Ankara da daha çok futbol müsabakası olduğu 

ortaya cıkmış bulunuyor. İki il arasında göze çarpan diğer büyük bir oran ise hakemlerin düzenli 

olarak yapmış oldukları antrenmanlardır. Antrenmanlara verilen önemi oldukça net görünmüştür. 

Bu oran %98,2 ile büyük bir dilimi kapsamaktadır. Bu da tüm hakemlerin düzenli olarak antrenman 

yapıp formlarını sürekli üst düzeyde tutmalarının bir kanıtıdır. Buna bağlı olarak beslenmelerini 

antrenmanın şiddetine ve şekline göre yapmaları gerekir. Buradan hakemlerimizin daha da iyi 

olabileceği sonucu çıkmıştır. Genel itibariyle hakemlerimiz sağlıklı ve düzenli antrenman yaparak 

formda kalıyorlar.Bunun yanında boş zamanlarını genelde evde tv- bilgisayar karşısında geçirdikleri 

anlaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beslenme, futbol, hakem 
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Abstract 0887 
  

Comparison of the effects of rest times between resistance training sets on 

increasing the maximum strength of one repetition by sedentary, male, college 

students 

  

Mohamad Ali Sardar1, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini2, Abbas Mohammadi3, Fahime Ayaz Khosh 

Hava4, Amin Azimkhani5 
1-Department of General Courses, Faculty of Medical Sciences, Mashhad University, Iran. 
2Ph.D, Physical education and sport sciences, Ferdowsi university, Mashhad, Iran. 
3Physical Education and Sport Sciences, Sabzevar University, Iran. 
4Faculty of Medical Sciences, Mashhad University, Iran. 
5- Imam Reza university of Mashhad, Mashhad, Iran. 

  

Introduction: Efficiency in resistance training is affected by several variables, including how heavy 

the weights are, the rate at which the sets are performed, the number of repetitions in each set, 

and time allowed for resting between sets. The aim of this study was to compare the effects of 

different rest times between training sets during resistance training on the maximum weight 

achievable for one repetition by sedentary, male, college students.  

 

Methods: Forty sedentary, male, college students whose ages averaged 21 volunteered to 

participate in the study. These students were divided evenly and randomly into four groups that 

had been assigned rest times of one, two, three, and combined minutes. The students’ first session 

was intended to acquaint them with the procedures and requirements of their training sets. In the 

second session, measurements were made while the students did bench press and squat exercises 

and then repeated the exercises one time. A schedule was set for resistance training three times 

per week for eight weeks, and each session included three sets of bench press exercises and three 

sets of squat exercises with70% intensity in one repetition maximum (1RM)based on rest times. 

The two-way analysis of variance test was used for the statistical analysis of the results.  

 

Results: The results indicated that such resistance training with the related rest times between the 

sets of exercises increased the students’ strength in the bench press and squat exercises 

significantly (0.000). Also, among all four groups, there were no significant differences between the 

increases in strength of 1RM of the chest press exercise or the squat exercise (0.223 and 0.360, 

respectively).  
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Conclusion: The best results were obtained when a three-minute rest period between repetitions 

was used, and this was especially noticeable during the first sessions of the training sets. 

  

Keywords: Rest times, resistance training, one repetition maximum, training sets 
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Abstract 0893 
  

Joint position sense in Turkish professional ballet dancers 

  

Arman Esen1, Gülbin Rudarlı Nalçakan2, S. Rana Varol2 
1Arman Esen Dance Academy, Izmir- Turkiye 
2Ege University, School of Physical Education and Sport, Department of Coaching Education, Izmir 

– Turkiye 

  

Purpose. The aim of this study was to compare the joint position sense (JPS) between professional 

ballet dancers and non-dancers controls. 

 

Subjects. The study group consisted of thirty six professional ballet dancers of Ankara and Izmir 

State Opera and Ballet (21 female and 15 male) and age- and gender-matched controls. 

 

Methods. Measurements were done on healthy volunteers of each group after filling out a 

questionnaire about their sports and dance backgrounds. Left and right arm flexion 50º (1st 

position) and abduction 50º (2nd position) and left and right leg flexion 55º (Battement Jetté) and 

abduction 70º (Battement Jetté) were selected as measurement movements from dancers routine 

practice. Objects repeated each movement six times with five-second intervals. Acumar Digital 

Inclinometer was used for JPS measurements and Gollehon Extendable Goniometer was used for 

validating the accuracy of measurements. The outcome measurement was an error score 

calculated as the mean absolute deviation (MAD) between the target and replicated angle. 

 

Results. JPS was significantly higher in the dancer group compared to the control group (p<0.001). 

JPS did not show a significant difference between males and females. Only the left hip abduction 

MAD level was significantly correlate with the dancing year of the dancer (p<0.05). In comparing 

the upper and lower extremities, there was no significant difference except for the comparison of 

right shoulder and right hip flexion.  

 

Conclusion. Professional ballet dancers demonstrated greater accuracy in joint position. “Continued 

and repeated practice” improved proprioceptive responses of dancers and resulted in better speed 

and accuracy. 

  

Keywords: Joint position sense, professional ballet dancers, dance training, shoulder, hip 
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Joint position sense in Turkish professional ballet dancers 

  

Proprioception means “the sense of body motion” (2) and is defined as “body awareness” (1). Many 

studies are made on the topic of proprioception since Sherrington introduced the term in 1906, few 

studies are made discussing its relation to professional ballet dancers. Joint position sense (JPS) is 

one of the most commonly used measures of proprioception and in this study by concentrating on 

hip and shoulder areas we have conducted measurements on thirty-six Turkish professional ballet 

dancers and thirty-six volunteers with no experience on dancing or sports.  

In this study measurements were done on healthy volunteers of each group after filling out a 

questionnaire about their sports and dance backgrounds. To avoid a negative bias on JPS due to 

neuromuscular fatigue, all subjects were discouraged from sport on the day of investigation. No 

specific proprioceptive training techniques were practiced in the training group. No particular 

preparation, e.g. warm up, stretch, was performed immediately prior to the test. Left and right arm 

flexion 50º (1st position) and abduction 50º (2nd position) and left and right leg flexion 55º 

(Battement Jetté) and abduction 70º (Battement Jetté) were selected as measurement movements 

from dancers routine practice. Objects repeated each movement six times with five-second 

intervals. A standard plinth and ACUMAR™ digital inclinometer, (Lafayette Instrument Company), 

(Model ACU 360) an instrument automatically calculating and displaying the actual range of motion 

of the joints, was used for all inclinometric measurements. Also in this study, for all goniometric 

measurements, a 12-inch plastic BASELINE® goniometer (Lafayette Instrument Company), (Model 

12-1000) was used. The reliability of the measuring instruments used in the study was highlighted 

with current studies made on them.  

Although certain studies discuss that “professional dance training strengthens the accuracy of 

proprioceptive inputs and shifts sensorimotor dominance from vision to a more internally-based 

system of reference” (2,3) there are some studies which argue that “there was no determinable 

improvement in angle replication as a result of dance training” (4,5). 

We had an assumption that regular and serious exercises would affect JPS positively at target 

region of body. Our study has found out that for both legs and arms, dancers have a more 

improved JPS on the shoulder and hip than non-dancers and JPS levels did not show a significant 

difference between males and females in the dancer and control groups. 

Ramsay and Riddock in their study about the position-matching in the upper limb of ballet dancers 

(3) have found similar results on the shoulder and elbow joint by using different methods of 

measurement.  

Rein et al (4) was to compare the postural control and functional ankle stability between 

professional and amateur dancers as well as controls. According to the results, the JPS test was not 

influenced by the profession except for the position of 130° for the right leg. Schmitt and colleague 

(5) found that although 5 months professional dance training increases at 30° the maximum 

torque of plantar flexion and dorsiflexion rate in both female and male dancers, the JPS and 

balance of ankle, measured by passive angle replication and one-leg standing tests revealed any 
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improvement on dancers or controls. The tests results seem limited because of the validity of the 

angle replication test.  

Therefore, proprioception is very important for dancers both for preventing injuries and improving 

performance and technique. It also highlights that dance training improves joint position sense. As 

well as muscle strength and muscle elasticity, joint position sense also appears to be an important 

parameter in dance training. The standardization of methods used in the joint position sense would 

not only guide future studies but also indicate the importance of proprioceptive education in dance 

training which would result in the improved success rates of the dancers. 
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Abstract 0897 
  

The effect of 6-week in-court coordination trainings, applied to male students of 

teaching department, on the accuracy of forehand and backhand shots 

  

Mehmet Bozkuş, Gazanfer Kemal Gül 

Kocaeli University Physical Education and Sports School, Coaching Education Department, Kocaeli, 

TURKEY 

  

Purpose: This is a study on the effect of 6-week in-court coordination training on the accuracy of 

forehand and backhand shots. 

 

Method: Dyer backboard tennis test and Hewitt test that are two of the forehand and backhand 

Tennis skill tests are applied on experimental and control group; in-court and wall tests that are 

included in Dewit-Dugan Tennis test are applied for accuracy test. 

 

Findings: Datas are evaluated with Wilcoxon test, it is found that there are significant differences 

between measurements pre test and last test, in Dyer Backboard forehand (p=0,005) and 

backhand (p=0,007), in Hewitt test forehand (p=0,005) and backhand (P=0,022), in Dewit-Dugan 

(court-accuracy) test forehand (p=0,007) and backhand (p=0,003) have found. Increasing of 18% 

in forehand and an increase of 12% in backhand have been detected in wall accuracy test. 

No significant differences have been detected forehand (p=0,779) and backhand (p=0,287) in Dyer 

Backboard test, forehand (p=0,161) and backhand (p=0,931) in Dewit-Dugan (court-accuracy) 

test of the control group. There is a significant difference of forehand (p=0,042) and backhand 

(p=0,035) between pre-test and last measurement of Hewitt test. Increasing of forehand is 7,5% 

and forehand is 5% have been detected in wall accuracy test. 

 

Result: 6-week coordination training have positively affected the accuracy of forehand and 

backhand shots. It has been effective on the development of the players’ biomotor characteristics 

like rhythm, kinaesthetic continuity, and direction. 

  

Keywords: Backhand, coordination, dewit-dugan, forehand, hewitt 
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Öğretmenlik bölümü erkek öğrencilerine uygulanan tenise yönelik 6 haftalık 

kort içi koordinasyon antrenmanlarının el önü ve el arkası atış isabetine etkisi 

  

Mehmet Bozkuş, Gazanfer Kemal Gül 

Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Kocaeli, 

TÜRKİYE 

  

Amaç; 6 haftalık kort içi koordinasyon antrenmanlarının teniste el önü ve el arkası atış isabetine 

etkisinin araştırılmasıdır. 

 

Yöntem; Denek grubu (N =10) ve konrol grubu (N = 8) olmak üzere 2 grup gönüllü olarak 

araştırmaya katılmıştır. Denek grubunu Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğretmenlik bölümünde eğitimlerine devam etmekte olan, yaş ortalamaları 22,70±1,33 yıl, boy 

ortalamaları 178,10±5,42 cm, vücut ağırlıkları 75,25±12,29 kg ve antrenman yaşı ortalaması 

10,40± 3,27 olan, topla raketi buluşturabilen ve en az 5 ay tenis eğitimi almış 21-25 yaş 10 

gönüllü erkek öğrenciden oluşmaktadır 

  

Kontrol grubu; yaş ortalamaları 22,50±1,06 yıl, boy ortalamaları 180,13±77,71 cm, vücut 

ağırlıkları 75,25±12,29 kg ve antrenman yaşı ortalaması 11,13±2,85 olan, topla raketi 

buluşturabilen ve en az 5 ay tenis eğitimi almış 21-24 yaş 8 gönüllü erkek öğrenciden 

oluşmaktadır.  

Denek ve kontrol grubunu belirlemek ve genel tenis becerilerini tespit etmek amacıyla, 6 haftalık 

antrenmanlardan önce araştırma grubuna test olarak; el önü ve el arkası için tenis beceri 

testlerinden, Dyer pano tenis testi uygulanmış, 30 saniye süre ve 3 tekrar üzerinden puanlama 

yapılarak test edilmiştir. 18 sporcudan oluşan araştırma grubu bu test verileri doğrultusunda denek 

ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Denek ve kontrol grubuna, el önü ve el arkası 

vuruşlarını tenis kortu içinde bölgesel olarak kullanabilme becerilerini test etmek için Hewitt testi 

uygulanmış, 12x5=60 top üzerinden test edilmiştir. İsabetlilik testi için Dewit-Dugan Tenis testi 

içerisinde yer alan, kort içinde uygulanan isabetlilik testi el önü ve el arkası için 15’er top üzerinden 

test edilmiş, duvarda uygulanan isabetlilik testi el önü ve el arkası için 5’er top üzerinden test 

edilmiştir. Haftada 3 gün sıklığında ve 6 hafta boyunca denek grubuna kort içinde uygulanabilen 

tenise özel koordinasyon çalışmaları yaptırılmıştır. Kontrol grubuna ise temel tenis eğitimi içinde yer 

alan mikro tenis becerisi, mini tenis becerisi ile top, raket ve sahaya adapte olabilme çalışmaları 

yaptırılmıştır. 6 hafta sonunda testler tekrarlanmıştır.  

 

Bulgular; Grup içi ön ve son ölçüm verileri SPSS 17.0 istatistik programının Wilcoxon Signes Ranks 

testi ile değerlendirildiğinde denek grubunun Dyer Pano testi ön ve son ölçümleri arsında el önü 

(p=0,005) ve el arkası (p=0,007) anlamlı farklılık bulunmuştur. Hewitt testi ön ve son ölçümleri 

arasında el önü (p= 0,005) ve el arkası (p=0,022) anlamlı farklılık bulunmuştur. Dewit-Dugan 
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(kort-isabet) testi isabetlilik değerlerinde artış belirlenmiş, el önü (p=0,007) ve el arkası (p=0,003) 

düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Duvar isabet testinin el önü ön ve son ölçümleri arasında 

%18 artış ve el arkası ön ve son ölçümleri arasında %12 artış saptanmıştır. 

Kontrol grubunun Dyer Pano testi ön ve son ölçümleri arasında el önü (p=0,779) ve el arkası 

(p=0,287) anlamlı farklılık bulunmamıştır. Hewitt testi ön ve son ölçümleri arasında elönü 

(p=0,042) ve el arkası (p=0,035) anlamlı farklılık bulunmuştur. Dewit-Dugan (kort-isabet) testi ön 

ve son ölçümleri arasında el önü (p=0,161) ve el arkası (p=0,931) anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Dewit-Dugan (Duvar-isabet) testinin el önü ön ve son ölçümleri arasında % 7,5 artış ve el arkası ön 

ve son ölçümleri arasında % 5 artış saptanmıştır. 

Gruplar arası ön ve son ölçüm verileri Man-Whitney U testi ile değerlendirildiğinde, Dyer Pano testi 

el önü ön ölçüm (p=0,00), el önü son ölçüm (p=0,00), el arkası ön ölçüm (p=0,00), el arkası son 

ölçüm (p=0,00) düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Hewitt testi el önü ön ölçüm (p=0,001), el 

önü son ölçüm (p=0,00), el arkası ön ölçüm (p=0,001), el arkası son ölçüm (p=0,00) düzeyinde 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el önü ön ölçüm (p=0,225) anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. El önü son ölçüm (p=0,001) anlamlı farklılık bulunmuştur. El arkası ön 

ölçüm (p=0,512) anlamlı farklılık bulunmamıştır. el arkası son ölçüm (p=0,003) anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Dewit-Dugan (Duvar-isabet) testi denek ve kontrol grubu karşılaştırmasında el önü 

ön ölçümde % 8,5, el önü son ölçümde % 19, el arkası ön ölçümde % 4, el arkası son ölçümde ise 

% 11 fark saptanmış, denek grubunun el önü ve el arkası atış isabetinde artış tespit edilmiştir. 

Sonuç; Haftada 3 gün sıklığında 6 haftalık kort içi koordinasyon çalışmaları el önü ve el arkası atış 

isabetine pozitif yönde etki yapmıştır. Sporcuların ritim, hareketlilik, kinestetik ayrımlama ve yön 

tayini gibi biomotor özelliklerin gelişiminde etkili olduğundan dolayı anlamlı farkın çıktığı tahmin 

edilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Dewit-Dugan, el arkası, el önü, koordinasyon, hewitt 
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Dewit-Dugan Tennis test (wall-accuracy) 

Dewit-Dugan Tenis testi (duvar-isabet) 
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Dyer backboard tennis test 

Dyer pano tenis testi 
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Hewitt test 

Hewitt testi 
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Evaulation of pretest and last test between control group and experimental group with 

Man-Whitney U test 

Parametre N 
Z 

Caculation 

semantic 

value 

pretest measurement of forehand with dyer backborad tets 18 0,00 p<0,05 

last test measurement of forehand with dyer backborad tets 18 0,00 p<0,05 

pretest measurement of backhand with dyer backborad tets 18 0,00 P<0,05 

last test measurement of backhand with dyer backborad tets 18 0,00 P<0,05 

pretest measurement of forehand with Dewit-Dugan (court-

accuracy) tests 
18 0,225 P>0,05 

last test measurement of forehand with Dewit-Dugan (court-

accuracy) tests 
18 0,001 P<0,05 

pretest measurement of backhand with Dewit-Dugan (court-

accuracy) tests 
18 0,512 P>0,05 

last test measurement of backhand with Dewit-Dugan (court-

accuracy) tests 
18 0,003 P<0,05 

pretest measurement of forehand with Hewitt tests 18 0,001 P<0,05 

last test measurement of forehand with Hewitt tests 18 0,00 P<0,05 

pretest measurement of backhand with Hewitt tests 18 0,001 P<0,05 

last test measurement of backhand with Hewitt tests 18 0,00 P<0,05 
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Denek ve kontrol grubu arasında ön ve son testlerin Man-whitney U testi ile 

değerlendirilmesi 

Parametre N Z Hesap Anlam düzeyi 

Dyer pano testi el önü ön ölçüm 18 0,00 P<0,05 

Dyer pano testi el önü son ölçüm 18 0,00 P<0,05 

Dyer pano testi el arkası ön ölçüm 18 0,00 P<0,05 

Dyer pano testi el arkası son ölçüm 18 0,00 P<0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el önü ön ölçüm 18 0,225 P>0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el önü son ölçüm 18 0,001 P<0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el arkası ön ölçüm 18 0,512 P>0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el arkası son ölçüm 18 0,003 P<0,05 

Hewitt testi el önü ön ölçüm 18 0,001 P<0,05 

Hewitt testi el önü son ölçüm 18 0,00 P<0,05 

Hewitt testi el arkası ön ölçüm 18 0,001 P<0,05 

Hewitt testi el arkası son ölçüm 18 0,00 P<0,05 
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Evaulation of pretest and last test with Wilcoxon signes ranks test which is done on the 

experimental group 

Parametre 
Z 

Calculation 

Semantic 

value 

pretest and last test measurement of forehand with Dyer backcoard 

test 
0,005 P<0,05 

pretest and last test measurement of backhand with Dyer backcoard 

test 
0,007 P<0,05 

pretest and last test measurement of forehand with Dewit-Dugan 

(court-accuracy) test 
0,007 P<0,05 

pretest and last test measurement of backhand with Dewit-Dugan 

(court-accuracy) test 
0,003 P<0,05 

pretest and last test measurement of forehand with Hewitt test 0,005 P<0,05 

pretest and last test measurement of backhand with Hewitt test 0,022 P<0,05 

 

 

Denek grubuna uygulanan ön ve son testlerin Wilcoxon signes ranks testi ile 

değerlendirilmesi 

Parametre Z Hesap Anlam düzeyi 

Dyer pano testi el önü ön ve son ölçüm 0,005 P<0,05 

Dyer pano testi el arkası ön ve son ölçüm 0,007 P<0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el önü ön ve son ölçüm 0,007 P<0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el arkası ön ve son ölçüm 0,003 P<0,05 

Hewitt testi el önü ön ve son ölçüm 0,005 P<0,05 

Hewitt testi el arkası ön ve son ölçüm 0,022 P<0,05 
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Evaulation of pretest and last test with Wilcoxon test which is done on the control group 

Parametre 
Z 

Calculation 

Semantic 

value 

pretest and last test measurement of forehand with Dyer backcoard 

test 
0,779 P>0,05 

pretest and last test measurement of backhand with Dyer backcoard 

test 
0,287 P>0,05 

pretest and last test measurement of forehand with Dewit-Dugan 

(court-accuracy) test 
0,161 P>0,05 

pretest and last test measurement of backhand with Dewit-Dugan 

(court-accuracy) test 
0,931 P>0,05 

pretest and last test measurement of forehand with Hewitt test 0,042 P<0,05 

pretest and last test measurement of backhand with Hewitt test 0,035 P<0,05 

 

 

Kontrol grubuna uygulanan ön ve son testlerin Wilcoxon signes ranks testi ile 

değerlendirmesi 

Parametre Z Hesap 
Anlam 

düzeyi 

Dyer pano testi el önü ön ve son ölçüm 0,779 P>0,05 

Dyer pano testi el arkası ön ve son ölçüm 0,287 P>0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el önü ön ve son ölçüm 0,161 P>0,05 

Dewit-Dugan (kort-isabet) testi el arkası ön ve son ölçüm 0,931 P>0,05 

Hewitt testi el önü ön ve son ölçüm 0,042 P<0,05 

Hewitt testi el arkası ön ve son ölçüm 0,035 P<0,05 
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Abstract 0898 
  

 
Investigation the injury types and causes in futsal players 

  

Özhan Bavlı1, Ayşegül Aksoy2, Serkan Işık1, Kübra Gültekin1, Nurdan Yaykın1, Haşim Katra1 
1Çanakkale Onsekiz Mart University Physical Education and Sport Department, Çanakkale 
2Gedik University Faculty of Sport Sciences, İstanbul 

  

The aim of this study was to investigate the injury types an causes in futsal players. Totally 121 

futsal players who were 22,1±2,3 years average age and 10,8 ±3,7 years sport age participated in 

to the study as a voluntary. Sport injury survey sheet which was developed by researcher 

according to past studies used to collect data. SPSS 17 used to analyse. Analysis showed that 

%83,4 of players had injury before. Forward players had injury mostly (%44). Sprain was the 

mostly seen injury types (%30,2). Leg was the most injured body part (%42,2), Overuse was the 

most injury reason (%26,7). Injuries were mostly occur in the game (%48,5). Players were return 

the game between 1 and 4 weeks mostly (%46,4). Asa result it is possible to say that for 

decreasing the injury, players should avoid overuse in the game. 

  

Keywords: Sport, futsal, injury 

 
Futsal sporcularında görülen sakatlanma türlerinin ve sebeplerinin incelenmesi 

  

Özhan Bavlı1, Ayşegül Aksoy2, Serkan Işık1, Kübra Gültekin1, Nurdan Yaykın1, Haşim Katra1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale 
2Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul 

  

Amaç: Futsal; 5’er kişilik iki takımın, bir topu kaleye atarak puan kazanma amaçlı oynadığı bir 

takım sporudur. Popüler bir oyun olan futbol oyununa benzese de kendi kuralları vardır. Yeni bir 

spor dalı olduğundan Futsal üzerine çalışmalar ilgi toplamaktadır. Oyun kuralları bakımından futbola 

benzediğinden oyunda benzer yaralanmaların olması beklenebilir. Ancak bu konuda yapılan 

çalışmalar oldukça sınırlı olduğundan, futbola benzeyen bu sporun yaralanma tipi bakımından da 

benzer özellikler taşıyıp taşımadığı merak konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı da futsal 

oyuncularının karşılaştıkları sakatlanmalar ve sebeplerini incelemektir. 

 

Yöntem: Çalışmaya Çanakkale ilinde düzenlenen 2011 – 2012 Üniversiteler arası 2. lig futsal 

müsabakalarına katılan yaş ortalamaları 22,1±2,3 yıl ve spor yaşı ortalamaları 10,8 ±3,7 yıl olan 

58 kadın ve 63 erkek olmak üzere toplam 121 futsal sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. 
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Araştırmada, önceki çalışmalarda benzer spor branşlarına uygulanan, sporcuların demografik 

özelliklerini araştıran ve sakatlık geçmişlerini sorgulayan “Spor Sakatlığı Saptama Formu” 

uygulanmıştır. Anketler sporculara maçlarının olmadığı günlerde, konakladıkları otelde yüz yüze 

görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programında çözümlenerek 

yüzde ve frekans şeklinde değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular: Analiz sonucunda; çalışmaya katılanların %83,4’ünün sakatlık geçirdiği ve bu sakatlık 

geçiren sporcuların da en fazla forvet mevkisinde oynayanlar (%44,5) olduğu görülmüştür. Bunun 

yanı sıra sporcuların en fazla karşılaştıkları sakatlanma türünün burkulma olduğu (%30,2), en fazla 

sakatlanan bölgenin bacak bölgesi olduğu (%42,2), aşırı yüklenmenin sakatlanmalara en fazla 

neden olan etmen olduğu (%26,7), sakatlanmanın en sık müsabaka anında yaşandığı (%48,5) ve 

sakatlanmaların genellikle (%46,4) 1–4 hafta içinde iyileştiği görülmüştür.  

 

Sonuç: Futsal, dar alanda ve hızlı oynanan bir oyun olduğundan sakatlanmaların daha çok 

müsabaka anında ortaya çıktığı ve yaralanma sebebinin aşırı yüklenmelere bağlı olduğu 

belirlenmiştir. Genellikle 1-4 hafta gibi süre içinde yaralanmaların iyileştiği bulgusuna dayanarak, 

futsal sporcularındaki yaralanmaları önlemek için müsabakada aşırı yüklenmelerden kaçınmanın, 

yaralanmayı önleyici etkili bir strateji olacağı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, futsal, sakatlık 
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Abstract 0899 
  

Investigation the physical activity level of academics- Çanakkale sample 

  

Özhan Bavlı, Songül Çınar 

Çanakkale Onsekiz Mart University Physical Education and Sport Department, Çanakkale 

  

The aim of this study was to investigate the physical activity level (PAL) of academics. Totaly 229 

academis between 25-60 ages who were work in 10 different faculties in Çanakkale Onsekiz Mart 

University participated in to study voluntary. International physical activity questionary (IPAQ) 

short form used to collect data. SSPS 17,0 used to analysis. Kruskal-Wallis used to compare groups 

and Mann Whitney–U used to compare genders. Findings accepted significant at p < 0.05 level.  

Analyse showed that: academics average PAL was 1541.1±2160.9 MET-dk/hf, 34.1% of were low 

active, 52.8% of moderate active, and 13.1% of were high active according to IPAQ classification. 

Faculty of tourism had highest PAL (3009.7±157.8 MET-dk/hf) and, PAL of faculty of agriculture 

was statistically higher than Faculty of Engineering and Architecture, Faculty of Medicine and 

Faculty of Fisheries.  

According to academic level Lecturer had highest PAL (2545.1±3602.9 MET-dk/hf), and assistant 

professor had lowest FAL (1275.4±1329.1 MET-dk/hf). Also analyse proved that;, associate 

Professor, assist professors and research assistants, had statistically lower PAL than lecturer and 

professor (p<0.05).  

As a result PAL of academics were differ from eachother. It can be say that, to decreasing the 

differences, the number of recreational areas should be well planning and academics should be 

encourage to do exercise. 

  

Keywords: Sport, physical activity, academics 

 
Akademisyenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi / Çanakkale örneği 

  

Özhan Bavlı, Songül Çınar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale 

  

Amaç: Akademisyen olmak, yoğun bir çalışma temposu ve uzun süren bilimsel aktivite sürecini 

içermektedir. Bu süreç; akademisyenleri fiziksel olarak düşük bir tempoya sokmakta ve oturarak 

daha fazla zaman geçirmeye itmekte olabilir. Bu alanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki 

akademisyenler üzerine daha önce benzer bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle böyle bir 
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çalışmanın yapılması planlanmış ve ÇOMÜ’deki akademisyenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin 

çalıştıkları bölümlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı tabakalama yöntemle belirlenen 

çalışma evreninden 10 farklı bölümden rastgele yöntemle seçilen 25-60 yaş arasında toplam 229 

akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Uluslararası Fiziksel Aktivite 

Anketi (IPAQ)-Kısa Formu kullanılmıştır.  

Elde edilen veriler SSPS 17,0 istatistik paket programında guruplar arasındaki farklılığın 

araştırılması için; Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney- U, değişkenler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi için; Korelasyon testi uygulanmış ve bulgular p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul 

edilmiştir. 

 

Bulgular: Çalışmaya katılan akademisyenlerin FA düzeylerinin 1541,1±2160,9 MET-dk/hf olduğu ve 

akademisyenlerin FA kategorisi bakımından %34,1’inin İnaktif, %52,8’inin minimal aktif, 

%13,1’inin ise çok aktif kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Akademik birim bakımından en 

yüksek FA puanına Turizm İşletmeciliği ve Turizm Yüksekokulu’nun (3009,7±1575,8 MET-dk/hf) 

olduğu, Ziraat Fakültesi’nin FA puanının da Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Su 

Ürünleri Fakültesi’nin FA puanlarından istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). Akademik unvan bakımından ise FA düzeyi en yüksek olan akademik personellerin 

okutmanlar (2545,1±3602,9 olduğu, FA düzeyi bakımından en düşük olan akademik personellerin 

yardımcı doçent (1275,4±1329,1 MET-dk/hf) olduğu tespit edilmiştir. Akademik unvanlar dikkate 

alındığında, doçent, yrd. doçent ve araştırma görevlisinin FA puanlarının okutman, öğr. gör. ve 

profesörlerin FA puanlarından istatistiksel olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). 

  

Sonuç: Çalışma sonucunda, akademisyenler arasında FA düzeylerinde farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Akademisyenlerin FA düzeylerinin arttırılması için rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve 

akademisyenlerin egzersiz yapmaya teşvik edilmesi bu farkın azaltılmasına yardımcı olacağı 

söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Spor, fiziksel aktivite, akademisyen 
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Abstract 0901 
  

Strength differences in young soccer players according to age and lower limb 

dominance 

  

Tomas Maly, Frantisek Zahalka, Lucia Mala, Jaroslav Teplan 

Sport Research Centre, Faculty of Physical Eduaction and Sport, Charles University, Prague, Czech 

Republic 

  

Objective: Identified outputs of peak muscle torque (PT) of particular muscle groups near to the 

knee joint determine the measure of integrity and stability of the joint in soccer players. 

The purpose of the study was to examine and compare strength differences in elite young soccer 

players according to age and lower limb dominance. 

  

Methods: Seventy young elite soccer players of four age categories (U16,U17,U18,U19) were 

tested by isokinetic dynamometry. Peak muscle torque (PT) of knee extensors (KE) and flexors 

(KF) in both legs in concentric contraction at three different velocities was detected. 

Four-way Mixed-design ANOVA with three between subject effect (age (A), limb dominancy (L) and 

muscle group – knee extension and knee flexion (MG)) and one within subject effect (velocity) 

were used for evaluation of PT differences between the factors.  

 

Results: Velocity revealed significant effect on PT production (p<0.01). Differences were significant 

between all velocities (p<0.01). Relative strength was, in terms of age, significantly different 

(p<0.01). PT in category U16 was significantly lower (p<0.01) in comparison to U18,U19. U17 

achieved lower strength when compared to U19 (p<0.01). PT of KE was lower in category U16 than 

U18 and U19 (p<0.01). PT of KF was different between U16 and U19 (p<0.05). Limb dominancy 

did not significantly affect the level of PT (p>0.05). PT of KE was significantly higher than KF 

(p<0.01).  

 

Conclusion: In terms of age, parameters of relative muscle strength varied in the monitored 

groups. Limb dominancy does not have a significant impact on strength parameters. 

  

Keywords: Isokinetic strength, dynamometry, testing, football, cybex 

 



 

1805 

Strength differences in young soccer players according to age and lower limb 

dominance 

  

Objective:  

Muscular strength is one of the most important components of physical performance in soccer, in 

terms of both high-level performance and injury occurrence. As a factor contributing to success, 

the quadriceps muscle plays a role in sprinting, jumping and ball-kicking; and hamstring 

contributes to knee flexion, which is a major factor in stride power. Muscular strength tested on an 

isokinetic dynamometer belongs to the most widely used methods of the identification of knee 

extensors and flexors strength and its parameters in soccer players in terms of both identification 

of player’s physical fitness – strength abilities and prevention of injury. Identified outputs of peak 

muscle torque (PT) of particular muscle groups near to the knee joint determine the measure of 

integrity and stability of the joint.  

The purpose of the study was to examine and compare strength differences in elite young soccer 

players according to age and lower limb dominance. 

  

Methods:  

Seventy young elite soccer players of four age categories (U16=16, U17=18, U18=17 and 

U19=19) were tested on the isokinetic dynamometer Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, 

Humac, CA, USA). We detected maximum peak muscle torque (PT) of knee extensors (KE) and 

flexors (KF) in the dominant leg (DL) and non-dominant leg (NL) during the concentric contraction 

at three different angular velocities of the movement (60, 180, and 330°.s-1). 

Values of PT are presented in relative values as a ratio of PT (absolute value) and body weight of 

players. Average torque values were calculated in Newton-meters relatively to body weight 

(Nm.kg-1 BW). Four-way Mixed-design ANOVA with three between subject effect (age (A), 

laterality – limb dominancy (L) and muscle group – knee extension and knee flexion (MG)) and one 

within subject effect (velocity) were used for evaluation of PT differences between the factors. For 

multiple comparisons of PT means in age categories and differences in PT between angular 

velocities, we used Bonferonni’s post-hoc test. Rejection of the null hypothesis was assessed at the 

level of p<0.05. Effect size was assessed using the „Eta square” coefficient (η2), which explains the 

proportion of variance of the monitored factor.  

 

Results:  

Intragroup monitoring of PT means at different velocities revealed significant differences (velocity: 

F(1.37, 361.8) = 5603.8, p<0.01, ηp2=0.955). Post hoc tests showed significant differences 

between all assessed velocities (p<0.01). Relative strength of lower limbs was, in terms of age, 

significantly different (F(3. 264) = 8.42, p<0.01, ηp2=0.087). Peak muscle torque of lower limbs in 

category U16 was significantly lower (p<0.01) in comparison to categories U18 and U19.  

Category U17 achieved lower muscle strength when compared to U19 (p<0.01). Peak muscle 
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torque of KE was significantly lower in category U16 than in categories U18 and U19 (p<0.01). 

Peak muscle torque of KF was significantly different only between categories U16 and U19 

(p<0.05). Lower limb dominancy did not significantly affect the level of peak muscle torque 

(F(1,264) = 0.06, p>0.05, ηp2=0.000). Peak muscle torque of KE was significantly higher than KF 

(p<0.01).  

 

CONCLUSION 

In terms of age, parameters of relative muscle strength varied in the monitored groups. Limb 

dominancy does not have a significant impact on strength parameters. The strength profiles (in the 

presented study) can assist in the establishment of baseline data in young soccer players for the 

purpose of comparison of knee flexors and extensors relative strength values.  

Supported by GAČR P407/11/P784 and MSM 0021620864. 
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Abstract 0903 
  

The analysis of permanent stress levels of teacher candidates according to 

department variable 

  

Meriç Eraslan1, Mehmet Yalçıner2 
1Gazi University P.E and Sports High School Ankara 
2Mehmet Akif Ersoy University P.E and Sports High School Burdur 

  

Aim: Today many researchers have been made about stress and also it has been tried to determine 

the factors, causing the people to live with stress, and to help the individuals to use the suitable 

strategies to accomplish stress. The aim of this research is to analyze permanent stress levels of 

teachers candidates according to department variable. 

 

Method: The study group consists of 2106 students, studying in the 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades 

of 11 different departments of Education Faculty of Mehmet Akif Ersoy University. The permanent 

stress inventory, improved by C. Spielberger (1970) and adopted to Turkish by Öner and Lecompte 

(1983) has been applied to teacher candidates via random sampling to reach the aim of resarch. In 

the data analysis using Ki-Quarter (X²) test, the significance has been regarded as P<0,05. In the 

evaluation of data and the findings of calculated values SPSS 16.0 (Statistical package for social 

sciences) has been used. 

 

Result: At the end of this study according to department variable, there has been a significant 

difference with the permanent stress levels. To decrease the negative effects of permanent stress, 

it is 

  

Keywords: Department, teacher candidates, permanent stress 
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Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının sürekli kaygı düzeylerinin 

incelenmesi 

  

Meriç Eraslan1, Mehmet Yalçıner2 
1Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Ankara 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Burdur 

  

Amaç: Günümüzde kaygı ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmakta; bireylerin kaygı ile yaşamalarına 

neden olan faktörler belirlenmeye ve kişinin durumuna uygun başaçıkma stratejilerini 

kullanmalarına yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmanın amacı bölüm değişkenine göre 

öğretmen adaylarının sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesidir. 

 

Yöntem: Araştırma grubunu 2008–2009 öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinin 11 farklı bölümünde 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 2106 öğrenci 

katılmıştır.  

Araştırmanın amacına ulaşmak için; C. Spielberger (1970) tarafından geliştirilen Türkçe’ye 

uyarlanması Öner ve LeCompte (1983) tarafından gerçekleştirilen sürekli kaygı envanteri tesadüfî 

örneklem yoluyla araştırmaya katılan öğretmen adaylarına uygulanmıştır.  

Verilerin çözümlenmesinde Ki-Kare (X²) testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 (Statistical package for 

social sciences) paket programı kullanılmış. 

  

Sonuç: bu çalışmanın sonucunda bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının sürekli kaygı 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sürekli kaygının olumsuz etkilerini azaltmak 

için, üniversite öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili kaygılarının azaltılmasının, yani iş bulma 

olanaklarının artırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bölüm, öğretmen adayı, sürekli kaygı 
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Abstract 0904 
  

Effect of the plyometric workouts made with medicine balls on forehand and 

backhand shot performances 

  

Gazanfer Kemal Gül, Nilay Gündüz 

Kocaeli University Physical Education and Sports, Kocaeli, TURKEY 

  

Purpose: This is a research made for finding out effects of plyometric shots made by female tennis 

players with medicine balls on the forehand and backhand shot performances.  

 

Method: Study contains two groups educating in Kocaeli University Physical Education and Sports 

formed of 8 persons control group and test group. Groups made workouts for 90 minutes three 

days a week. Plyometric workouts together with technical workouts have been performed in test 

group. On the other hand, control group has made only forehand and backhand workouts. Before 

and after the workouts hit values have been measured with Dewit-Dugan forehand and backhand 

test using 10 balls and hit value for 30 seconds made by Dyer pano test on wall. Statistical analysis 

between the groups have been made by Wilcoxon Signed Rank Test and analysis between groups 

have been made by transferring Whitney U test into SPSS 19 program. The accuracy degree of the 

analysis is p=0,05. 

 

Findings: In Dewit-Dugan tests, forehand hits hit value increased (p=0,026) in experiement group 

but, on the other hand, relevance has not been found out in backhand hits (p=0,131). When we 

take Dyer pano test conclusions into consideration hit values increased (p=0,026). On the other 

hand, in the control group there has not been relevance despite there was no any difference in 

Dewit-Dugan forehand (p=0,655), backhand (p=0,564) and Dyer pano test (p=0,577). 

 

Conclusion: Plyometric workouts made with medicine balls together with technical workouts 

performed for eight weeks effected on shot performances of plyometric workouts. 

  

Keywords: Medicine balls, plyometric, tennis 
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Sağlık toplarıyla yapılan plyometrik çalışmaların forehand ve backhand atış 

performanslarına etkisi 

  

Gazanfer Kemal Gül, Nilay Gündüz 

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli TÜRKİYE 

  

Amaç: Bayan tenisçilerde sağlık toplarıyla yapılan plyometrik çalışmaların forehand ve backhand 

atış performansına etkisinin incelenmesidir. 

 

Yöntem: Çalışma Kocaeli Üniversitesi BESYO’da okuyan 8’er kişilik kontrol (yaş 21,75±1,57 yıl, boy 

168±0,07 cm, vücut ağırlıkları 66,58±13,99 kg, antrenman yaşı 4,12±1,80 yıl) ve deney (yaş 

21,75±1,75 yıl, boy 167±0,04 cm, vücut ağırlıkları 64,50±4,23 kg, antrenman yaşı 4,50±1,19 yıl) 

gruplarından oluşmuştur. Antrenmanlar sporcuların özel hazırlık sezonunda yaptırılmıştır. Gruplara 

8 hafta boyunca haftada 3 gün 90 dakikalık antrenman yaptırılırken, deney grubuna teknik 

antrenmanlarla birlikte sağlık topuyla plyometrik antrenmanlar, kontrol grubuna ise sadece 

forehand ve backhand antrenmanları uygulanmıştır. Grupların antrenman sürelerinin kapsamı eşit 

tutulmuştur. Çalışmalar Kocaeli Üniversitesi BESYO açık ve kapalı kortlarında yaptırılmıştır. 

Antrenmanlar öncesi ve sonrası grupların; kort içinde yapılan Dewit-Dugan EÖ (EÖ: el önü, 

forehand) ve EA (EA: el arkası, backhand) testi ile 10’ar adet top kullandırılarak isabetlilik 

değerleri, duvarda yapılan Dyer pano testi ile 30 saniye sürekli isabetlilik değerleri ölçülmüştür. 

Grupların kendi aralarındaki istatistiksel analizi Wilcoxon Signed Rank Testi ile, gruplar arası analizi 

ise Mann- Whitney U testinde SPSS 19 programına aktarılarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

Yapılan analizlerin hassasiyet derecesi (p=0,05) olarak alınmıştır. 

 

Bulgular: Sağlık topuyla plyometrik antrenman yapan bayan sporcularda tenis isabetlilik değerleri 

için yapılan Dewit-Dugan el önü ve el arkası testlerinde, el önü vuruşlarında isabet artarken 

(p=0,026), el arkası vuruşlarında anlamlılık (p=0,131) bulunamamıştır. Sürekli isabetlilik değerleri 

için yapılan Dyer pano testi sonuçlarına bakıldığında ise yapılan vuruşların isabet değerlerinde artış 

(p=0,026) belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise Dewit-Dugan el önü (p=0,655), el arkası (p=0,564) 

ve Dyer pano testi (p=0,577) sonuçlarında farklılık olmasına rağmen anlamlılık bulunamamıştır.  

 

Sonuç: 8 hafta boyunca teknik antrenmanlarla birlikte yapılan sağlık toplarıyla plyometrik 

çalışmaların atış performanslarına etkisi olmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Plyometrik, sağlık topları, tenis 
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Dewit-Dugan forehand and backhand test 

Dewit-Dugan el önü ve el arkası testi 

 
While backhand and forehand tests including in Protocol 3 of Dewit-Dugan tennis tests that are 

formed of 5 protocols are practising 10 each balls are used for forehand and backhand into the 

circle with a diametre of 1 m. 

5 protokolden oluşan Dewit-Dugan tenis testlerinden 3. Protokole ait isabete yönelik backhand ve 

forehand testleri uygulanırken, hedef olarak çapı 1 metre olan daireye forehand ve backhand için 

10’ar top kullanılmıştır. 
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Dyer pano test 

Dyer pano testi 

 
Dyer Pano Test is about to hit tenis ball into the panel as much as in 30 seconds. 

Dyer Pano Testi, 30 saniye süresince tenis topunun panoya mümkün olduğu kadar çok isabet 

ettirilmesinden ibarettir. 
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Dewit-Dugan Tennis Test for Control and Experiment Group and ve Dyer Pano Tennis Pre 

and Final Descriptive Statistical Analysis Table 

Group Variables N Average Std. Decline Minimum Maximum

CONTROL PRE TEST 

Dewit-Dugan forehand (pieces) 8 5,00 1,51 3,00 7,00 

Dewit-Dugan backhand (pieces) 8 3,00 0,75 2,00 4,00 

 

Dyner Pano 

(pieces) 
8 13,75 1,98 11,00 17,00 

CONTROL FINAL TEST

Dewit-Dugan forehand (pieces) 8 4,87 1,35 3,00 7,00 

Dewit-Dugan backhand (pieces) 8 2,87 0,83 2,00 4,00 

 

Dyner Pano 

(pieces) 
8 14,00 1,30 12,00 15,00 

EXPERIMENT PRE TEST 

Dewit-Dugan forehand (pieces) 8 5,50 1,30 4,00 8,00 

Dewit-Dugan backhand (pieces) 8 3,25 0,88 2,00 4,00 

 

Dyner Pano 

(pieces) 
8 15,75 1,58 14,00 18,00 

EXPERIMENT FINAL TEST

Dewit-Dugan forehand (pieces) 8 6,75 1,28 5,00 9,00 

Dewit-Dugan backhand (pieces) 8 4,00 0,75 3,00 5,00 

 

Dyner Pano 

(pieces) 
8 17,12 1,35 15,00 19,00 
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Kontrol ve Deney Grubunun Dewit-Dugan Tenis Testi (EÖ = Forehand, EA= Backhand) ve 

Dyer Pano Tenis Ön ve Son Test Tanımlayıcı İstatistik Analiz Tablosu 

Grup Değişkenler N Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum 

KONTROL ÖN TEST 

Dewit-Dugan EÖ (adet) 8 5,00 1,51 3,00 7,00 

Dewit-Dugan EA(adet) 8 3,00 0,75 2,00 4,00 

 

Dyner Pano 

(adet) 
8 13,75 1,98 11,00 17,00 

KONTROL SON TEST

Dewit-Dugan EÖ (adet) 8 4,87 1,35 3,00 7,00 

Dewit-Dugan EA(adet) 8 2,87 0,83 2,00 4,00 

 

Dyner Pano 

(adet) 
8 14,00 1,30 12,00 15,00 

DENEY ÖN TEST 

Dewit-Dugan EÖ (adet) 8 5,50 1,30 4,00 8,00 

Dewit-Dugan EA(adet) 8 3,25 0,88 2,00 4,00 

 

Dyner Pano 

(adet) 
8 15,75 1,58 14,00 18,00 

DENEY SON TEST

Dewit-Dugan EÖ (adet) 8 6,75 1,28 5,00 9,00 

Dewit-Dugan EA(adet) 8 4,00 0,75 3,00 5,00 

 

Dyner Pano 

(adet) 
8 17,12 1,35 15,00 19,00 
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Dewit-Dugan Tennis Test of Control and Experiement groups and Dyer Pano Tennis Pre 

and Final Descriptive Statistical p value Analysis Table. 

Group 
p 

Value 
N 

Dewit-Dugan Forehand 

Pre-final Test 

Dewit-Dugan Backhand 

Pre-Final test 

Dyer Pano Pre-

Final Test 

Control 
p 

value 
8 0,655 0,564 0,577 

Experiment 
p 

value 
8 0,026 0,131 0,026 

 

 

Kontrol ve Deney Grubunun Dewit-Dugan Tenis Testi (EÖ = Forehand, EA= Backhand) ve 

Dyer Pano Tenis Ön ve Son Test Tanımlayıcı İstatistik p Değeri Analiz Tablosu 

Grup 
p 

Değeri 
N 

Dewit-Dugan EÖ Ön-Son 

Test 

Dewit-Dugan EA Ön-Son 

Test 

Dyer Pano Ön-Son 

Test 

Kontrol 
p 

Değeri 
8 0,655 0,564 0,577 

Deney 
p 

Değeri 
8 0,026 0,131 0,026 

 

Dewit-Dugan Tennis Test between groups and Dyer Pano Tennis Pre and Final Test 

Descriptive Statistical pValue Table 

Test 

D-Dugan 

Forehand Pre 

Test 

D-Dugan 

Forehand Final 

Test 

D-Dugan 

Backhand 

Pre Test 

D-Dugan 

Backhand Final 

Test 

Dyer Pano 

Pre Test 

Dyer Pano 

Final Test 

p 

value 
0,483 0,021 0,502 0,021 0,054 0,001 

 

 

Gruplar Arası Dewit-Dugan Tenis Testi (EÖ = Forehand, EA= Backhand) ve Dyer Pano 

Tenis Ön ve Son Test Tanımlayıcı İstatistik p Değeri Tablosu 

Test 
D-Dugan EÖ 

Ön Test 

D-Dugan EÖ 

Son Test 

D-Dugan EA 

Ön Test 

D-Dugan EA 

Son Test 

Dyer Pano 

Ön Test 

Dyer Pano 

Son Test 

p 

Değeri 
0,483 0,021 0,502 0,021 0,054 0,001 
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Abstract 0905 
  

 
Examining the organizational commitment of physical education and classroom 

teachers 

  

Pelin Akyol Ayyıldız1, Tülin Atan1, Basri Gökmen2 
1Nineteen May Univercity Yaşar Doğu Physical Education and Sports Departmant, Samsun,Turkey 
2Başalan Republic Primary School, Samsun, Turkey 

  

Purpose: To investigate the levels of organizational commitment of physical education and 

classroom teachers. The level of organizational commitment of teachers' perceptions was 

investigated according to teaching branch, gender, years of teaching experience, working region, 

age and marital status. 

  

Subjects: 150 Classroom Teacher and 150 Physical Education Teacher for a total of 300 teachers 

completed the survey who can be reached via the Internet in Turkey.  

 

Method: Survey technique has been utilized for data collection. The "Organizational Commitment" 

survey has been used which prepared by Demirkıran (2004). Kruskal Vallis and Mann Whitney U 

tests were used for the statistical analysis. 

 

Results: When the levels of organizational commitment of teachers were examined according to 

teaching branch, no statistically significant difference was found between branches (p>0.05). 

Teachers' organizational commitment levels were not different with respect to years of teaching 

experience (p>0.05). When the levels of organizational commitment of teachers were examined 

according to working region; teachers' emotional commitment points who are working in the city 

center, was higher than the teachers working in counties, towns and villages (p<0.0125). No 

significant difference was found, when the subjects' perception levels of organizational commitment 

was examined according to teachers age (p>0.05). Organizational commitment perception levels 

were examined according to marital status, and Normative Commitment subscale and Emotional 

Commitment subscale was found higher in married teachers than unmarried ones (p<0.05).  

Conclusion: Level of organizational commitment does not change according to the teaching branch 

but changes according to the working region and marital status. 

  

Keywords: Organizational commitment, physical education teachers, classroom teachers 
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Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin 

İncelenmesi 

  

Pelin Akyol Ayyıldız1, Tülin Atan1, Basri Gökmen2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samaun, Türkiye 
2Başalan Cumhuriyet İlköğretim-Ortaokulu, Samsun, Turkey 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı Beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerini 

incelemektir. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin algılarının öğretmenlik yaptığı 

branş, cinsiyet, meslekteki kıdem yılı, görev yaptığı bölge, yaş ve medeni duruma göre farklılık 

gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

  

Denekler: Çalışmaya Türkiye genelinde internet yoluyla ulaşılan 150 Sınıf Öğretmeni, 150 Beden 

Eğitimi Öğretmeni olmak üzere toplam 300 öğretmen katılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmenlere, 

Demirkıran (2004) tarafından hazırlanan “Örgütsel Bağlılık” ölçeği uygulanmıştır. Verilerin 

istatistiksel analizinde Kruskal Vallis ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri öğretmenlik yaptığı branşa göre incelendiğinde, 

branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>0.05). Öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeylerinin kıdem yılına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Görev yapılan bölgeye göre Örgütsel Bağlılık düzeyleri incelendiğinde, ilde şehir merkezinde görev 

yapan öğretmenlerin Duygusal Bağlılık puanı; ilçede, beldede ve köyde görev yapan öğretmenlere 

göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.0125). Deneklerin yaşlarına göre örgütsel bağlılık düzeylerine 

ilişkin algıları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0.05). Medeni Duruma Göre örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin algıları karşılaştırıldığında 

Duygusal Bağlılık alt ölçeğinin ve Normatif Bağlılık alt ölçeğinin evli öğretmenlerde daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, beden eğitimi öğretmeni, sınıf öğretmeni 
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Abstract 0910 
  

The effect of low and high acute WBV on foot reaction time 

  

Merve Gültekinler1, Gözde Koç1, Kemal Alparslan Erman2, Asuman Şahan2 
1Akdeniz University, Institute of Health Science, Antalya, Turkey 
2Akdeniz University, School of Physical Education and Sports, Antalya, Turkey 

  

The purpose of this study was to investigate the effects of different frequencies acute whole body 

vibration (WBV) exercises on visual foot reaction time. Thirty two (man=21, woman=11) healthy 

subjects (23,61±4,06 years old) were took part in the study voluntarily. The subjects performed 

WBV exercises which are low (30 hz/2 mm) and high (50 hz/4 mm) frequencies at two different 

times in a day. Before and after each WBV for all subjects, visual foot reaction time was measured 

at three times in 15 second. The best value of three measurements was recorded in msc. According 

to the findings of the study, there were significant differences between pre (OH=318,69±56,35 

msc) and post (OH=291,88±54,14 msc) tests at visual foot reaction time in low frequency 

(p=0,00). On the other hand there were no statistically differences in high frequency of WBV 

exercises (p=0,67). As a result, the low frequency of WBV is more effective than high frequency 

load to visual foot reaction time. 

  

Keywords: Whole Body Vibration, Reaction Time, Acute 

 
İki farklı tüm vücut vibrasyon uygulamasının görsel ayak reaksiyon sürati 

üzerine akut etkisinin incelenmesi 

  

Merve Gültekinler1, Gözde Koç1, Kemal Alparslan Erman2, Asuman Şahan2 
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya, Türkiye 

  

Amaç 

Vibrasyon antrenmanları tonik vibrasyon refleksi üzerinden kas içi koordinasyonu geliştirdiği 

bilinmektedir. Reaksiyon sürati kas içi/nöromusküler koordinasyonun bir göstergesidir. Bu 

çalışmada farklı frekanslardaki akut tüm vücut vibrasyon egzersizlerinin, ayak reaksiyon sürati 

üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmaya en az 3 yıldır düzenli spor yapmayan (23,61±4,06 yıl) 32 

sağlıklı kadın(n=11) ve erkek(n=21) gönüllü katılmıştır. Katılımcılara iki farklı zamanda düşük (30 

hz/2 mm) ve yüksek (50 hz/4 mm) yoğunluklu akut tüm vücut vibrasyon uygulaması yapılmıştır. 
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Her bir vibrasyon uygulamasından önce ve sonrasında, 15 saniye içerisinde ayak görsel reaksiyon 

sürati ölçümü 3 kez uygulanmış en iyi değer(en küçük) msc cinsinden kaydedilmiştir. 

 

Bulgular 

Düşük yoğunluklu akut vibrasyon uygulaması öncesi kaydedilen ayak reaksiyon 

sürati(AO=318,69±56,35 msc) ile sonrasında ölçülen(AO=291,88±54,14 msc) ayak reaksiyon 

sürati arasında anlamlı fark vardır(p=0,00). Yüksek yoğunluklu akut vibrasyon uygulaması öncesi 

kaydedilen ayak reaksiyon sürati(AO=299,80±69,06 msc) ile sonrasında 

ölçülen(AO=295,40±53,60 msc) ayak reaksiyon sürati arasında anlamlı fark yoktur(p=0,67). 

 

Sonuç 

Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre düşük yoğunluklu akut vibrasyon uygulamasının görsel 

ayak reaksiyon sürati üzerine, yüksek yoğunluklu akut vibrasyon uygulamasından daha fazla 

olumlu yönde etkilemiş olabileceği söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tüm vücut vibrasyon, reaksiyon süresi, akut 
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Abstract 0913 
  

Listening to music levels of some elite athletes' who trained in Spain-Car 

  

Sevde Mavi1, Semiyha Tuncel2, Ali Kurtulan1 
1Turgut Özal University 
2Ankara University 

  

Purpose: The aim of this study was to research of some elite athletes’ listening music situations 

who trained in Car ( High performance sport training center) the state of Sant Cugat –Spain.  

Method: The study group of research consisted of 23 men 25 women totally 48 athletes from 

different countries. The research data was collected by open ended questions developed by 

researcher. The data was explained by descriptive analysis. 

 

Results: As a result of the study athletes’ listening music situations before training is %85, 

listening music situations before competition is %77, the belief of positive effects of music is %93. 

Rap, R&B and Reggaeton are the most listened music kinds. Additionally athletes determined that 

listening music motivates. 

 

Conclusion: In recent years listening music is very popular in sport. Depending to results of this 

study and the other studies athletes generally like listenining music and use music in sport. 

Accordingly music may have a postive effect on athletes' performances. Therefore further research 

should be carried on the effects of music on athletes' performances. 

  

Keywords: Elite athletes, listening to music, training 

 
İspanya-Car'da antrenman yapan bazı elit sporcuların müzik dinleme düzeyleri 

  

Sevde Mavi1, Semiyha Tuncel2, Ali Kurtulan1 
1Turgut Özal Üniversitesi 
2Ankara Üniversitesi 

  

Amaç:  

Sporcuların yüksek yoğunluktaki antrenmanlara katılmalarını ve bunu uzun süre devam 

ettirmelerini sağlayan gücü açıklamak için birçok teori öne sürülmüştür. Sporda üst düzey 

performansı yakalayabilmek için müzikten yararlanma fikri ise yurt dışındaki bilim adamlarının bu 

konuda araştırmalar yapmalarına sebep olmuştur. Spor alanındaki en yeni düşüncelerden birisi 
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performans artırımında ve gevşemede müziksel bellekten yararlanma fikridir. Günümüz 

araştırmaları müziğin egzersiz üzerinde ve gevşemede verimli etkileri olduğunu göstermektedir. 

Bireyin kendinden haberdar olması durumunu oluşturabilmek için: “bireysel dikkat” “iç dünyaya 

odaklanma”, “dış dünyayla ilgilenmemeyi” sağlamak gerekir. Müzikli ve müziksiz yapılan egzersizde 

müziğin dıştan gelen bir faktör olarak tüm mekanizma üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır 

(Erdal, 2005). Özellikle elit sporcularda bulunması gereken kendine güven, stresle başa çıkma, 

motivasyon, antrenman ve müsabaka yapma isteği gibi durumlara etkisi olan müzikten yararlanma 

fikri oldukça önemlidir (Erdal, 2005). Konu ile ilgili yapılan araştırmaların (Karaegeorghis, 1997; 

Copland, 1991; Sime, 2000; Maris ve Arshe, 1978; Beckett, 1992; Meeks ve Herdegen, 2002; 

Matesic, 2002) sonuçlarına bakıldığında müziğin sporcular tarafından egzersiz sırasında kullanımının 

kendine güven, kendine değer verme, konuya odaklanma ve daha fazla egzersiz yapma 

konularında sporcuları olumlu etkilediği görülmüştür. Bu nedenle profesyonel sporcular, spor 

psikologları ve antrenörler, doruk performans, kendine güven ve stresin kontrol altına alınmasında 

müzik faktörünü olumlu pekiştireç olarak kullanmayı tercih edebilirler.  

Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı İspanya Sant Cugat ‘da bulunan Car (Yüksek performans 

sporu antrenman merkezi)’da antrenman yapan çeşitli branşlardaki bazı elit sporcuların müzik 

dinleme düzeylerini incelemektir.  

 

Materyal-Metod:  

Araştırmanın çalışma grubunu farklı ülkelerden 23 erkek, 25 kadın olmak üzere toplam 48 sporcu 

oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında 

araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular kullanılmıştır. Sporcular, müzik dinlemelerine 

ilişkin soruları yazılı olarak cevaplamışlardır. Verilerin analizinde ise tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır.  

 

Bulgular:  

Elde edilen nitel veriler sonucunda sporcuların antrenman öncesi müzik dinleme düzeyleri %85, 

yarışma öncesi müzik dinleme düzeyleri %77, müziğin performansları üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğu inancı ise %93 olarak görülmüştür. Müziğin ne hissettirdiği sorusuna ise; motivasyon 

sağladığı %41, rahatlattığı %27, enerjik hissettirdiği %12 olarak en çok verilen cevaplar olmuştur. 

En çok dinledikleri müzik türleri ise Rap, R&B ve Reggaeton’dur.  

 

Sonuç:  

Son zamanlarda müzik dinlemek sporcular arasında oldukça sık rastlanan bir durum haline 

gelmektedir. Performans sporunda elit düzeydeki sporcular antrenman ve müsabaka öncesi stres 

ve kaygılarını kontrol altına almak, motivasyon sağlamak ve kendine güven duygularını geliştirmek 

amacıyla olumlu etkileri olan müzik etkenine başvurabilirler.  

Bu çalışma sonucuna bağlı olarak yurt dışındaki elit sporcuların birçoğunun antrenman ve 

müsabaka öncesi müzik dinleyerek motive oldukları, rahatladıkları, enerjik oldukları, pozitif 
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düşünceye sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca sporcuların neredeyse tamamının müziğin 

performansları üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşüncesine sahip oldukları görülmüştür. 

Müzik ve egzersiz hakkındaki bilimsel soruların birçoğunun yanıtlanmış olmasına rağmen, müzik ve 

hareket mekanizmaları hakkındaki daha çok sorunun halen cevaplanmamış olduğu söylenebilir. Bu 

nedenle yurt dışındaki bilim adamları müziğin sporcular üzerindeki etkileri üzerinde yoğun 

araştırmalar yapmaktadırlar. Ülkemizde de bu konuda yeni araştırmalar yapılarak farklı yöntemler 

ve farklı gruplarla müziğin sporcular üzerindeki fiziksel ve zihinsel etkileri araştırılabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Antrenman, elit sporcular, müzik dinlemek 

  

 
The Feelings of Athletes Depending Listening to Music 

Feelings n % 

Motivated 20 41,66 

Relaxed 13 27,08 

Energetic 6 12,5 

Calm 6 12,5 

Good 4 8,33 

Positive thinking 3 6,25 

Excited 3 6,25 

Ready 3 6,25 

İnspiring 3 6,25 

Happy 1 2,08 

Strong 1 2,08 

Safety 1 2,08 

Fast 1 2,08 

Encourage 1 2,08 

Special 1 2,08 

Peace 1 2,08 

Nothing 1 2,08 
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Sporcuların müzik dinlemeye bağlı düşünceleri 

Duygular n % 

Motiveli 20 41,66 

Rahat 13 27,08 

Enerjik 6 12,5 

Sakin 6 12,5 

İyi 4 8,33 

Pozitif düşünce 3 6,25 

Heyecanlı 3 6,25 

Hazır 3 6,25 

İlham verici 3 6,25 

Mutlu 1 2,08 

Güçlü 1 2,08 

Güvenli 1 2,08 

Hızlı 1 2,08 

Cesaret verici 1 2,08 

Özel 1 2,08 

Huzurlu 1 2,08 

Hiç birşey 1 2,08 
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Abstract 0916 
 

 

Physical activity level and leisure time constraints in Turkish immigrants who 

are living in Germany and England 

  

Canan Koca1, Tennur Yerlisu Lapa2 
1Hacettepe University, School of Sport Sciences and Technology, Ankara 
2Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Antalya 

  

The purpose of this study was to analyse physical activite level and leisure constraints in Turkish 

migrants who are living in Germany and England. 126 male (Myaş=34.44±12.52) 140 female 

(Myaş=36.20±13.80) migrants from Germany and 125 male (Myaş=37.00±11.57) and 125 female 

(Myaş=34.72±11.89) from England were participated. The short form of International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) and Leisure Time Constraints Scale were used to collect data. The 

findings of the study showed that physical activity levels of Turkish immigrants were differed 

regarding gender and country and the physical inactivity level of females were higher than males in 

both countries. In addition, inactive immigrants in Germany had higher scores on time constraint 

whereas inactive immigrants in England had higher scores on all leisure constraints. 

  

Keywords: Physical activity, leisure time constraints, immigrant 

 
Almanya ve İngiltere’de yaşanan Türk kökenli göçmenlerin fiziksel aktivite 

düzeyleri ve serbest zaman engelleri 

  

Canan Koca1, Tennur Yerlisu Lapa2 
1Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 
2Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı Almanya ve İngiltere’ye değişik nedenlerle Türkiye’den göç eden 

kadın ve erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerini ve serbest zaman engellerini incelemektir. Araştırma 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından desteklenen "Göçmen Kadınların Fiziksel Aktiviteye 

Katılımlarının Toplumsal Cinsiyet ve Kültürleşme Bağlamında İncelenmesi" adlı projenin bir 

bölümünü oluşturmaktadır. 

 

Yöntem: Çalışmaya Almanya’da ve İngiltere’de değişik nedenlerden dolayı (evlilik, vatandaşlık, 

eğitim, çalışma vs.) yaşayan 516 Türk kökenli göçmenler katılmıştır. Örneklemi, Almanya’da 

yaşayan 126 erkek ( yaş=34.44±12.52) ve 140 kadın ( yaş=36.20±13.80) toplam 266 ( 
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yaş=35.36±12.21), İngiltere’de yaşayan 125 erkek ( yaş=37.00±11.57) ve 125 kadın ( 

yaş=34.72±11.89) toplam 250 ( yaş=35.86±11.76) kişi oluşturmaktadır. Çalışmada fiziksel 

aktivite düzeylerini ölçmek için Türkiye geçerlik güvenirlik çalışması Öztürk (2005) tarafından 

yapılan Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) kısa formu kullanılmıştır. Bireylerin serbest 

zaman engellerini belirlemek için Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Karaküçük 

ve Gürbüz (2006) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan altı alt 

boyutlu “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyete göre fiziksel 

aktivite ve oturma süresi değerlerini test etmek için t-testi, serbest zaman engellerini fiziksel 

aktivite düzeylerine göre farkını test etmek amacıyla ise Non-Parametrik testlerden Kruskal-Wallis 

Varyans Analizi kullanılmıştır. 

  

Bulgular: Analiz sonucunda Almanya’da yaşayan erkeklerin sadece haftalık şiddetli fiziksel aktivite 

düzeyleri ve İngiltere’deki erkeklerin haftalık şiddetli, orta dereceli, yürüme ve toplam fiziksel 

aktivite süreleri kadınlardan yüksek bulunmuştur. İngiltere’de yaşayan inaktif olanlar ile minimum 

aktif olanların yüzdesi Almanya’dan daha yüksek iken, her iki ülkede yaşayan inaktif kadınların 

yüzdesi erkeklerden daha yüksektir. Ayrıca bulgular, Almanya’da yaşayanların fiziksel aktivite 

düzeyi inaktif olanlarda “Zaman” engelinden alınan puanların daha yüksek olduğu görülmektedir. 

İngiltere’de yaşayanlarda ise fiziksel aktivite açısından inaktif olanların “Tesis/Hizmet&Ulaşım”, 

“Sosyal Ortam&Bilgi Eksikliği”, “Birey Psikolojisi”, “Arkadaş Eksikliği”, “Zaman” ve “İlgi Eksikliği” 

boyutlarından aldıkları puanların daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Sonuç:  

Elde edilen bulgular, Türkiyeli göçmenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin yaşanılan ülke ve cinsiyete 

göre farklılaştığını gösterirken her iki ülkede yaşayan göçmen kadınlar arasında inaktivite düzeyi 

erkeklerden fazladır. Ayrıca, Almanya’da yaşayan inaktif bireylerde “Zaman” engelinden alınan 

puanlar daha yüksek iken İngiltere’de yaşayan inaktif bireylerde serbest zaman engellerinin bütün 

boyutlarında alınan puanlar daha yüksektir. 

 

Not: Bu araştırma Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, serbest zaman engelleri, göçmen 
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Abstract 0918 
  

Acute effects of differing duration of static stretching on speed performance 

  

Suat Yıldız1, Murat Çilli1, Ertuğrul Gelen1, Emel Güzel2 
1Sakarya University School of Physical Education and Sport Sciences, Department of Training 

Education, Turkey 
2Free Researcher 

  

Abtract 

The purpose of this study was to determine the acute effects of differing duration (15s, 30s, 45s) 

of static stretching on speed performance. 

 

Method 

Twenty students in Physical Education and Sports (age 23.3 ± 2.0 years, height 175.7 ± 5.8 cm, 

weight 67.6 ± 8.6 kg) implemented 4 differing duration static stretching protocol on noncontiguous 

days. After low intensity aerobic exercise subjects applied 15s static stretching (SG15), 30s static 

stretching (SG30), 45s static stretching (SG45) and low intensity aerobic exercise without any 

stretching application (KU). Subjects performed 20m sprint test after each stretching protocol. 

Differing duration of static stretching methods were compared by repeated measures ANOVA and 

post-hoc methods. 

 

Results 

Differences between KU and SG15 (%5.1), KU and SG30 (%6.6) and KU and SG45 (%10.9) was 

significant (p<0.001). In addition significant difference was observed between SG15 and SG45 

(p<0.032). 

 

Conclusion: The results of this study showed that static stretching application of lower extremities 

have negative impact on the 20m sprint performance. Longer sprint performances were observed 

as the duration of static stretching increases. These results indicate that static stretching 

applications were inadequate to prepare the athletes for the activities (such as sprinting) which 

require high power production. 

  

Keywords: Static stretching, stretching duration, speed performance, warm-up 
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Farklı sürelerde uygulanan statik germenin sürat performansına akut etkisi 

  

Suat Yıldız1, Murat Çilli1, Ertuğrul Gelen1, Emel Güzel2 
1Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
2Serbest Araştırmacı 

  

Amaç: Bu çalışmada farklı sürelerde (15, 30 ve 45 sn) uygulanan statik germenin sürat 

performansına olan akut etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Yirmi Beden Eğitimi ve Spor öğrencisi erkek sporcu (yaş 23,3 ± 2.0 yıl, boy 175,7 ± 5.8 

cm, beden ağırlığı 67.6 ± 8.6 kg) birbirini izlemeyen günlerde 4 farklı protokolü uygulamışlardır. Bu 

araştırma düşük yoğunluklu aerobik egzersizi takiben, 15 sn süreli statik germe (SG15), 30 sn 

süreli statik germe (SG30), 45 sn süreli statik germe (SG45) ve sadece düşük yoğunluklu aerobik 

egzersiz (KU) (kontrol-hiç germe olmadan) yöntemlerinden oluşmaktaydı. Sporcular her 

protokolden sonra 20 m sürat testini gerçekleştirmişlerdir. Isınma yöntemleri tekrarlı ölçümlerde 

ANOVA ve post-hoc yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: Sürat performansları açısından KU protokolü ile SG15 protokolü arasında % 5.1’ lik fark 

(p<0.001), KU protokolü ile SG30 protokolü arasında % 6.6’ lık fark (p<0.001) ve KU protokolü ile 

SG45 protokolü arasında % 10.9’ luk fark (p<0.001) anlamlı bulunmuştur. Ayrıca SG15 protokolü 

ile SG45 protokolü arasında anlamlı fark (p<0.032) bulunmuştur.  

 

Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, alt ekstremiteye yönelik uygulanan statik germe uygulamalarının 

sporcuların sürat performanslarını düşürdüğünü göstermektedir. Statik germenin süresi arttıkça 

sürat performansının düştüğü gözlenmiştir. Bu sonuçlar statik germe uygulamalarının, sporcuları 

yüksek güç üretimi gerektiren aktivitelere (sürat gibi) hazırlamak için yetersiz kaldıklarını 

göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Satik germe, germe süresi, sürat performansı, ısınma 

  

 
Table 1: Subjects' sprint performance values 

KU SG15 SG30 SG45 

Sprint (s) 3.48 ± 0.19 3.66 ± 0.18 3.71 ± 0.26 3.86 ± 0.25

KU, control-without any stretching application; SG15, 15s static stretching; SG30, 30s static 

stretching; SG45, 45s static stretching 
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Tablo 1. Sporcuların sürat performans değerleri 

KU SG15 SG30 SG45 

Sürat Koşusu (sn) 3.48 ± 0.19 3.66 ± 0.18 3.71 ± 0.26 3.86 ± 0.25

KU, kontrol-hiç germe olmadan; SG15, 15 sn süreli statik germe; SG30, 30 sn süreli statik germe; 

SG30, 30 sn süreli statik germe 
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Abstract 0921 
 

 

An analysis on the job satisfactions levels of soccer referees 
  

İlker Özmutlu1, Murat Tekin2, Selami Yüksek1, Tonguç Osman Mutlu3, Meriç Eraslan4 
1Kafkas University, School of Physical Education and Sport, Kars 
2Karamanoğlu Mehmet Bey University, School of Physical Education and Sport, Karaman 
3Muğla University, School of Physical Education and Sport, Muğla 
4Mehmet Akif Ersoy Universty, School of Physical Education and Sport, Burdur 

  

The purpose of this study is to determine the level of job satisfaction of soccer referees in terms of 

some key variables, such as gender, educational background, professional experience and etc. This 

study has been generated from the Turkish Football Referees of the central board of Referees in 

Turkish Football Federation. In particular, sample group of this study is mainly based on 8 Females 

and 83 Males, total 91 Referees in Ankara Region. In collection of data, firstly, the personal data 

form, which is prepared by an analyst, has been implemented, and then, in order to determine the 

level of job satisfaction, scale of “Minnesota Satisfaction Questionnaire”, which was enhanced in 

1967 and transcribed in Turkish by Gokcora at 1985, has been applied to the referees. In analyzing 

and interpreting of this data, Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis 

test has been used as the variables in order to investigate the level of job satisfaction of the 

referees. 

At the end of the analysis, a positive correlation between the level of job satisfaction and gender, 

educational background, professional experience and the ranking variance could not have been 

found. 

  

Keywords: Job satisfaction, soccer, referee 
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Futbol hakemlerinin iş doyumu düzeylerinin incelenmesi 

  

İlker Özmutlu1, Murat Tekin2, Selami Yüksek1, Tonguç Osman Mutlu3, Meriç Eraslan4 
1Kafkas Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kars 
2Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman 
3Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla 
4Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur 

  

İş doyumu, çalışanın işini yapması karşılığı duyduğu manevi hazdır. Doğal olarak iş doyumunun, 

işin özellikleriyle çalışanın isteklerinin birbirine uyduğunda gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Çalışanın 

işine karşı duyduğu olumsuz tavırlar da, iş doyumsuzluğuna neden olacaktır. İş doyumunu 

oluşturan faktörlerin temelinde iş görenin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Bunlar; işin kendisi, fiziki koşulları, türü, gerektirdiği bilgi ve yetenek düzeyi, amacı, ücreti, iş 

seçimi, iletişim, güvenlik, bağlılık gibi birçok etkenden oluşmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 

Çalışmanın amacı; Futbol hakemlerinin çeşitli değişkenler açısından iş doyum düzeylerini 

belirlemektir. 

Evren ve Örneklem: Çalışmanın evrenini Türkiye futbol federasyonuna bağlı merkez hakem kurulu 

futbol hakemleri oluştururken, örneklem grubunu ise Ankara bölgesinden 8’i kadın 83’ü erkek 

olmak üzere toplam 91 futbol hakemi oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması: Öncelikle futbol hakemlerine araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi 

formu uygulanmış, sonrasında ise İş doyumu düzeyini belirlemek amacıyla 1967 yılında geliştirilen 

ve Türkçeye uyarlanan “Minnesota Satisfaction Questionnaire” ölçeği uygulanmıştır. Ölçek 20 

maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir araçtır. 

Verilerin Çözümlenmesi: Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, futbol hakemlerini iş doyum 

düzeylerini çeşitli, değişkenlere göre araştırmak için Kolmogorov-Smirnov testi, Mann-Whitney U 

testi, ve Kruskal-Wallis testi, kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Cinsiyet değişkeni ile iş doyum düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır 

[U değeri =3692,000 P=0,580>0.05]. Öğrenim durumu değişkeni ile iş doyum düzeyleri arasındaki 

farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır [ X2 değeri =2,990 P=0,393>0.05]. Klasman değişkeni ile iş 

doyum düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır [ X2 değeri =4,745 

P=0,448>0.05]. Mesleki tecrübe değişkeni ile iş doyum düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

saptanmıştır [ X2 değeri =2,291 P=0,808>0.05].  

 

Sonuç: Bulgulardan da anlaşılacağı üzere çalışmanın sonucunda futbol hakemlerinin iş doyum 

düzeylerinde cinsiyet, eğitim durumu, mesleki tecrübe ve klasman değişkenlerinin etkisinin 

olmadığı görülmüştür. 

  

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, futbol, hakem 
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Abstract 0924 
  

 
The effect of sports on the university students’ level of loneliness 

  

İlknur Yazıcılar Özçelik1, Osman İmamoğlu2, Resul Çekin1, Sebiha Gölünük3 
1Physical Education and Sports Department, Education Faculty, University of Amasya, Amasya 
2Yaşar Doğu Physical Education and Sports School, University of Ondokuz Mayıs, Samsun 
3Physical Education and Sports School, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar 

  

Purpose: The aim of this study is to investigate the effect of sports on the university students’ level 

of loneliness. The students’ level of loneliness was examined in terms of gender, sports branch and 

the exercise frequency in the study. 

 

Method: The sample of the study is comprised of a total of 319 (Nmale=123; Nfemale=196; 

Xage=20.03 ± 1.65 ) students who are studying at different departments of Education Faculty in 

2011-2012 academic year, and are selected according to random selection method. The data are 

collected through applying the personal information form and the UCLA Loneliness Scale that was 

adapted to Turkish by Demir (1989). Descriptive statistics and t-test were used to evaluate the 

data. 

 

Result and Conclusion: The findings show that there is not a statistically significant difference in the 

loneliness level in terms of the gender variable, between the female and male students who are 

doing sports, and between the variables related to sports (sports branch and exercise frequency) 

and the level of loneliness (p>0.05). While the level of loneliness between the females who do 

sports and those who do not is not significant statistically (p>0.05), we found significant difference 

between the males in terms of their loneliness level (p<0.05). These findings reveal that males 

who do sports have the less feeling of loneliness in comparison to those who do not. Overall, we 

conclude that involving in a sports activity may diminish the feeling of loneliness; therefore it is 

necessary to encourage the university students to do sports. 

  

Keywords: Loneliness, sports, exercise, university student 
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Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri üzerine sporun etkisi 

  

İlknur Yazıcılar Özçelik1, Osman İmamoğlu2, Resul Çekin1, Sebiha Gölünük3 
1Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Amasya 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun 
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Afyonkarahisar 

  

Giriş: Yalnızlık,“bireyin var olan sosyal ilişkisi ile arzuladığı sosyal ilişkisi arasındaki tutarsızlık 

sonucunda oluşan ve hoş olmayan öznel psikolojik bir durum” olarak tanımlanmaktadır (Russel ve 

ark., 1980; Demir, 1990). Birçok kişiyi spor yapmaya iten sebepler sadece hareket ve bedeni alanla 

sınırlı değildir. İlişki kurma gereksinimi, yalnız kalma korkusu, sosyal bir varlık olma gereksinimi de 

en az sportif ve sağlıklı olma istekleri kadar etkilidir (Baumann, 1994). Spor yakın ilişki kurma 

imkanı ve fırsatı yaratan çok önemli iletişim aracıdır. Spor yapanlar, sosyal çevre edindiğini, dostlar 

sağladığını söylerler. Spor, bedene ve ruhumuza hitap eden sosyal bir davranıştır (Balcıoğlu, 2003). 

Bu açıklamalar ışığında çalışmamızın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri üzerine 

sporun etkisinin araştırmaktır. 

 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini; 2011–2012 eğitim-öğretim yılında, Amasya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve rasgele örneklem yöntemi ile seçilmiş, toplam 

319 (Nerkek=123; Nkız=196; Xyaş=20,03 ± 1,65 ) öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara, Russel 

ve arkadaşları (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan UCLA 

Yalnızlık Ölçeği uygulanmıştır. Güvenirlik çalışmalarında ölçeğin iç tutarlık katsayısı =.96, test 

tekrar test güvenirlik katsayısı ise r=.94 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte 20 madde yer almaktadır. 

Maddelerden elde edilen puanların toplanması sonucunda her birey için bir yalnızlık puanı elde 

edilmektedir. Puan arttıkça, yalnızlık düzeyi artmaktadır. Çalışmanın verileri, betimsel istatistikler 

ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: Aşağıda tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tartışma ve Sonuç: Öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından yalnızlık düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu bulguyu, literatürdeki bazı çalışmalar 

desteklemektedir (Odacı, 1994; Eskin, 2001; Çeçen, 2008; Kırımoğlu ve ark., 2010; Sakallı Gümüş 

ve ark., 2010; Filazoğlu Çokluk ve Kırımoğlu, 2010). Fakat çalışmadaki bu sonuçların aksine, 

yalnızlık düzeyinin cinsiyetlere göre değiştiğini belirten araştırmalar da vardır (Demir, 1990; Buluş; 

1996; Saraçoğlu; 2000; Yazıcılar, 2004; Özdemir ve Güreş, 2010). Literatürde, yalnızlık düzeyinin 

cinsiyet değişkeni açısından incelendiği çalışmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu 

farklılık, araştırmaya katılanların kültürel ve demografik özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir.  

Spor yapan kız öğrencilerin yalnızlık puan ortalamasının (x-:32,82) spor yapmayanların puan 

ortalamasından (x-:34,32) daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark 
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bulunmamıştır (p>0,05). Ancak benzer bir araştırmada, spor yapan kız öğrencilerin yapmayanlara 

oranla daha düşük yalnızlık düzeyine sahip olduğu belirtilmiştir (Yazıcılar, 2004). Çalışmamızda 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamasının nedenleri arasında araştırmaya katılan 

öğrencilerden, spor yapanların sayısının azlığı olabilir. 

Spor yapan ve yapmayan erkek öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Spor yapan (x-:33,50) erkek öğrenciler yapmayanlara (x-

:36,79) oranla daha düşük yalnızlık puan ortalamasına sahiptirler. Bu durum sahip olunan kültürel 

özellikler ve beklentilerden kaynaklanıyor olabilir. Literatürde, erkeklerin genellikle duygu ve 

düşüncelerini bastırdığı, kadınların ise duygu ve düşüncelerini açıkladığı belirtilmiştir. Buna bağlı 

olarak da, kendini açma davranışının kadınlarda daha fazla olmasına karşın, erkeklerde kendini 

açma konusunda bazı yetersizliklerin olduğu belirtilmiştir (Demir, 1990). Bu bilgiler dikkate 

alındığında, sportif aktiviteye katılımın erkeklerin yalnızlık duygularını azaltmada yardımcı olduğu 

söylenebilir. 

Spor yapan kız ve erkek öğrencilerin spor türü ile yalnızlık düzeyi arasındaki karşılaştırmada 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Kişilik özellikleri ve spor branşları ile 

ilgili yapılan araştırmalarda, takım sporları yapan sporcuların, daha dışa dönük, girişken ve sosyal 

açıdan daha uyumlu oldukları belirtilmiştir. Bireysel spor yapan sporcuların ise takım sporu 

yapanlara oranla, daha içe dönük, kapalı, aitlik duygusunun ön planda olduğu, kendini kanıtlama ve 

bunu tek başına yaptığını ispatlamanın vermiş olduğu hazzı ön planda tuttukları belirtilmektedir 

(Kuru, 2000). Bireylerin kendilerini yalnız hissetmelerinde kişilik özelliklerinin etkin olduğu 

varsayılırsa, bireysel spor yapan sporcuların daha yüksek yalnızlık düzeyine sahip olabileceği 

düşünülebilir. Ancak spor branşı ile yalnızlık düzeyi arasındaki karşılaştırma sonucunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bunun nedeni bireysel ve takım sporu yapanların yaptıkları 

spor düzeyi ile ilgili olabilir.  

Kız ve erkek öğrencilerde, yapılan egzersiz sıklığı ile yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Ancak bazı araştırma sonuçlarında, egzersiz sıklığı çok 

olanların az olanlara oranla daha düşük düzeyde yalnızlık puanlarına sahip olduğu rapor edilmiştir 

(Page ve Tucker, 1994; Page ve Hammermeister, 1995; McAuley ve ark., 2000; Hopman ve 

Westhoff, 2002; Yazıcılar, 2004).  

Sonuç olarak, sporun üniversite öğrencilerinde yalnızlık düzeylerini azaltıcı etkisinin olduğu 

söylenebilir. Sportif aktivite için uygun ortamların sağlanmasının ve bireylerin sportif aktiviteye 

yönlendirilmesinin yalnızlık duyguları ile başa çıkmalarında yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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Table 1. Comparison of loneliness levels of participants related to the gender and 

whether in sports or not variable 

Gender N Mean S.d. t p 

Male 123 34,56 8,66 

Female 196 33,89 9,18 0,64 0,51 

Sedantary females 140 34,32 9,36 

Females in sports 56 32,82 8,67 -1,07 0,28 

Sedantary male 43 36,79 9,09 

Male in sports 80 33,50 8,19 -0,34 0,04*

There is no statistically meaningful difference between the loneliness levels of females who take 

sports and who do not (p>0.05). However, there is a statistically difference between the loneliness 

levels of males who take sports and do not (p<0.05). 

 

Tablo 1. Katılımcıların, cinsiyet ve spor yapıp yapmama değişkenine göre yalnızlık 

düzeylerinin karşılaştırılması. 

Cinsiyet N Ortalama S.d. t p 

Erkek 123 34,56 8,66

Kız 196 33,89 9,18 0,64 0,51 

Spor yapmayan kızlar 140 34,32 9,36

Spor yapan kızlar 56 32,82 8,67 -1,07 0,28 

Spor yapmayan erkekler 43 36,79 9,09

Spor yapan erkekler 80 33,50 8,19 -0,34 0,04*

Yapılan analizlerde; kız ve erkek öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasında ve spor yapan ve spor 

yapmayan kızların yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0,05). Spor yapan ve yapmayan erkek öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 

 



 

1835 

Table 2. Comparison of participants in sports related to sports and loneliness levels 

variable. 

Females Males 

Type of sport N Mean S.d. t p N Mean S.d. t p 

Individual sports 22 33,68 9,95 24 32,00 6,85 

Team sports 34 32,26 7,84 -0,593 0,55 56 33,96 8,74 0,978 0,33 

Frequency of exercise N Mean S.d t p N Mean S.d. t p 

1-2 days per week 30 31,26 8,55 33 33,6 8,21 

3-4 days per week or more 26 34,61 8,63 -1,455 0,15 47 33,21 8,31 0,209 0,83 

There is no significant difference between the variables related to the sports (sports branch and 

exercise frequency) and loneliness levels of females who take sports (p>0.05). Furthermore, there 

is no statistically difference between the variables related to the sports and loneliness levels of 

males who take sports (p>0.05). 

 

Tablo 2. Spor yapan katılımcıların spora ait değişkenler ile yalnızlık düzeylerinin 

karşılaştırılması 

Kızlar Erkekler 

Spor türü N Ortalama S.d. t p N Ortalama S.d. t p 

Bireysel sporlar 22 33,68 9,95 24 32,00 6,85 

Takım sporları 34 32,26 7,84 -0,593 0,55 56 33,96 8,74 0,978 0,33

Egzersiz sıklığı N Ortalama S.d. t p N Ortalama S.d. t p 

Haftada 1-2 gün 30 31,26 8,55 33 33,6 8,21 

Haftada 3-4 gün ve üzeri 26 34,61 8,63 -1,455 0,15 47 33,21 8,31 0,209 0,83

Spor yapan kız öğrencilerin spora ait değişkenleri (spor türü ve egzersiz sıklığı) ile yalnızlık düzeyi 

arasındaki karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Ayrıca spor 

yapan erkek öğrencilerin spora ait değişkenleri ile yalnızlık düzeyi arasındaki karşılaştırmada da 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 
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Abstract 0925 
  

 
Institutional ımages of physical education and sports colleges as perceived by 

students 

  

Turgay Cankurtaran, Oğuz Özbek 

Institutional Images Of Physical Education And Sports Colleges As Perceived By Students 

  

The purpose of this study is to identify the institutional image of physical education and sports 

colleges as perceived by students. The study is a descriptive one. Data were captured by survey 

questionnaires. The population of the study consists of Physical Education and Sports College 

(BESYO) of Ankara University, BESYO of Ghazi University and Sports Sciences and Technology 

College (SBTY) of Hacettepe University. The survey instrument was administered to 174 persons in 

BESYO of Ankara University, 265 persons in BESYO of Ghazi University, and 187 persons in SBTY of 

Hacettepe University for a total of 626 persons. Data on sex were analyzed by unpaired t-test, and 

data on school status by one-way analysis of variance. LSD Test was applied in the post-hoc 

analysis to identify the sources of significant differences. It was found out that the perceptions of 

students of BESYO of Ankara University regarding their school’s organizational image, academic 

environment, physical environment and social environment dimensions were lower than students of 

BESYO of Ghazi University and SBTY of Hacettepe University, whereas students of BESYO of Ghazi 

University had lower perceptions than SBTY of Hacettepe University. 

  

Keywords: Institutional image, physical education and sports colleges, student perception 

 
Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı 

  

Turgay Cankurtaran, Oğuz Özbek 

Öğrenci Algılarına Göre Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarının Kurumsal İmajı 

  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imaj 

düzeyini belirlemektir. 

 

Yöntem 

Araştırma, var olan durumu ortaya koyan tarama türü bir çalışmadır. Veriler elde edilmesinde 

hazırlanan anketler kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan üç devlet üniversitesine 

bağlı okullar olan, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO), Gazi 
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Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 

ve Teknolojisi Yüksekokulu (SBTY) öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket 

kullanılmıştır. Ölçme aracı toplam 626 kişiye uygulanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin 

değerlendirilmesinde beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte, akademik çevre 

boyutunda 14, fiziksel çevre boyutunda 6, toplumsal çevre boyutunda 8 madde olmak üzere toplam 

28 madde yer almıştır. Ölçme aracının geçerlilik ve güvenirlik çalışması bu çalışma kapsamında 

yapılmıştır. Ölçme aracının yapı geçerliği için madde toplam korelasyon analizi ve faktör analizi 

yapılmıştır. Güvenirlik için alfa katsayısına bakılmıştır (Alpha=.87). Ölçme aracının geçerli ve 

güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Verilerin analizinde, ilişkisiz t testi, tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda, manidar bulunan farklılığın kaynağını 

belirlemek için LSD Testi uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Akademik çevre boyutuna ilişkin puanlar üzerinde yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, 

ortalamalar arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır [F(2, 625)=106.579, p<.05]. Hacettepe 

Ü. SBTY öğrencilerinin cevapları ( =48.32) düzeyinde, Gazi Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ( 

=48.30) düzeyinde, Ankara Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ise ( =40.06) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklılığı yaratan grubu bulmak için yapılan LSD testi sonucuna göre, Ankara Ü. 

BESYO öğrencileri, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO öğrencilerinden farklı düşünmektedir. 

Ankara Ü. BESYO öğrencileri, okullarının akademik çevreye düzeyinin, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi 

Ü. BESYO öğrencilerine göre daha düşük olduğunu belirtmiştir.  

Fiziksel çevre boyutuna ilişkin puanlar üzerinde yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır [F(2, 625)=175.496, p<.05]. Hacettepe 

Ü. SBTY öğrencilerinin cevapları ( =25.87) düzeyinde, Gazi Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ( 

=23.65) düzeyinde, Ankara Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ise ( =17.87) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklılığı yaratan grubu bulmak için yapılan LSD testi sonucuna göre, Ankara Ü. 

BESYO, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO öğrencileri farklı düşünmektedir. Ankara Ü. BESYO 

öğrencileri, okullarının fiziksel çevre düzeyinin, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO öğrencilerine 

göre, Gazi Ü. BESYO öğrencileri de Hacettepe Ü. SBTY öğrencilerine göre daha düşük olduğunu 

belirtmiştir.  

Toplumsal çevre boyutuna ilişkin puanları üzerinde yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, 

ortalamalar arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır[F(2, 625)=74.871, p<.05]. Hacettepe Ü. 

SBTY öğrencilerinin cevapları ( =30.82) düzeyinde, Gazi Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ( 

=29.91) düzeyinde, Ankara Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ise ( =25.55) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklılığı yaratan grubu bulmak için yapılan LSD testi sonucuna göre, Ankara Ü. 

BESYO, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO öğrencileri farklı düşünmektedir. Ankara Ü. BESYO 

öğrencileri, okullarının toplumsal çevre düzeyinin, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO 

öğrencilerine, Gazi Ü. BESYO öğrenciler de Hacettepe Ü. SBTY öğrencilerine göre daha düşük 

olduğunu belirtmiştir.  



 

1838 

Kurumsal imaja ilişkin puanlar üzerinde yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, ortalamalar 

arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır [F(2, 625)=208.487, p<.05]. Hacettepe Ü. SBTY 

öğrencilerinin cevapları ( =105.02) düzeyinde, Gazi Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ( =101.87) 

düzeyinde, Ankara Ü. BESYO öğrencilerinin cevapları ise ( =83.49) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Farklılığı yaratan grubu bulmak için yapılan Scheffe testi sonucuna göre, Ankara Ü. BESYO, 

Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO öğrencileri farklı düşünmektedir. Ankara Ü. BESYO 

öğrencileri, okullarının kurumsal imaj düzeyinin, Hacettepe Ü. SBTY ve Gazi Ü. BESYO öğrencilerine 

göre daha düşük, Gazi Ü. BESYO öğrencileri de Hacettepe Ü. SBTY öğrencilerine göre daha düşük 

olduğunu belirtmiştir.  

 

Sonuç 

Kurumsal imaj, insanların bir kurum hakkında edindikleri bütün inançlar, izlenimler ve 

düşüncelerdir. Öğrencilerin tercih ettikleri bir okul olmak için olumlu bir kurumsal imaj oluşturmak 

önemlidir. Bu nedenle, bir eğitim kurumunun imaj düzeyinin belirlenmesinde, o kurum ile yoğun 

ilişki içinde olan öğrencilerin algıları önemlidir. Öğrenci algılarına göre, Hacettepe Ü. SBTY, Gazi Ü. 

BESYO’ya göre, Gazi Ü. BESYO da, Ankara Ü. BESYO’ya göre daha iyi bir kurumsal imaja sahiptir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal imaj, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, öğrenci algısı 
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Abstract 0930 
  

University students’ assessment of the university’s sports facilities in terms of 

productivity and quality 

  

Tonguç Osman Mutlu1, Murat Tekin2, Ercan Zorba1, Ahmet Yılmaz Albayrak3, Akan Bayrakdar1, 

Mustafa Yıldız2, Muhammet Çizmeci1 
1Mugla Sıtkı Kocman University School Of Physıcal Educatıon And Sports, Muğla (1,3,5,7) 
2Karamanoglu Mehmetbey University School Of Physıcal Educatıon And Sports, Karaman(2,6) 
3Gumushane University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Gümüşhane 

  

This study was conducted to research students’ assessments of the sports facilities in Muğla Sıtkı 

Koçman University in terms of productivity and quality. The research was carried out by applying 

questionnaire technique. While the population of this study was the university students, the sample 

was 300 volunteer students studying in Muğla Sıtkı Koçman University. 300 volunteer students 

studying in Muğla Sıtkı Koçman University were given questionnaires in order to gather data.  

Statistical calculations were carried out by SPSS 18 program. Frequencies and percentages of the 

gathered data were calculated.  

Of the students who participated in the study 163 of them were male and 137 of them were 

female. In response to a question about their favorite sport branches; 61 students responded 

football, 75 students answered badminton while 93 students responded tennis and 71 students said 

swimming. In response to a question about the reasons which directed students to sports; 42 

students responded that it was their profession, 103 students answered that they had free time, 

106 students preferred it for a healthy life, and 49 students stated that they played sports for the 

school. Among the responses concerning the reasons which restrain students from playing sports; 

51 students stated that it was unattractive, 104 students noted that there were not enough 

facilities for some certain sports branches, 92 students indicated to the inadequacy of the 

instructors, and 53 students reported that facilities’ being closed to students’ use restrained them 

from sports. Regarding students’ answers about insufficient and deficient sports facilities; 70 

students indicated to the gymnasium, 106 students pointed to the pilates lounge, and 78 students 

indicated to the fitness centre. Among students’ responses regarding the solutions for improving 

sports; 64 students stated that sports facilities should be increased, 96 students reported that 

there should be instructors specific for the sports branches, 94 students noted that the number and 

the quality of the equipments in the sports facilities should be increased and daily sport activities 

should be arranged. Concerning the negative points in the sports facilities; 88 students indicated to 

the period of use, 98 students pointed to the charges, 70 students indicated to the lighting, and 44 

students noted that cleaning and hygiene lead to unfavorable situations in sports facilities. 
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As a result, it is revealed that universities must open facilities specific for the sports branches and 

students consider that they should be able to use these facilities without paying a charge. It was 

observed that students’ interest in sports has increased due to a change in the university’s sports 

policy in 2011-2012 academic year. Especially, the reason for tennis to be at the forefront of the 

sports branches was the abolition of the charge for the tennis courts and it was observed that after 

that students’ interest in tennis has increased. 

  

Keywords: Facility, productivity, quality, student 

 
Üniversite öğrencilerinin verimlilik ve nitelik bakımından üniversite bünyesinde 

bulunan spor tesislerini değerlendirmeleri 

  

Tonguç Osman Mutlu1, Murat Tekin2, Ercan Zorba1, Ahmet Yılmaz Albayrak3, Akan Bayrakdar1, 

Mustafa Yıldız2, Muhammet Çizmeci1 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Muğla (1,3,5,7) 
2Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Karaman (2,6) 
3Gümüşhane Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Gümüşhane 

  

Bu araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin verimlilik ve nitelik bakımından 

üniversite bünyesinde bulunan spor tesislerinin değerlendirilmelerinin araştırılması amacıyla 

yapılmıştır. Araştırma anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; Üniversite 

öğrencileri oluştururken, örneklemini ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören 

öğrencilerinden 300 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan 

300 gönüllü öğrenciye anket veri toplama aracı ile yapılmıştır.  

İstatistiksel hesaplamalar SPSS 18 programında yapılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin 163’ü erkek 137’si kız öğrencidir. Öğrencilerin en çok sevdiği spor 

dallarına verdikleri cevaplar ise; 61 kişi futbol, 75 kişi badminton, 93 kişi tenis, 71 kişide yüzme 

sporu sevdiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin spora yönlendiren nedenlere verdikleri cevap ise; 42 

kişi işim olduğu için, 103 kişi boş vaktim olduğu için, 106 kişi sağlık için, 49 kişi ise okul için spor 

yaptıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler spor yapmalarını engelleyen nedenlere verdikleri cevaplar ise; 

51 kişi çekiciliği olmadığı için, 104 kişi branşa yönelik tesisin olmayışından, 92 kişi antrenör 

yetersizliğinden, 53 kişi ise öğrencilere açık olmayışından spor yapmalarını engelleyen sebepler 

olarak görmüşlerdir. Üniversite içerisinde yetersiz ve eksik gördükleri tesislere verdikleri cevaplar 

ise; 46 kişi yüzme havuzu, 70 kişi cimnastik salonu, 106 kişi plates salonu, 78 kişi ise fitness 

salonunu yetersiz ve eksik olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Sporun gelişmesi ve yayılması için 

vermiş oldukları cevaplara 64 kişi spor tesislerinin sayısı artırılmalı, 96 kişi her branşa yönelik 

antrenör olmalı, 94 kişi tesislerde kullanılacak araç-gereç kalitesi ve sayısı artırılmalı, günlük sportif 

aktiviteler düzenlenmelidir şeklinde ifade etmişlerdir. Tesislerdeki olumsuzlara vermiş oldukları 
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cevap ise; 88 kişi kullanım saati, 98 kişi ücretlendirme, 70 kişi ışıklandırma, 44 kişi ise temizlik ve 

hijyen spor yapmalarında olumsuzlar meydana getirdiklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak; Üniversitelerin branşa yönelik tesis yapmaları gerektiğini zorunlu olduğu ve 

öğrencilerin bu tesisleri bir ücret karşılığında kullanmak istemedikleri düşünülmektedir. 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında üniversitedeki spor politikalarının değişmesiyle öğrencilerin spora olan 

ilgilerinin artığı görülmektedir. Özellikle araştırmanın sonucunda çıkan tenis branşının ön planda 

olma sebebi tenis kortlarının ücretlendirilmesi ortadan kaldırılarak öğrencilere açılmasından dolayı 

öğrenciler bu spor branşına ilgisinin artığı görülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tesis, verimlilik, nitelik, öğrenci 
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Abstract 0931 
  

Investigation of test anxiety levels of Pamukkale University's pre-service 

teachers taking civil servant selection examination 

  

Zekeriya Çelik, Mesut Akbaş 

Pamukkale University School Of Sport Science And Technology 

  

The purpose of this study was to determine anxiety levels of pre-service teachers who would take 

Civil Servant Selection Exam according to gender, teaching branch and academic achievement 

mean scores. The study was consist of 81 senior (38 female, 43 male) Pamukkale University 

students. As a data collection tool “Test Anxiety Inventory”,which was developed by C.D. 

Spielberger and his colleagues in 1980, was used which was translated in Turkish by Necla Öner ve 

Deniz Albayrak Kaymak. T-test and Anova were used for statistical analysis. According to the 

gender factor there was no significance difference in the levels of anxiety (p>0,05). Addition to 

that result, there was no significance difference between teaching branches and KPSS anxiety 

levels (p>0,05). There was no significance difference between academic achievement and KPSS 

anxiety levels (p>0,05). In the lights of these results,it can be concluded that there was no 

relationship between the anxiety levels of Physical Education, Social Sciences and Music pre-service 

teachers who would take Civil Servant Selection Exam according to gender, teaching branch and 

academic achievement mean scores. 

  

Keywords: Civil servant selection examination, pre-service teachers, test anxiety 

 
KPSS sınavına hazırlanan Pamukkale Üniversitesi öğretmen adaylarının sınav 

kaygı düzeylerinin karşılaştırılması 

  

Zekeriya Çelik, Mesut Akbaş 

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

  

Giriş: KPSS sınavına katılan bazı alanlardaki öğretmen adaylarının % 1’den bile azı, öğretmen 

olarak atanabilme şansına sahip olmaktadır. Bu oransal gerçek, birçok öğretmen adayını derinden 

etkilemekte ve öğretmen adayları üzerinde geleceğe ilişkin olumsuz beklentiler ve aşırı derecede 

kaygı problemi ortaya çıkarmaktadır (Baştürk, 2005). Amaç: Bu araştırmanın amacı Kamu 

personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılan öğretmen adaylarının KPSS sınavı ile ilgili kaygı 

düzeylerinin cinsiyet, öğretmenlik için başvurulan alan ve üniversite akademik başarı ortalaması 

değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. 
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Yöntem: Araştırma grubunu 2011-2012 eğitim öğrtim yılında Pamukkale Üniversitesi 4.sınıfta 

Beden Eğitii ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde 

okuyan öğretmen adayı öğrenciler oluşturmaktadır. deneklerin Veri toplma aracı olarak Necla Öner 

ve Deniz Albayrak-Kaymak tarafından Türkçe’ye çevrilen C.D. Spielberger ve arkadaşlarının ABD’de 

1980 yılında geliştirdiği 20 soruluk Sınav Kaygı Envanteri (Test Anxiety Inventory) kullanılmıştır. 

Seçeneklere verilen yanıtların ağırlıkları 1 ile 4 puan arasında değişmektedir. Bu ağırlıklar 

verilmiştir. Testteki yalnızca 1. soru hariç diğer tüm sorular yukarıdaki ağırlıklara göre puanlanmış, 

1. soru için ise “Hemen hiçbir zaman” için 4 puan, “Bazen” için 3 puan, “Sık sık” için 2 puan ve 

“Hemen her zaman” cevabı için ise 1 puan olarak puanlanmıştır. Yüzdeler (%), frekans (f) dağılımı, 

grupların ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için bağımsız gruplarda 

(yaş ve cinsiyet) tek yönlü ”t testi”, KPSS’ ye girdikleri bölüm için varyans analizi, akademik 

ortalamanın sınav kaygısıyla olan ilişkisini belirlemek için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi için 0.05 esas alınmıştır. 

 

Bulgular:  

Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre sınav kaygıları arasında bir farkın olup olmadığını 

belirlemek için yapılan bağımsız gruplarda t testi analiz sonucuna göre anlamlı bir farkın olmadığı 

belirlenmiştir ( t= 0,606; p> 0,05 ).  

Öğretmen adaylarının sınava girecekleri bölüme göre KPSS sınav kaygılarının farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için yapılan varyans analizi sonucuna göre farklı bölümlerde okuyan 

öğrencilerin sınav kaygıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (F= 1,180; p> 0,05) 

Araştırmaya katılanların akademik başarıları ile sınav kaygıları arasında bir ilişkinin olup olmadığını 

belirlemek için pearson korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 

akademik başarıları ile sınav kaygıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r= 0,185; p > 

0,05).  

 

Tartışma: Cinsiyet değişkenin KPSS kaygısı üzerinde kadınlarda ve erkekler sınav kaygısının 

yaklaşık olarak aynı olduğu yorumu yapılabilir. Gündoğdu ve ark. (2008), Odabaş (2010) cinsiyet 

değişkeninin KPSS üzerinde etkisinin olmadığını bulmuştur. Baştürk (2005) erkek öğretmen 

adaylarının kadın öğretmen adaylarından sınav kaygı düzeylerinin daha fazla olduğunu bulmuştur. 

Okudukları bölüm değişkenin KPSS sınav kaygısı üzerinde etkisi incelendiğinde KPSS sınav 

kaygılarında herhangi bir fark yaratmadığı hangi bölüm olursa olsun KPSS’ nin onlar için bir sorun 

ve kaygı yaratıcı bir durum olduğu yorumu yapılabilir. Baştürk (2005) öğretmen adaylarının 

okudukları bölümlere göre sınav kaygı düzeylerinde anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 

Akademik ortalama başarı değişkenin KPSS sınav kaygısı üzerinde etkisi incelendiğinde, 

öğrencilerin akademik başarı değişkeninin KPSS sınav kaygısı üzerinde anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

Sonuç: Araştırma sonucunda KPSS kaygı düzeyinde cinsiyet, akademik başarı ve alan 
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değişkenlerinin sınav kaygısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Benzer 

çalışmalarda araştırma daha farklı alan grupları dahil edilerek de yapılabilir. 
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Abstract 0932 
  

The comparison of work anxiety levels and the factors that affect these anxiety 

levels of senior students in the school of physical education and sports 
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This study was conducted to compare the work anxiety levels and the factors that affect these 

anxiety levels of senior students in the School of Physical Education and Sports.  

While the target population for this study was the students of the School of Physical Education and 

Sports, the sample for the study was 111 senior students studying in the Department of Physical 

Training and Sports Instructor, the Department of Sport Management, and the Department of 

Coach Training in Muğla University. The students who were going to participate in the study were 

made face to face interviews and informed about the subject. Then, the questionnaires were 

handed to the students and collected back. The data analysis was carried out by SPSS 18 package 

program. Kolmogorov-Smirnov Test and Two Way Anova Tests were used for the data analysis. 

Regarding the results of this study; it was found out that the gender variable did not cause any 

difference concerning students’ work anxiety levels [P>0.05] It was found that the department 

variable did not cause any difference concerning students’ work anxiety levels [P>0.05]. It was 

determined that the gender and department variables did not have a common effect in terms of 

work anxiety levels of the students in the School of Physical Education and Sports [P>0.05]. It was 

noted that the monthly income variable did not lead to any difference concerning students’ work 

anxiety levels [P>0.05]. It was stated that the monthly income and the department variables did 

not have a common effect concerning the work anxiety levels of the students in the school of 

Physical Education and Sports [ P>0.05]. ]. It was found out that the mother’s level of education 

variable did not cause any difference concerning students’ work anxiety levels [P>0.05]. It was 

reported that the mother’s level of education and the department variables did not have a common 

effect regarding the work anxiety levels of the students in the School of Physical Education and 

Sports [ P>0.05]. It was also reported that the father’s level of education did not lead to any 

difference concerning students’ work anxiety levels [P>0.05]. It was informed that the father’s 

level of education and the department variables did not have a common effect concerning the work 

anxiety levels of the students in the school of Physical Education and Sports [ P>0.05] 
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In conclusion, no significant difference was found as a result of the comparison of work anxiety 

levels and the factors which affect these anxiety levels of the students in the School of Physical 

Education and Sports. 

  

Keywords: Physical education, student, work, anxiety 

 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş kaygı düzeyleri ve 
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Bu araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıflarındaki öğrencilerin iş kaygı düzeyleri ve 

buna etki eden faktörlerin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluştururken, 

araştırmanın örneklemini ise Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokuluna bağlı olan 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon 

bölümlerinin normal ve ikinci öğretimlerinin son sınıflarında okuyan 111 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmanın uygulanacağı öğrencilerle yüz yüze görüşülerek konu hakkında bilgilendirilip anket 

uygulaması bizzat elden verilerek ve geri toplanarak yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 18 paket 

programında yapılmıştır. Araştırmanın verileri Kolmogorov-Smirnov testi ve Two Way Anova testleri 

kullanılmıştır.  

Araştırma da elde edilen bulgulara göre; Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin iş kaygı düzeyleri 

arasında herhangi bir farklılığa yol açmadığı bulunmuştur [P>0.05]. Bölüm değişkeninin 

öğrencilerin iş kaygı düzeyleri arasında herhangi bir farklılığa yol açmadığı bulunmuştur P>0.05]. 

Bölüm ve cinsiyet değişkeninin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iş kaygı düzeyleri 

arasında ortak bir etkisinin olmadığı saptanmıştır [ P>0.05]. Aylık gelir değişkeninin öğrencilerin iş 

kaygı düzeyleri arasında herhangi bir farklılığa yol açmadığı bulunmuştur [P>0.05]. Bölüm ve aylık 

gelir değişkeninin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iş kaygı düzeyleri arasında 

ortak bir etkisinin olmadığı saptanmıştır [ P>0.05]. Anne eğitim düzeyi değişkeninin öğrencilerin iş 

kaygı düzeyleri arasında herhangi bir farklılığa yol açmadığı bulunmuştur [P>0.05]. Bölüm ve anne 

eğitim düzeyi değişkeninin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iş kaygı düzeyleri 

arasında ortak bir etkisinin olmadığı saptanmıştır [ P>0.05]. Baba eğitim düzeyi değişkeninin 

öğrencilerin iş kaygı düzeyleri arasında herhangi bir farklılığa yol açmadığı bulunmuştur [P>0.05]. 
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Bölüm ve baba eğitim düzeyi değişkeninin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iş 

kaygı düzeyleri arasında ortak bir etkisinin olmadığı saptanmıştır [P>0.05]. 

Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iş kaygı düzeyleri ve buna etki eden 

faktörlerin karşılaştırılması sonucu aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, öğrenci, iş, kaygı 
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Abstract 0938 
  

The ınvestigation of status ısokinetic muscle power of volleyball players during 

season 

  

Muhammed Emin Kafkas 

Inonu University, School of Physical Education and Sport, Malatya, Turkey 

  

The purpose of this study were to investigate the effects of long term strenght training on 

isokinetic muscle strenght in volleyball players. Sixteen young volleyball players (21.75±4.45 year, 

1.87±18.90 cm,78.60±12.20 kg) who were volunteered participant. Participants were done eighty 

six strenght training during season two times per week. Isokinetic strenght testing were collected 

before starting the training program, 40 and 86 after training from subjects. Following after 86 

training were observed significant increases of isokinetic strenght tests (p<0.05) in volleyball 

players. The data suggested that 86 strenght training may be effect positive on strenght power 

volleyball players. 

  

Keywords: Volleyball, strenght, peak torque 

 
Voleybolcuların sezon boyunca izokinetik kas gücü durumlarının incelenmesi 

  

Muhammed Emin Kafkas 

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Araştırmanın amacı, sezon boyunca haftada 2 gün düzenli olarak kuvvet antrenmanı yapan 

voleybolcuların izokinetik kas gücü durumlarında meydana gelen değişimlerin incelenmesidir. 

Araştırmaya katılan deneklerin yaşları 21.75±4.45 yıl, boyları 1.87±18.90 cm ve vücut ağırlıkları 

78.60±12.20 kg olan 16 voleybolcu katılmıştır. Deneklere yıl boyunca haftada 2 gün ve toplam 86 

kuvvet antrenmanı uygulanmıştır. Deneklerden antrenman programlarına başlamadan önce, 40 ve 

86 antrenman sonra izokinetik kas gücü testleri alınmıştır. Voleybolcuların kas gücü değerlerinde 

özellikle 86 antrenman sonunda anlamlı yükselme meydana geldiği saptanmıştır (p<0.05). Sonuç 

olarak araştırmada yıl boyunca yapılan düzenli kuvvet antrenman uygulamalarının sporcuların kas 

gücü üzerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir.  

 

Amaç 

Araştırma, yıl boyunca haftada 2 gün düzenli olarak kuvvet antrenmanı yapan voleybolcuların yıl 

süresince uyguladıkları antrenmanın izokinetik kas güçleri üzerine etkisini belirlemeyi 
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amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Araştırmaya katılan deneklerin yaşları 21.75±4.45 yıl, boyları 1.87±18.90 cm ve vücut ağırlıkları 

78.60±12.20 kg olan 16 voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın önemi ve gereklilikleri ile 

ilgili yeterince bilgi verildikten sonra tüm deneklere gönüllü rıza formu imzalatıldı. Deneklerin 

antrenman programlarına başlamadan önce, 40 antrenman ve 86 antrenman sonra diz fleksiyon ve 

ekstansiyon kas kuvvetleri 60o/saniyelik açısal hızlarda Biodex System-3 marka izokinetik 

dinamometreyle ölçüldü. Elde edilen verilere SPSS 17.0 paket programı kullanılarak Kruskall Wallis 

H testi ve ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U istatistiksel analiz işlemleri yapıldı. 

  

Bulgular 

Deneklerin araştırma boyunca elde edilen izokinetik kas gücü test değerleri tablo 1 de sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Deneklerinin bir yıl boyunca ölçülen izokinetik kas gücü değerleri. 

 

Tablo 1 incelendiğinde voleybolcuların izokinetik kas gücü değerlerinde anlamlı farklılık oluştuğu 

görülmektedir (p<0.05).  

 

Sonuç 

Araştırmada yıl boyunca haftada 2 gün düzenli olarak uygulanan direnç egzersizlerinin 

voleybolcuların izokinetik kas güçleri üzerinde olumlu etki yaptığı bulunmuştur. Özellikle 

voleybolcuların antrenmana başlamadan önce ölçülen ZG, ZG/VA, MTTİ ve OG değerlerinin 40 ve 

86 antrenman sonra istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Voleybolcuların sakatlanma riskleri açısından incelenmesi gereken önemli parametrelerden olan 

H:Q oranlarının antrenman öncesi değerleri ile 40 ve 86 antrenman sonrası değerleri arasında son 

testler lehine anlamlı farklılıklar oluştuğu saptanmıştır. Antrenmana başlamadan önce 

voleybolcuların alınan bazı izokinetik kas gücü değerlerinin antrenman sürecinden olumlu 

etkilenerek geliştiğini ve bu durumunda voleybolcuların performansını olumlu etkilediği ve sezon 

içinde oluşabilecek herhangi bir yaralanma riskini de azalttığı söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Voleybol, kuvvet, zirve güç 
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Abstract 0940 
  

Views of physical education and sports higher schools on the curiculum of 

primary school physical education and sports lesson (for 1–8th grades) 

  

Cenk Temel 

Inonu University, School of Physical Education and Sport, Department of Sport Management, 

Malatya,Turkey 

  

This research is made to assess views of Physical Education and Sports Higher Schools on the 

curriculum of Primary Schools on the Curriculum of Primary School Physical Education and Sports 

Lesson (for 1 – 8th Grades). The research includes the evaluation reports of 28 Physical Education 

and Sports Higher Schools in 27 state and 1 private universities that prepared “The Evaluation 

Report for the Curriculum of Primary School Physical Education and Sports Lesson” requested from 

the Physical Education and Sports Higher Schools in 55 universities by the Ministry of National 

Education, General Directorate of Basic Education on February 2012.  

For the collection of data of the research, the evaluation reports of Physical Education and Sports 

Higher Schools were used, and these reports include positive and negative views prepared under 

main titles of “integral structure of curriculum, methods and techniques, application and 

interdisciplinary correlation”. The qualitative data, obtained from the evaluation reports of Physical 

Education and Sports Higher Schools and examined during the research, were categorized and 

encoded by three field experts who used thematic analyze method, and frequencies and direct 

citations were acquired. The similar outcomes, acquired from reports within thematic encoding, 

were made numerical and frequency calculations were made. In the evaluation reports the 

contextual themes were defined under the positive subtitle, including “standards, sub-learning 

areas, special area/general area method and techniques, interdisciplinary correlation, 

diversification of measuring tools”; and under the negative subtitle, including understandability of 

acquirement expressions, activity samples, inadequacy of course hours, tools and materials, 

instructions, etc”. According to the collected data, the Physical Education and Sports Higher 

Schools gave negative views as understandability of acquirement expressions with 66.1 %, activity 

samples with 57.9 %, instructions with 63.6%, inadequacy of lesson hours with 83.7 %, of tools 

and materials with 77.4 %.  

As a result, the subtitles of the standards, learning areas and method and techniques forming the 

basic content of the Curriculum of Primary School Physical Education and Sports Course (for 1 – 

8th Grades), applied since 2006 – 2007 educational year, were evaluated positively whereas the 

subtitles of understandability of acquirement expressions, activity samples, and those among the 
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structural problems including inadequacy of lesson hours, tools and materials were viewed 

negatively. 

  

Keywords: Curriculum of physical education and sports course, evaluation, physical education and 

sports higher school 

 
Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının ilköğretim beden eğitimi dersi (1-8. 

sınıflar)öğretim programına ilişkin görüşleri 

  

Cenk Temel 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Malatya, Türkiye 

  

Bu araştırma, üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksek okullarının İlköğretim Beden Eğitimi 

Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’na ilişkin görüşlerini belirlemek üzere yapılmıştır. 

Araştırmaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Şubat 2012 tarihinde 55 

üniversitedeki beden eğitimi ve spor yüksek okulundan talep ettiği “İlköğretim Beden Eğimi Dersi 

Öğretim Programı Değerlendirme Raporu”nu hazırlayan 27 devlet ve 1 vakıf üniversitesindeki 

toplam 28 beden eğitimi ve spor yüksek okulunun değerlendirme raporu alınmıştır. 

 

Araştırma verilerinin toplanmasında “öğretim programın bütünsel yapısı, yöntem ve teknikler, 

uygulama ve disiplinler arası ilişkilendirme” ana başlıkları altında hazırlanan olumlu ve olumsuz 

görüşlerden oluşan beden eğitimi ve spor yüksekokulu değerlendirme raporlarından 

yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında incelen beden eğitimi ve spor yüksekokulu değerlendirme 

raporlarından elde edilen nitel veriler üç alan uzmanı tarafından tematik analiz yöntemiyle 

kategorilere ayrılarak kodlamış, frekanslar ve doğrudan alıntılar elde edilmiştir. Tematik kodlama 

çerçevesinde raporlardan elde edilen benzer sonuçlar sayısallaştırılarak sıklık hesapları yapılmıştır. 

Değerlendirme raporlarında temel içerik temaları olumlu alt başlıkta “standartlar, alt öğrenme 

alanları, özel alan/genel alan yöntem ve teknikleri, disiplinler arası ilişkilendirme, ölçme araçlarının 

çeşitliliği” olarak, olumsuz alt başlıkta ise “kazanım ifadelerinin anlaşılırlığı, etkinlik örnekleri, ders 

saati yetersizliği, araç-gereç ve materyal, açıklamalar ve diğerleri” şeklinde belirlenmiştir. Bulgulara 

göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının olumsuz olarak değerlendirdikleri görüşlerde; kazanım 

ifadelerinin anlaşılırlığı % 66.1, etkinlik örnekleri % 57.9, açıklamalar % 63.6, ders saati yetersizliği 

% 83.7, araç-gereç ve materyal eksikliği % 77.4 olarak bulunmuştur.  

 

Sonuç olarak, 2006–2007 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Beden Eğitimi 

Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın temel içeriğini oluşturan standartlar, öğrenme alanları ile 

yöntem ve teknikler alt başlıklarının beden eğitimi ve spor yüksek okulları tarafından olumlu 

değerlendirildiği, ancak kazanım ifadelerinin anlaşılırlığı, etkinlik örnekleri ile beden eğitimi dersinin 
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yapısal sorunlarından olan ders saati ile araç-gereç ve materyal alt başlıklarında olumsuz görüşlere 

sahip oldukları belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi dersi öğretim programı, değerlendirme, beden eğitimi ve spor 

yüksekokulu 
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Abstract 0942 
  

Views of national education city directorates on the curriculum of primary 

school physical education lesson (For 1–8th grades) 

  

Cenk Temel 

Inonu University, School of Physical Education and Sport, Department of Sport Management, 

Malatya,Turkey 

  

This research is made to assess the views of National Education City Directorates on the Curriculum 

of Primary School Physical Education and Sports Lesson (for 1 – 8th Grades). The research includes 

the evaluation reports of 68 National Education Directorates (out of 73 cities according to their 

appropriateness) that prepared “The Evaluation Report for the Curriculum of Primary School 

Physical Education and Sports Course” by a commission including Physical Education and Sports 

teacher, class teacher, school administrator and inspector, and requested from the National 

Education City Directorates in 81 cities by the Ministry of National Education, General Directorate of 

Basic Education on February 2012.  

For the collection of data of the research, the evaluation reports of “National Education City 

Directorates Evaluation Reports” were used, and these reports include positive and negative views 

prepared under main titles of “integral structure of curriculum, methods and techniques, 

application and interdisciplinary correlation”. The qualitative data, obtained from the evaluation 

reports of National Education City Directorates Evaluation Reports and examined during the 

research, were categorized and encoded by three field experts who used thematic analyze method, 

and frequencies and direct citations were acquired. In the evaluation reports the contextual 

themes, defined under the positive subtitle, including “standards, sub-learning areas, special 

area/general area method and techniques, interdisciplinary correlation, diversification of measuring 

tools” were viewed positively, yet the 71.8 % of positive views only say “It’s appropriate” and they 

don’t include any other view on appropriateness. The contextual themes were defined under the 

positive subtitle, including activity samples, tools and materials, instructions, and interdisciplinary 

correlation, and views and suggestions on these subtitles were mentioned. According to the 

collected data, National Education City Directorates gave negative views as activity samples with 

77.2 %, inadequacy of tools and materials with 88.4 %, of instructions with 76.1%, and 

interdisciplinary correlation with 58.7 %.  

As a result, the subtitles of the standards, sub-learning areas, acquirements, special area / general 

area method and techniques, diversification measuring tools of the Curriculum of Primary School 

Physical Education and Sports Lesson (for 1 – 8th Grades), applied since 2006 – 2007 educational 

year, were evaluated positively by National Education City Directorates whereas the subtitles of 
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activity samples, inadequacy of tools and materials, and of instructions, and interdisciplinary 

correlation were viewed negatively. According to this outcome, one may argue that National 

Education City Directorates and actors of Physical Education and Sports Lesson have negative 

views on the application of Physical Education and Sports Lesson and of application problems, 

rather than the content of the curriculum of Physical Education and Sports. 

  

Keywords: Curriculum of physical education and sports, evaluation, national education city 

directorate 

 
İl milli eğitim müdürlüklerinin ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim 

programına ilişkin görüşleri (1-8. sınıflar) 

  

Cenk Temel 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Malatya, Türkiye 

  

Bu araştırma, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim 

Programı’na ilişkin görüşlerini belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırmaya, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Şubat 2012 tarihinde 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden beden 

eğitimi öğretmeni, sınıf öğretmeni, okul idarecisi ve müfettişten oluşan bir komisyonca 

hazırlanmasını talep ettiği “İlköğretim Beden Eğimi Dersi Öğretim Programı Değerlendirme Raporu” 

hazırlayan 73 il’den araştırmaya uygunluğu belirlenen 68 İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme 

raporu alınmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında “öğretim programın bütünsel yapısı, yöntem ve teknikler, 

uygulama ve disiplinler arası ilişkilendirme” ana başlıkları altında hazırlanan olumlu ve olumsuz 

görüşlerden oluşan “İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim Programı 

Değerlendirme Komisyonu” raporlarından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında incelen İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü değerlendirme raporlarından elde edilen nitel veriler üç alan uzmanı tarafından 

tematik analiz yöntemiyle kategorilere ayrılarak kodlanmış, frekanslar ve doğrudan alıntılar elde 

edilmiştir. Tematik kodlama çerçevesinde raporlardan elde edilen benzer sonuçlar sayısallaştırılarak 

sıklık hesapları yapılmıştır. Değerlendirme raporlarında temel içerik temaları alt başlıkta 

“standartlar, alt öğrenme alanları, kazanımlar, özel alan/genel alan yöntem ve teknikleri, ölçme 

araçlarının çeşitliliğinin” İl Milli Eğitim Müdürlüklerince olumlu değerlendirildiği, ancak olumlu 

değerlendirmelerden % 71.8’nin “uygundur” biçiminde belirtildiği, uygunluğa ilişkin açıklamalara ise 

yer verilmediği belirlenmiştir. Temel içerik temaları olumsuz alt başlıkta ise “etkinlik örnekleri, araç-

gereç ve materyal, açıklamalar ve disiplinler arası ilişkilendirme” şeklinde belirlenmiş ve bu alt 

başlıklara ilişkin görüş ve önerilere yer verildiği tespit edilmiştir. Bulgulara göre İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin olumsuz olarak değerlendirdikleri görüşlerde; etkinlik örnekleri % 77.2, araç-gereç 

ve materyal eksikliği % 88.4, açıklamalar % 76.1 ve disiplinler arası ilişkilendirme % 58.7 olarak 

bulunmuştur.  
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Sonuç olarak, 2006–2007 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Beden Eğitimi 

Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın standartlar, alt öğrenme alanları, kazanımlar, özel 

alan/genel alan yöntem ve teknikleri, ölçme araçlarının çeşitliliği alt başlıklarının İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerince olumlu olarak değerlendirildikleri ancak etkinlik örnekleri, araç-gereç ve materyal 

eksikliği, açıklamalar ile disiplinler arası ilişkilendirme alt başlıklarında olumsuz görüşlere sahip 

oldukları belirlenmiştir. Bu sonuca göre, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile beden eğitimi dersi öğretim 

programı uygulayıcılarının beden eğitimi öğretim programı içeriğinden çok beden eğitimi dersinin 

uygulamasına ve uygulama sorunlarına ilişkin olumsuz görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi dersi öğretim programı, değerlendirme, il milli eğitim 

müdürlüğü 
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Abstract 0943 
  

Mental fluency and their relationship to the level of sports achievement in 

football teams participating in the african tournament under the age of twenty 

(Misurata - Libya) 

  

Mohamed Salem Saeed 

Sports Education, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tripoli University, Tripoli, 

Libya 

  

Search by the researcher: - Mohamed Salem Saeed sports psychology assist professor, Faculty of 

Physical Education and Sports Sciences, University of Tripoli, Libya, entitle 

"Mental fluency and their relationship to the level of sports achievement in football teams 

participating in the african tournament under the age of twenty " (Misurata - Libya) 

 

Submitted 

Recent years have seen considerable interest including progress research and studies on 

psychological factors associated with preparing sports through the influence of these factors on the 

technical performance and tactical hand and how they affect exercise in composition nomal Sports 

Personality, as is the psychological variables one important requirements to reach the highest and 

most prestigious levels sports in all educational activities. 

And fluency is a state of positive experience occur when an individual performer linked entirely 

performance in what position with equal skills and personal challenges required for the position of 

how they condition the looks of its elite athletes is also the case can be enjoyed by the player at 

any level of participation in sport.  

Research Objectives: 

 

1 - differences in degrees of mental fluency between the players of the teams participating in the 

order. 

2 - The relationship between degrees of fluency psychological and sport achievement level of the 

participating teams 

 

Hypotheses: 

1 - There are significant differences between the players of the teams participating in the degrees 

of fluency in favor of psychological teams advanced players. 

2 - There is a statistically significant correlation between degrees of fluency psychological and level 

of achievement between sports teams participating teams with the advanced level. 
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Research Methodology: The researcher used the descriptive style survey 

Research community: a community search for players, teams participating in the African 

Championship football under the age of twenty years established in the city of Misrata, Libya 

2010/2011. 

 

The research sample: was conducted measurements on a sample number (66) players from the 

teams participating countries in the African Championship football under the age of twenty years, 

was chosen way intentional, has been applied measure fluency psychological participating teams 

representing each of the countries (Libya, Algeria, Morocco, Kenya) 

Tools used in the search: scale psychoilogical fluency of design Susan Jackson and Marsh 1996 and 

consists of 36 words measure divided by 9 dimensions where each dimension represents 4 ferries. 

 

Conclusions:  

There are significant differences in the rates of the participating teams in the African championship 

in football in most of the psychological dimensions of fluency did not show any differences in two 

dimensions (balance skill challenge), (focus on the task). 

There are negative relationship statistically significant between arranged centers and dimensions 

(merger deed consciousness, loss of self-awareness) There are also a positive relationship 

statistically significant with dimensions (clear goals, feedback, and a sense of control, experience 

self-goal, the total scale) did not show any statistically significant relationship (balance skill 

challenge, focus on the task) 

Recommendations: 

Search within the current Proceeding than results indicate the researcher recommends the 

following: 

1. Interest on the part of officials and two coaches and psychologists athletes development aspects 

that will improve the psychological level of fluency for athletes because of its positive effect on 

mood. 

2. Attention from trainers to prepare detachments of athletes in football are characterized by 

showing a high degree of completion of performance with the ability to cope with difficult situations 

that require the challenge during the match and rely on themselves and accomplish their tasks 

efficiently. 

3. Attention to studies concerned with the psychological aspects of the athletes, especially athletes 

advanced levels (elites) due to the scarcity of studies in this area. 

  

Keywords: Mental, fluency, psychology 
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Abstract 0945 
  

Technical and biomechanical aspects of the middle distance running for junior 

athletes 

  

Liliana Radu1, Fatih Hazar2 
1Al. I. Cuza University, Faculty of Physical Education and Sport, Iaşi, Romania 
2Adnan Menderes University, School of Physical Education and Sport, Aydın, Türkiye 

  

The aim of the research was to analyse a series of technical and biomechanical aspects of the 

middle distance running of junior athletes. 

Seven volunteer junior athletes(five males, two females) aged 16-17 years were included from 

Sport High School in Iasi, Romania. 

The different types of running during training sessions were recorded and captured by video 

camera and software.  

For the kinematic analysis, folowing aspects were taken into consideration: running velocity 

recorded with an average of 7,09±0,37m/s, stride lenght with an average of 167,71±3,13cm, 

angles and distances for each phase of running. The running cycle comprises a stance phase when 

one foot is in contact with the ground, a swinging phase between leaving the ground and a new 

contact by foot and float phase when both legs are off the ground. 

The structure of a middle distance stride is similar to a sprint stride and each athlete has his/her 

individual style. 

After these analysis for junior athletes the following conclusions could be obtained: 

- The plant is close to the vertical projection of the center mass of the body which means that the 

velocity generates as little deceleration as posible. 

- The maximum extension of the ankle and knee is obtaint on the toe-off phase. 

- The vertical displacement is 0,18 cm, higher than other middle distance runners. 

- Understanding the running technique could affect positively the technique and running time. 

- A proper and efficient running technique may help the athlete to increase agility and speed 

performances as well. 

  

Keywords: Sprint stride, runner, agility 
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Technical and biomechanical aspects of the middle distance running for junior 

athletes 

  

Purpose 

The aim of the research was to analyse a series of technical and biomechanical aspects of the 

middle distance running of junior athletes.  

 

Subjects 

In this study, seven volunteer junior athletes (five males and two females) aged 16-17 years were 

included from Sport High School in Iasi, Romania. Athletes have been training for middle distance 

running events. 

The mean ages of the athletes were 16,43±0,53 years(N=7), for females was 17,00 years(N═2) 

and for males was 16,20±0,44 years(N═5); the mean height of the athletes was 1,70±0,80 

cm(N═7), 1,60 cm for females and 1,74±0,60 cm for males; the mean weight was 58,74±6,80 kg, 

50 kg for females and 61,8±5,40 for males; the mean body mass index was 20,22±0,62 kg/m2, 

19,50 kg/m2 for females and 20,36±0,65 kg/m2 for males respectively. 

 

Method 

The different types of running during training sessions were recorded and captured by a Sony video 

camera (Sony HVR-HD 1000 P, capable to record 1080 high definition footage, with 2000 frames 

on second) and VirtualDub software for capture and editing image with Micro Image Analysis 

Software. Video camera was placed at a 90 degrees angle during the subject recording process. 

The video was used for kinematic analysis of running stride for every participant. The kinematic 

analysis covered a 10m distance, after which the measurement calibration of device was done. 

 

Results 

For the kinematic analysis, the folowing aspects were taken into consideration: running velocity 

recorded with an average of 7,09±0,37 m/s, stride lenght with an average of 167,71±3,13 cm, 

angles and distances for each phase of running. The running cycle comprises a stance phase when 

one foot is in contact with the ground, a swinging phase between leaving the ground and a new 

contact by foot and float phase when both legs are off the ground. 

During the stance phase, the angles of the ankle and knee were recorded. At the initial contact, 

when the foot makes first contact with the ground, the average angle of the ankle was 93,70±3,56 

degrees and for knee it was 150,58±4,12 degrees.  

Midstance is when the ankle and knee were at their maximum flexion angle: the average angle for 

the ankle was 72,35±1,95 degrees and for the knee average was 141,02±2,54 degrees.  

Toe off is the point where the foot leaves the ground and ankle, knee and hip are all extended to 

push the body up and foreward. The average angle of the ankle was 106,70±4,32 degrees and 

knee angle was 163,27±3,82 degrees. The stance phase must be as short as possible. In our case, 
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the average contact with the ground was 0,12 s. The distance between first contact with the 

ground and center of body mass must be short as possible as too, in our case that distance was 

35,86±3,71 cm. 

The swing phase begins immediately after toe off. Forward swing starts with knee flexion with 

highest point in the air. The average of the highest point of the knee was 68,00±3,70 cm. Foot 

descend takes place after maximum knee flexion with an average of 46,53±4,08 degrees. The 

period of the swing phase had an average of 0,59±0,08 s. When the swing phase ends the gait 

cycle ends and a new gait cycle begins, it continues consecutively. 

During the swinging, there were two periods when both feet were off the ground, called float 

phase. An average of this phase was 0,16 s.  

An important parameter of running economy is vertical displacement of the center mass of the 

body (CM). The average CM displacement of the athletes was 18,43±2,56 cm. 

 

Conclusions 

The structure of a middle distance stride is similar to a sprint stride and each athlete has his/her 

individual style of running. 

After kinematic analysis for junior athletes the following conclusions could be obtained: 

- The plant is close to the vertical projection of the center mass of the body which means that the 

velocity generates as little deceleration as posible. 

- On the midstance, the center mass of the body is at the minimum distance to the ground and 

ankle and knee are at their maximum flexion. 

- The maximum extension of the ankle and knee is obtaint on the toe-off phase. 

- The highest point of the center of the body mass is on the float phase. 

- The vertical displacement is 0,18 cm, higher than other middle distance runners. 

- Understanding the running technique could affect positively the technique and running time. 

- A proper and efficient running technique may help the athlete to increase agility and speed 

performances as well. 
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Abstract 0947 
  

Effect of whole body vibration training on agility 

  

Duygu Aksoy, Alparslan Erman, Fatih Bektaş, Gözde Koç, Merve Gültekinler, Asuman Şahan 

Akdeniz University, School of Physical Education and Sports, Antalya, TURKEY 

  

Vibration is a mechanical signal characterized by oscillatory. Biomechanical parameters which 

determine vibration intensity is its amplitude frequency and power. Length of oscillatory motion is 

its amplitude (it is a distance denominated in millimeter), number of reputation of motion in a 

certain period of time is frequency (Hz) and its acceleration is its power.  

Whole body vibration is a method of training which is used by researchers in training science and 

which is commonly used. Many researches have been carried out in order to determine condition of 

power in muscle and muscle groups or to determine condition of nerve-muscle interaction. 

The aim of this study is to research effect of whole body vibration training on agility. 40 voluntary 

males participated in the research as 20 experimental groups and 20 control groups. Average of 

age is 23,30±2,23 year, average of height is 175,87±7,00 cm and average of weight is 

73,19±9,47 kg, average of BMI is 23,57±2,03 kg/m². Participants have exercised whole body 

vibration training three times a week during 12 weeks. Hexagonal obstacle was tested for 

participants in the beginning and the end of the research. 

According to statistical results, preliminary test values was achieved as 13,47±1,98 sec, post test 

values was achieved as 10,39±0,89 sec. The change between preliminary test and post test of 

experimental group was obtained as 29,91±17,03 sec percentage difference. Preliminary test of 

control group was obtained as 12,33±1,33 sec and post test values of it was obtained as 

12,08±1,29 sec. The change between preliminary test and post test of control group was obtained 

as 2,09±2,27 sec. Significant difference between percentage difference of experimental group and 

control group was achieved (t=7,24 P=0,000). 

All in all, it was seen that whole body vibration training develops agility values. It was determined 

that rate of change in individuals who exersice whole body vibration training is bigger than 

individuals who do not exercise whole body vibration training. 

  

Keywords: Whole body vibration, agility, hexagonal obstracle 
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Tüm vücut titreşim antrenmanının çeviklik üzerine etkisi 

  

Duygu Aksoy, Alparslan Erman, Fatih Bektaş, Gözde Koç, Merve Gültekinler, Asuman Şahan 

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya-Türkiye 

  

Titreşim, osilatuar hareketlerle karakterize bir mekanik uyarıdır. Titreşimin yoğunluğunu belirleyen 

biyomekanik parametreler, onun amplitüdü, frekansı ve gücüdür. Osilatuar hareketin uzunluğu 

onun amplitüdünü (bir hareketten diğerine kadar olan ve milimetre cinsinden ifade edilen mesafe), 

hareketin belli zaman dilimi içinde tekrarlanma sayısı frekansını (Hz) ve ivmelenmesi de gücünü 

verir.  

Tüm vücut titreşim antrenmanı, fizyoloji ve antrenman bilimi alanlarında araştırmacılar tarafından 

kullanılan ve giderek yaygın bir şekilde uygulanan bir antrenman yöntemidir. Tüm vücut titreşim 

antrenmanı uygulaması sonrasında kas/kas gruplarındaki kuvvet dereceleri veya sinir-kas 

etkileşimlerinin durumunu tespit etmek için araştırmalar yapılmıştır. 

Çalışmanın amacı, Tüm vücut titreşim antrenmanının çeviklik üzerine etkisinin incelenmesidir. 

Araştırmaya 20 deney grubu ve 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 erkek gönüllü olarak 

katılmıştır. Yaş ortalamaları 23,30±2,23 yıl, boy ortalamaları 175,87±7,00 cm, ağırlık ortalamaları 

73,19±9,47 kg, BMI ortalamaları 23,57±2,03 kg/m² dir. Katılımcılar 12 hafta boyunca, haftada 3 

gün, tüm vücut titreşim antrenmanı yapmıştır. Çalışmanın başında ve sonunda katılımcılara altıgen 

çeviklik testi (hexagonal obstracle) uygulandı.  

Yapılan istatistik sonucunda deney grubu ön test değerleri 13,47±1,98 sn, son test değerleri 

10,39±0,89 sn olarak bulunmuştur. Deney grubu ön test ve son test arasında değişim 

29,91±17,03 sn yüzde fark bulunmuştur. Kontrol grubu ön test değerleri 12,33±1,33 sn son test 

değerleri 12,08±1,29 sn olarak bulunmuştur. Kontrol gurubu ön test ile son test arasında değişimi 

2,09±2,27 sn yüzde fark bulunmuştur. Deney grubu ve kontrol grubu yüzde farkları arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (t=7,24 P=0,000).  

Sonuç olarak tüm vücut titreşim antrenmanın çeviklik değerleri üzerine önemli derecede geliştirdiği 

gözlenmiştir. Tüm vücut titreşim antrenmanı yapan bireylerde değişim yüzdesindeki artış, tüm 

vücut antrenmanı yapmayan bireylerden daha fazla geliştiği belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tüm vücut antrenmanı, çeviklik, altıgen çeviklik testi 
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Abstract 0952 
  

University students' participation recreational activities (Kastamonu University 

Sample) 

  

Ayşe Aslı Yüzgenç1, İhsan Sarı2, Sercan Tarcan3 
1Kastamonu University School of Physical Education and Sport, Kastamonu, Turkey 
2Sakarya University School of Physical Education and Sport, Sakarya, Turkey 
3free-researcher 

  

The aim of this study, to explain his thoughts about sports perspectives, role and importance of 

sport for leisure time, facilities in the city on whether there is enough college student’s studying in 

different parts of Kastamonu University. 

Population of the study is in the academic year 2011-2012 students studying at the University of 

Kastamonu. The sample consists of 294 students selected through random sampling of them. 

As a means of data collection questionnaire was applied to the sample group of 34 closed-ended 

questions. Data analyzed by frequency, percentage receiving and gender, habits and sports 

activities in order to determine the relationship between the statistical chi-square (χ2) test was 

used. The chi-square test, p <0.05 significance level is used. 

As a result of analysis of the research data occur sport habits were low on a regular basis in their 

spare time of the study participants. Only 11.6% of participants engaged in regular physical 

activity. 95.9% participants believe that unifying aspect of the sport. 

Most of the participants to think that insufficient existing sports facilities in Kastamonu. Therefore, 

in the province of Kastamonu (especially on campus), students evaluate the environment needs to 

be created leisure sports activities. 

  

Keywords: Kastamonu, leisure time, recreation, sports, university 
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Üniversite öğrencilerinin rekreatif faaliyetlere katılımı (Kastamonu Üniversitesi 

Örneği) 

  

Ayşe Aslı Yüzgenç1, İhsan Sarı2, Sercan Tarcan3 
1Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu, Türkiye 
2Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya, Türkiye 
3Serbest Araştırmacı 

  

Amaç: Bildiri özeti 

Bu araştırmanın amacı, Kastamonu Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan üniversite 

öğrencilerinin spora bakış açıları, boş zamanlarını değerlendirmede sporun yeri ve önemi ve 

şehirdeki tesislerin yeterli olup olmadığına ilişkin düşüncelerini açıklamaktır. 

Araştırmanın evreni 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören 

öğrencilerdir. Bunlardan tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 294 öğrenci araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak örneklem grubuna 34 kapalı uçlu sorudan oluşan anket 

uygulanmıştır. Veri analizinde frekans, yüzde alma ve cinsiyet ile spor yapma alışkanlıkları arasında 

istatistiksel ilişkiyi belirlemek amacıyla da ki kare (χ2) testi uygulanmıştır. Ki kare testinde p<0,05 

anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. 

Araştırma verilerinin analizi sonucunda, araştırmaya katılanların boş zamanlarında düzenli olarak 

spor yapma alışkanlıklarının düşük olduğu, sadece %11’6’sının düzenli olarak spor yaptığı ortaya 

çıkmaktadır. Katılımcıların %95,9’u sporun birleştirici yönü olduğuna inanırken %4,1’i buna 

inanmamaktadır Ayrıca araştırmaya katılan bayanların 84,8i ve erkeklerin 69,9’u Kastamonu’daki 

mevcut spor tesislerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla, Kastamonu ilinde (özellikle 

kampus içinde), öğrencilerin boş zamanlarını sportif aktivitelerle değerlendirecekleri ortamlar 

oluşturulması gerekmektedir. 

 

GİRİŞ 

Spor, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini sağlayan bir eylem biçimidir. Spor, nitelikleri 

itibarıyla sadece bir boş zaman faaliyeti olarak düşünülemez. Spor sosyal bir kurum olarak, toplum 

hayatıyla çok yoğun bir şekilde ilişkilidir. Aynı zamanda sporun nitelik ve öneminin anlaşılması ve 

yaygınlaşmasında, boş zamanın sportif faaliyetlerle doldurulmasının yeri küçümsenemez. Farklı 

meslek ve statüdeki bireyleri spora aktif olarak çekebilme yollarından birisi de, bu fertlerin, boş 

zaman faaliyetlerinde spor yapma eğilimlerini teşvik etmektir (2). 

Bu araştırmanın genel amacı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi’nin farklı 

bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını ne şekilde değerlendirdiklerini, spora 

bakış açıları ve boş zamanlarını değerlendirmede sporun yeri ve önemine ilişkin düşüncelerini 

açıklamaktır. 



 

1865 

 

YÖNTEM-GEREÇLER 

Çalışmanın evrenini Kastamonu Üniversitesinde, Eğitim fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 

Okulu, Fen-Edebiyat fakültesi, Orman fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, Kastamonu Meslek Yüksek 

Okulu, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi 

ise, bu öğrenciler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiş 294 öğrenci 

oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak örneklem grubuna 34 kapalı uçlu sorudan oluşan anket 

uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak analizler yapılmıştır. 

Verilerin analizinde frekans, yüzde alma ve ki kare (χ2) testi uygulanmıştır. Ki kare testinde 

anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya Kastamonu Üniversitesi’nde farklı bölümlerde okuyan 103 erkek (%35), 191 bayan 

(%65) olmak üzere toplam 294 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların %6,1’i 18 yaş ve 

altı, %88,1’i 19-24 arası ve %5,8’i 25 ve üstü yaş grubuna dahildir.  

 

SONUÇLAR 

Katılımcıların çoğunun düzenli olarak spor yapmadığı görülmektedir. Araştırmamızda spor yapma 

alışkanlıkları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamasına rağmen erkeklerin 

bayanlara oranla daha fazla sportif aktiviteye katıldıkları görülmüştür. Balcı ve İlhan(2006)’ın 

yaptığı araştırmada da erkek öğrenciler kız öğrencilere göre boş zamanlarının daha büyük bir 

kısmını bedensel aktivitelere ayırmaktadır(1). 

Moccia (2000)’ya göre; cinsiyet, boş zaman faaliyetlerini tercih etmede önemli bir 

rol oynamaktadır(5). 

Kastamonu’daki mevcut spor tesislerinin yeterli olup olmama durumu ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bayanlar erkeklere göre tesisleri daha fazla 

yetersiz bulmuşlardır. Genel olarak erkek ve bayan öğrencilerin çoğunun Kastamonu’daki mevcut 

spor tesislerini yetersiz buldukları görülmektedir. Kiper(2009)’in araştırmasında da öğrencilerin % 

90.2’si Tekirdağ’da rekreasyonel aktivitelere yönelik alanların yeterli olmadığı görüşündedir(4). 

Katılımcıların %95,9’u sporun birleştirici etkisine inanmaktadır. Gökalp(2007)’in araştırmasında da 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%89,4) sporun birleştirici ve bütünleştirici bir rolü olduğuna 

inanmaktadır(3). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %11,6’sı serbest zamanlarının olmadığını belirtirken, geri 

kalan (%88,4) katılımcılar belli sürelerde serbest zamanları olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrenciler sporun faydalarının farkındalar, spor yapacak 

serbest zamana sahipler ama buna rağmen spor yapmamaktalar. Öğrencilerin spor yapmamalarının 

nedeni olarak kampus içindeki ve şehirdeki spor tesislerinin yetersiz olması söylenebilir. Bunun için 

belediyeler ve spor federasyonları aracılığı ile devlet destekli ve uzun vadeli uygulamalar yapılarak 
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bireylerin rekreatif etkinliklere yönelmesi ve spor yapmaları sağlanabilir. Ayrıca üniversite kampüsü 

içinde öğrencilerin boş zamanlarında sportif ve sosyal aktiviteler yapacakları tesislerin yapılması, 

artırılması gerekmektedir. Böylece bedenen ve ruhen daha sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler 

yetiştirilir. 
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Table 1. The distribution of cases of sports participation 

Sport Participation N % 

I'm a regular basis 34 11,6 

I do on occasion 144 49 

I can not althoug I wanted 98 33,3 

I do'nt like sports 18 6,1 

Total 294 100 

11,6 % of the respondents stated are doing exercise regularly, 49% of doing on occasion, 33.3% 

could not state a lot of choice and 6.1% stated that you did'nt like playing sports. 

 

Tablo 1. Katılımcıların spor yapma durumlarına ilişkin dağılımları 

Spor Yapma Durumu N % 

Düzenli Olarak Yapıyorum 34 11,6

Fırsat Buldukça Yapıyorum 144 49 

Çok İstediğim Halde Yapamıyorum 98 33,3

Spor Yapmayı Sevmem 18 6,1 

Toplam 294 100 

Katılımcıların %11’6’sı düzenli olarak spor yaptığını belirtirken, %49’u fırsat buldukça yaptığını, 

%33,3’ü çok istediği halde yapamadığını ve %6,1’i spor yapmayı sevmediğini belirtmiştir. 
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Table 2. The views of the participants are adequate sports facilities available on the 

distribution of Kastamonu 

Kastamonu sports facilities available or not sufficient condition
 

GENDER

Male 

GENDER 

Female 
Total 

yes sufficient 
N

%

31 

30,1 

29 

15,2 

60 

20,4 

no inadequate 
N

%

72 

69,9 

162 

84,8 

234 

79,6 

Total 
N

%

103 

100,0 

191 

100,0 

294 

100,0 

X2=9,163 p=002 69.9% of the boys Kastamonu inadequate facilities, whike 84.8% of the women's 

facilities are in sufficient. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Kastamonu’daki mevcut spor tesislerinin yeterli olup olmadığı 

görüşlerine ilişkin dağılımları 

Kastamonu'daki mevcut spor tesislerinin yeterli olup olmama 

durumu  

CİNSİYET 

Erkek 

CİNSİYET 

Bayan 
Toplam

Evet Yeterli 
N

%

31 

30,1 

29 

15,2 

60 

20,4 

Hayır Yetersiz 
N

%

72 

69,9 

162 

84,8 

234 

79,6 

Toplam 
N

%

103 

100,0 

191 

100,0 

294 

100,0 

X2=9,163 p=002 Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların Kastamonu’daki mevcut spor tesislerin 

yeterli olup olmadığı ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Erkeklerin %69,9’u Kastamonu’daki tesisleri yetersiz bulurken, bayanların %84,8’i tesisleri yetersiz 

bulmaktadır. 
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Table 3. Believe that the unifying aspect of sport, the distribution of the participants 

according to their. 

Do not believe the direction of unifying and integrative state of the sport N % 

Yes 282 95,9 

No 12 4,1 

Total 294 100 

95.9% of the participants' unifying aspect of the sport believe that the 4.1% does not believe it. 

 

Tablo 3. Katılımcıların sporun birleştirici yönünün olduğuna inanma durumlarına göre 

dağılımları 

Sporun birleştirici ve bütünleştirici yönüne inanma durumu N % 

Evet 282 95,9

Hayır 12 4,1 

Toplam 294 100 

Katılımcıların %95,9’u sporun birleştirici yönü olduğuna inanırken %4,1’i buna inanmamaktadır. 
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Abstract 0954 
  

 
An examination of attitudes toward the leisure activities: A sample of adults 

  

Halil Sarol1, Bülent Gürbüz2, Zafer Çimen1 
1Gazi University School of Physical Education and Sports, Ankara 
2Ahi Evran University School of Physical Education and Sports, Kırşehir 

  

Objective 

The purpose of this study was to examine adults’ cognitive, affective and behavioral leisure 

attitudes and to compare these attitudes with respect to demographic variables. 

 

Method 

A total of 204 adults (nmen= 132; Mage= 31.77 yr., SD= 9.25 and nwomen= 132; Mage= 31.83 

yr., SD= 9.74) provided responses. Leisure attitudes were examined using Ragheb and Beard’s 

(1982) 36 items Leisure Attitude Scale (LAS). Cognitive, affective and behavioral items (12 per 

type) were rated on a five-point Likert scale. The reliability and validity of the Turkish version of 

the Leisure Attitude Scale (T-LAS) were determined by Akgül and Gürbüz (2010). One-way 

Analysis of Variance (ANOVA) and t-test were used to compare the differential scores of the three 

subscales of the T-LAS among the demographic variables.  

 

Results 

Analysis indicated that there were significant (p < 0.05) mean differences in all three subscales 

with regard to marital status. It was found that married adults had higher attitude scores than 

single members in all T-LAS subscales. However, there were no significant (p > 0.05) differences in 

the mean attitude scores with regard to gender and membership status. ANOVA analyses revealed 

significant (p < 0.05) differences in the mean attitude scores among the age groups in cognitive 

and affective subscales. Furthermore, analyses indicated significant (p < 0.05) mean differences in 

all subscales with regard to education level.  

 

Conclusion 

It can be concluded that as people got older and well educated their levels of attitudes toward 

leisure seemed to increase. 

  

Keywords: Leisure, attitude, adults 
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Serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumun incelenmesi: Yetişkin bireyler 

örneği 

  

Halil Sarol1, Bülent Gürbüz2, Zafer Çimen1 
1Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
2Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

  

Giriş ve Amaç 

Bireylerin davranışlarına yön veren ve karar verme sürecinde etkin bir rol oynayan “tutum” 

derecesinin bilinmesi birçok alanda olduğu gibi (Erkuş, 2003) serbest zaman alanında da pek çok 

çalışmanın odağında yer almıştır (Deng, Walker ve Swinnerton, 2006; Ragheb ve Beard, 1982). 

Bireylerin serbest aktivitelerine yönelik tutumlarının belirlenmesi; rekreasyon programlarının 

düzenlenmesinde, serbest zaman motivasyon ve tatmin düzeyinin tahmininde (Ragheb ve Tate, 

1993) oldukça önemli bir paya sahiptir (Walker, Deng ve Chapman, 2007). 

Bireylerin serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaların 

1980’lerde yoğunlaştığı ve daha çok Kuzey Amerika, Kanada ve İngiltere gibi kültürlerde yapıldığı 

görülmektedir (Walker ve diğ., 2007). Yapılan bu çalışmaların ise zamanla kültürler arasındaki 

tutum farklılıkların belirlenmesine yoğunlaştığı da anlaşılmaktadır (Chesnutt, 1981). Ancak, 

gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan ve farklı kültürleri bir arada barındırdığı ifade edilen 

Türk toplumunun serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumunun belirlenmesine yönelik çok sınırlı 

sayıda çalışmanın olduğu gözlemlenmiştir (Güngörmüş ve Gürbüz, 2012). Türk toplumunun serbest 

zaman tutum düzeylerinin belirlenmesinin ise ilgili literatüre önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin serbest zaman aktivitelerine yönelik 

tutumlarının belirlenmesi ve tutum düzeylerinin (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) çeşitli değişkenlere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir.  

 

Yöntem 

Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 132 erkek ( yaş = 31.77± 9.25) ve 

72 kadın ( yaş = 31.83± 9.74) katılımcı yer almıştır. Çalışmada Raghep ve Beard (1982) tarafından 

geliştirilen, Akgül ve Gürbüz (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Boş Zaman Tutum 

Ölçeği” (BZTÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumları 5’li Likert 

tipi ölçek üzerinden değerlendirilmektedir. BZTÖ toplam 36 madde ve 3 alt boyuttan (bilişsel, 

duyuşsal, davranışsal) oluşmaktadır. Verilerin analizinde katılımcıların tutum puanlarının bağımsız 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar için t-testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen anlamlı farklılıkların etki büyüklükleri 

ise eta kare (η2) değeri hesaplanarak belirlenmiştir. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısı 0.85 ile 0.94 arasında değiştiği belirlenmiştir.  
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Bulgular 

Analiz sonuçları, katılımcıların en yüksek ortalama puanlarının “Bilişsel" (Ort.=4.17) alt en düşük 

ortalama puanlarının ise “Davranışsal" (Ort.=3.65) alt boyutta olduğunu göstermektedir. Boş 

Zaman Tutum Ölçeği’nin (BZTÖ) alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için t-testi yapılmıştır. Analiz sonuçları katılımcıların tüm alt boyutlardaki tutum 

puanlarının cinsiyete (p > 0.05) (Tablo 1) ve herhangi bir kulübe (sosyal, kültürel, sportif vb.) üye 

olma durumuna göre farklılaşmadığı görülmüştür (p > 0.05). Buna karşın, BZTÖ’nin alt boyutlarının 

medeni hal durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Buna göre evlilerin bekarlara göre ölçekte yer 

alan bilişsel t (202 = 2.53, p < 0.05; η2= 0.17), duyuşsal t (202 = 2.26, p <.05; η2= 0.15) ve 

davranışsal t (202 = 2.55, p < 0.05; η2= 0.18) gibi tüm alt boyutlarda puanlarının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Anlamlı farklılıkların etki büyüklükleri düşük derecededir. 

ANAOVA analizi sonucuna göre katılımcıların bilişsel F(2, 201) = 3.32, p < 0.05; η2= 0.18 ve 

duyuşsal F(2, 201) = 2.83, p < 0.05; η2= 0.17 puanları üzerinde yaş temel etkisinin anlamlı 

olduğu bulunmuştur. Yaş değişkeninin katılımcıların tutum puanları üzerindeki etkisi ise düşük 

düzeydedir. Yapılan ileri düzey karşılaştırmalar sonucunda 31-40 yaşındakilerin 21-30 yaşındakilere 

göre hem bilişsel hem de duyuşsal puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 2). Ayrıca, 

eğitim düzeyine değişkenine göre katılımcıların serbest zaman tutum puanları; bilişsel F(2, 201) = 

3.81, p < 0.05; η2= 0.19, duyuşsal F(2, 201) = 5.00, p < 0.05; η2= 0.22 ve davranışsal F(2, 201) 

= 8.03, p < 0.01; η2= 0.27 alt boyutlarında anlamlı farklılıklar göstermektedir. Lise mezunu 

katılımcıların puanlarının tüm alt boyutlarda diğer eğitim düzeyindeki katılımcılardan daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Eğitim değişkeninin katılımcıların tutum puanları üzerinde orta düzeyde bir 

etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç 

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumlarının orta 

seviyenin üzerinde olduğu söylenebilir. Erkek katılımcıların serbest zaman aktivitelerine yönelik 

tutumlarının kadınlara göre daha düşük olduğu herhangi bir kulübe üye olan katılımcıların 

tutumlarının ise üye olmayanlara göre bilişsel boyut dışında daha pozitif olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca, genel anlamda ele alındığında katılımcıların yaşları ve eğitim düzeylerindeki artışla birlikte 

serbest zaman tutum puanları da artmaktadır. 
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Abstract 0955 
  

 
Overview of the level of Turkish sports success and evaluation by sports 

elements concerned team and individual sports 

  

Gülsen Tosun Tunç, Melih Nuri Salman 

Aksaray Üniversity Physical Education High School, Aksaray 

  

Located in the sport coaches, athletes, sports manager, sports writer, physical education teachers 

and scholars are indispensable elements of the sport. 

 

Purpose: The purpose of this study was; all sports members who are interested of the team and 

individual sports to determine and development the resulting positive or negative aspects to the 

level of success of Turkish sports and conducted to determine the factors affecting these views 

about what is going on. 

 

Method: This study was carried out on 1063 sports element. This study developed a questionnaire 

data were obtained from 5-point Likert-type. The survey consists of 50 questions in total in two 

parts. The validity and reliability of the survey using the method of operation was 30 people, and 

the alpha value on the pre-test and post-test was 79. 

 

Results-Conclusion: Proposition to, be successful in the field of international sports of Turkey and 

the proposition to the adequacy of the budget allocated to the federations was found to be very low 

level of participation. Throughout the country, determine team sports is more known and they 

popularity were higher. 

The findings of this study are the proposition “for achieve the level of high success of Turkish 

sports trained of qualified and knowledgeable coaches”, and “trained of qualified and 

knowledgeable sports administrators” is determined that the proposition came to the fore. 

Obtained in this research and sports elements within the scope of the research in a joint opinion; 

The level of sporting achievement in the international arena of Turkey to be at very low level and 

found to be of the opinion of the budget allocated to the federations are not sufficient.  

In our country, the popularity of team sports is more than individual sports branches who see less 

interested has been concluded that. In addition, obligation to the training of qualified and 

knowledgeable sports administrator and coach and being insufficient in number for today concluded 

as a result of country's sports success is not desired levels. 

  

Keywords: Turkish sports, sports elements, the level of success, team and individual sports 
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Türk sporunun başarı düzeyinin takım sporları ve bireysel sporlarla ilgilenen 

spor elemanlarının bakış açısından değerlendirilmesi 

  

Gülsen Tosun Tunç, Melih Nuri Salman 

Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aksaray, Türkiye 

  

Amaç: Sporun içinde yer alan antrenör, sporcu, spor yöneticisi, spor yazarı, beden eğitimi 

öğretmeni ve akademisyenler Türk sporunun en önemli ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu meslek 

gruplarında yer alarak Türk sporuna hizmet eden kişilerin Türk Sporunun ulusal ve uluslararası 

alandaki başarı düzeyinin geliştirilmesi adına ortaya koydukları görüş ve öneriler bu açıdan büyük 

önem taşımaktadır. Aktif olarak sporun içinde yer alan bu meslek gruplarındaki bireylerin bilgi, 

tecrübe ve becerilerine dayalı olarak zaman içinde ulusal takımlarda çeşitli alanlarda görev almakta 

oldukları da gözlemlenmektedir. Bu spor elemanları zamanlarının önemli bir bölümünü turnuva, 

kamp ve uluslararası organizasyonlarda geçirirken, artan tecrübelerine dayalı olarak ta spor 

sistemimizin ulusal ve uluslararası alandaki başarısını gözlemleme ve var olan eksiklikleri daha net 

olarak görebilme ve kıyaslama yapma şansına sahip olmaktadırlar. Tüm bu gözlemler uzun zaman 

almakta ve o spor branşının karakteristik yapısından, takım ve bireysel spor branşı olmasından, 

spor organizasyonun büyüklüğünden doğrudan etkilenen bir süreci içermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, takım ve bireysel sporlarla ilgilenen bütün spor elemanlarının, Türk Sporunun 

başarı düzeyinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde ortaya çıkan olumlu yada olumsuz yönleri ve 

bunları etkileyen faktörler konusundaki görüşlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

 

Yöntem: Bu çalışma sporun içinde aktif olarak yer alan 531’i takım sporu ve 532’si bireysel sporla 

ilgilenen spor elemanları üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri 5’li likert tipi bir anket 

kullanılarak elde edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm spor elemanlarının 

niteliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan ve toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci 

bölümü spor yönetimi konusunda akademisyen ve bu alanda üst düzey spor yöneticiliği yapan 

uzman kişilerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Türk spor sistemimizin mevcut 

yapısını belirlemek amacıyla oluşturulan 40 sorudan oluşmaktadır. Anketin geçerlilik ve güvenirlilik 

çalışması 30 kişi üzerinde ön test ve son test yöntemi kullanılarak yapılmış ve alfa değeri.79 olarak 

bulunmuştur. 

 

Bulgular: “Türkiye uluslararası spor alanında başarılıdır” sorusuna tamamen katılıyorum ve 

katılıyorum şeklinde cevap veren takım sporlarıyla ilgilenen spor elemanlarının oranı %39,2 ‘dir. 

Bireysel sporla ilgilenenlerin oranı ise % 44,2’dir. 

“Türkiye’de sporcuların başarılı olmasında sponsor desteğinin etkisi oldukça fazladır.” sorusuna 

tamamen katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap veren takım sporlarıyla ilgilenen spor 
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elemanlarının oranı % 61.0’dir. Bireysel sporla ilgilenenler ise bu önermeye % 53,6 oranında 

katılmaktadır. 

“Uğraşmış olduğum spor dalı ülkemizde yeterince tanınmakta ve oldukça popülerdir. sorusuna 

takım sporlarıyla ilgilenen spor elemanlarının katılma oranı % 66,7 iken bireysel sporla 

ilgilenenlerin % 33,2’tür. 

“Türkiye'nin uluslararası spor alanında başarılı olması için federasyonların bütçeleri yeterlidir.” 

sorusuna takım sporlarıyla ilgilenen spor elemanlarının katılma oranı % 29,0 iken bireysel sporla 

ilgilenenler % 24,1 oranında katılmaktadır. 

Bu çalışmanın bulguları arasında tüm spor elemanlarının en yüksek düzeyde ortak görüş içerisinde 

oldukları konu ‘’Türk sporunun yüksek başarı düzeyini elde etmesi için kaliteli ve bilgili antrenörler 

yetiştirilmelidir’’ önermesi olmuştur. Ayrıca, ‘’Türk sporunun yüksek başarı düzeyini elde etmesi için 

kaliteli ve bilgili spor yöneticileri yetiştirilmelidir ‘’önermesi ile ‘’Türkiye yeterli sayıda, alanına 

hakim, kaliteli ve bilgili spor yöneticisine sahiptir’’ önermelerine tüm spor elemanları en yüksek 

düzeyde fikir birliği içerisinde oldukları diğer önemli konu başlıkları olarak tespit edilmiştir.  

 

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen ve araştırma kapsamı içinde yer alan spor elemanlarının ortak 

görüşü olarak; Türkiye’nin uluslararası alandaki sportif başarı düzeyi oldukça düşük düzeyde olduğu 

ve federasyonlara ayrılan bütçelerin yeterli olmadığı görüşünde oldukları saptanmıştır.  

Ülkemizde takım sporlarının popülaritesinin daha fazla olduğu bireysel spor branşlarının ise daha az 

ilgi görmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kaliteli ve bilgili spor yöneticisi ve antrenör 

yetiştirilmesinin zorunluluğu ile bugün için sayıca yetersiz olmalarının bir sonucu olarak ülke 

sporunun başarısının istenilen düzeylerde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Türk sporu, spor elemanları, başarı düzeyi, takım ve bireysel sporlar 
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Abstract 0958 
  

A study on the accuracy of transfer news published on media about the football 

teams playing in super toto Turkish super league: 2010-2011 football season 

case 

  

Veli Onur Çelik 

Anadolu University, School of Physical Education and Sports, Eskişehir 

  

This study aims at examining the frequency and the accuracy of transfer news published on media 

about the football teams playing in Super Toto Turkish Super League during 2011-2012 football 

season.  

For the purposes of the study, the researchers prepared separate files of the transfer news 

published on the internet websites of two popular sports newspapers in Turkey, namely Fotomaç 

and Fanatik, for each team during the 1st and 2nd transfer season. Later, the texts available in 

these files were analyzed through content analysis method.  

In the 1st transfer season, it was found that the highest number of transfer news published was 

about Galatasaray (450), and only 68 of them were true. As for Fenerbahçe, 93 of the total news 

(393) were found to be correct. Another team, Beşiktaş, was on the list with a total of 272 news, 

95 of which were confirmed as true. This low percentage of true news was also observed for other 

two great teams of Turkey; namely Trabzonspor (39/165) and Bursaspor (44/120). According to 

the further analysis (second transfer season), was found same statistics about these teams.  

This study clearly reveals that most of the transfer news claimed about these five football clubs 

does not reflect the real situation. The journalists and editors working for sports units should be 

more careful about press ethics while doing their job. 

  

Keywords: Media, media and sport, ethics in sport 
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Medyada süper toto süper liginde mücadele eden takımlar hakkında ortaya 

atılan transfer haberlerinin doğruluğu üzerine bir araştırma: 2010-2011 futbol 

sezonu örneği 

  

Veli Onur Çelik 

Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eskişehir 

  

Amaç: Bu araştırma 2010-2011 futbol sezonunda Süper Toto Süper Liginde mücadele eden 

takımlar hakkında medyada ortaya atılan transfer haberlerinin sayısı ve bu haberlerin doğruluğunun 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç çerçevesinde incelenen diğer alt amaçlar ise şu 

şekildedir: 

• 2010-2011 Futbol sezonunda an az bir kez şampiyon olmuş 5 kulübün haklarında çıkan yalan 

haberler ile ilgili tutumları nedir? 

• Doğru olmayan haberler ile ilgili gazetelerin tutumları nelerdir? 

 

Sınırlılıklar: Bu amaç doğrultusunda 2011-2012 futbol sezonunda Türkiye Futbol 1. Liginde en az 

bir kez şampiyon olmuş beş takım hakkında Fotomaç ve Fanatik gazetelerinin internet sayfalarında 

yayınladıkları transfer haberleri incelenmiştir. Bu inceleme 10 haziran-1 Eylül 2010 tarihleri 

arasında yer alan 1., 5 Ocak- 1 Şubat 2011 tarihleri arasında ye alan 2. transfer dönemlerinde 

ortaya atılan transfer haberleri ile sınırlandırılmıştır. 

 

Yöntem: 1. ve 2. transfer dönemlerinde Fotomaç ve Fanatik gazetelerinin internet sayfalarında yer 

alan örneklem grubu ile ilgili transfer haberleri araştırmacılar tarafından kopyalanarak her bir takım 

için ayrı dosyalar oluşturulmuştur. Bu dosyalar içerisindeki metinler, araştırmacılar tarafından içeri 

analizi yöntemiyle taranmış ve analiz edilmiştir.  

 

Bulgular: 1. transfer döneminde en fazla transfer haberinin (450) Galatasaray futbol takımı 

hakkında yapıldığı ve bu haberlerin sadece 68’inin doğru olduğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme 

sonucunda bu haberler ile ilgili kulüpten 3 yalanlama bilgisi geldiği, gazetelerden bu doğru olmayan 

haberler ile ilgili herhangi bir özür yazısı gelmediği tespit edilmiştir. Fenerbahçe futbol takımı 

hakkında ortaya atılan 393 haberin sadece 93’nün doğru olduğu gözlenmiştir. Fenerbahçe 

kulübünden bu haberler ile ilgili 5 yalanlama gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Hakkında 272 

transfer haberi yapılan Beşiktaş futbol takımı ile ilgili haberlerin ancak 95’inin doğruluğu 

onaylanmıştır. Kulüpten bu haberler ile ilgili yalnızca 1 yalanlama gelmiştir. Trabzonspor (165/39) 

ve Bursaspor (120/44) futbol takımları hakkında gerçekleştirilen taransfer haberlerinin doğruluk 

oranlarının da oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Bu iki kulüpten ortaya atılan yanlış haberler ile 

ilgili bir yalanlama yapılmadığı tespit edilmiştir. Transfer süresi daha kısa olan 2. transfer 

döneminde gerçekleştirilen analizlerde de bu beş takıma ilişkin ortaya atılan transfer haberlerinin 

doğruluğunun oldukça düşük olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur (Beşiktaş 59/35, 
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Fenerbahçe 67/0, Galatasaray 138/29, Trabzonspor 28/9, Bursaspor28/14).  

Sonuç: 2010- 2011 Futbol sezonunda 1. ve 2. Transfer dönemlerinde beş büyük futbol takımı 

hakkında oldukça fazla transfer haberi yapıldığı gözlenmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırmada bu 

beş futbol kulübü hakkında ortaya atılan transfer haberlerinin pek çoğunun doğruyu yansıtmadığı 

tespit edilmiştir. Yazılı medyada bu tür haberlerin yapılmasının amacı tirajların yükseltilmesi olabilir. 

Gazetelerin manşetlerinde yer alan bu dalgalandırıcı haberler, onların daha fazla ilgi görmelerini 

sağlayabilir. Bu tür haberler taraftarları heyecanlandırdığı gibi, onların hayal kırıklığına 

uğramalarına da neden olabilmektedir. Uzun vadede bu doğru olmayan haber akışı, taraftarlar ve 

spor kulübü arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir.  

Gazetelerin spor bölümlerinde ya da spor gazetelerinde görev yapan gazeteciler görevlerini yerine 

getirirken mesleklerine ilişkin etik kurallara özen göstermelidirler. Bu tür yanlış haberlerin 

önlenebilmesi açısından hukuki ve yasal bir takım düzenlemelerin yapılması gerekli olabilir. Spor 

kulüpleri de bu haberler ile ilgili çok daha hassas ve duyarlı davranmalıdır. Bu olumsuz haberler 

hakkında kulüplerinin resmi sitelerinde gerekli düzeltmeler yapılarak taraftarlar bilgilendirilmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Medya, medya ve spor, sporda etik 
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Abstract 0959 
  

Amplitude-temporal characteristics of heart electrical field during ventricular 

repolarization at rest in ski racers and untrained people 

  

Natalya Panteleeva, Svetlana Strelnikova, Irina Roshchevskaya, Mikhail Roshchevsky 

Laboratory Of Comparative Cardiology, Komi Science Centre, Urals Division, Russian Academy of 

Sciences, Syktyvkar, Russia 

  

The aim of the study is to investigate the peculiarities of heart electrical activity in sportsmen and 

nontrained people by the method of cardioelectrotopography.  

It was shown that the time of maximal value of positive cardiopotential in the examined sportsmen 

is authentically more than in untrained people (p <0.05).  

The revealed distinctions in the localization of extrema of cardiopotentials during repolarization in 

sportsmen and untrained people are probably connected with the peculiarities of ventricular 

repolarization in athlet`s heart. 

  

Keywords: Ski racers, cardioelectrotopography, positive and negative extrema 

 
Amplitude-temporal characteristics of heart electrical field during ventricular 

repolarization at rest in ski racers and untrained people 

  

Introduction Cardioelectrotopography has proved to be a sensitive and informative noninvasive 

method of research of heart electrical activity. Unlike standard ECG, the leads at 

cardioelectrotopography are located on all surface of a torso that allows to make more detailed 

analysis of the information obtained (Ambroggi et al., 1989; Tysler, 2001; Ramanathan et al., 

2006). 

 

Methods Body surface potential mapping during ventricular repolarization was registrated on the 

torax of 25 sportsmen-skiers at the age of 18-28 with the highest sports qualification and 54 

untrained people at the age of 18-30. In all those examined we made registration of cardioelectric 

potentials on the body surface by means of 64 electrodes located on the torso surface 

(Roshchevsky, 2005). Cardiopotentials were registered by the method of cardioelectrotopography. 

The analysis of parameters of cardioelectric field was conducted on equipotential instantaneous 

maps. The RII peak is taken as 0 ms. Data are given as arithmetical mean ± standard deviation. 

Distinctions were considered authentic at p <0.05 by Student criterion. 
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Results On the BSPM the absolute values of maximal cardiopotential on BSPM in sportsmen and 

untrained people made: 0.93±0.30 mV and 0.93±0.26 mV, minimal-0.42±0.38 mV and-0.37±0.08 

mV accordingly. Time of the maximum values of extrema made: positive 256.05±39.30 ms and 

239.02±24.86 ms (p <0.05), negative 253.34±67.52 ms and 255.72±25.81 ms in sportsmen and 

untrained people, accordingly. 

At the ascending phase of the TII-wave the zone of positive potentials was located on the ventral 

and left-lateral parts, while of negative potentials – on the dorsal and right-lateral parts of the 

torso in all subjects. The maximum was localized on the left parasternal line in the area of 5-7 

intercostal space in 76 % of sportsmen and 98 % of untrained people. The maximum in 24 % of 

sportsmen and 2 % of untrained people was on the midclavicular line in the area of 6-8 intercostal 

space. The negative extremum was observed on the back.  

At the peak of the TII-wave on the BSPM in all subjects the zone of electropositivity is displaced 

left-laterally, the zone of electronegativity takes right-lateral and right half of the dorsal and 

ventral sides of the torso. The maximum in 60 % of sportsmen and 35% of the control was located 

on the left midsternal line, while in others - on the left parasternal one. The minimum in 44 % of 

sportsmen and 34 % of untrained people was localized in the upper part of the back, in others it 

moved to the area of right clavicula on the ventral side. 

At the descending phase of the TII-wave on the BSPM the zone and the maximum of positive 

potentials was located on the ventral side of the thorax, the minimum and the zone of negative 

potentials – on the dorsal and right-lateral sides. 

Discussion In all examined people the cardioelectric field in ТII-wave period is characterized by 

stable location of maximum and minimum; great absolute value of positive potential, than negative 

one; presence of set of maxima and minima during ST-segment and initial phase of T-wave. On 

localization and movement of negative and positive extrema and zones during the period of 

repolarization the data obtained by us for sportsmen are similar to the data obtained by other 

researchers for untrained people (Ambroggi et al., 1989; Tseng, 1997; Ramanathan et al., 2006). 

In our research the values of a maximum in sportsmen practically do not differ from Tseng (1997) 

in practically healthy people, however, absolute value of negative potential in sportsmen tends to 

increase and makes -0.42 ± 0.38 mV.  

The time of maximal value of positive cardiopotential in the examined sportsmen is authentically 

more than in untrained people (p <0.05), that, possibly, is connected with the increase of the 

repolarization duration in sportsman’s heart. While distinction in localization of a positive extremum 

on the ascending phase of TII wave, most likely, is connected with that practically in all examined 

sportsmen the displacement of heart electric axis to the right has been noted.  

Conclusion The revealed distinctions in the localization of extrema of cardiopotentials during 

repolarization in sportsmen and untrained people are probably connected with the peculiarities of 

ventricular repolarization in athlet`s heart.  

Acknowledgements Program of Presidium of RAS №12-П-4-1069. 
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Abstract 0961 
  

Researching the multiple intelligence levels of the students at the Schools of 

Physical Education and Sports 

  

Emre Belli1, Pelin Ustaoğlu2, Binnur Çelebi3, Ali Gürbüz4 
1Physical education and sport, Atatürk University, Erzurum 
2Physical education and sport, Düzce University, Düzce 
3Physical education and sport, Kastamonu University, Kastamonu 
4Physical education and sport, Mimar Sinan University, İstanbul 

  

Purpose: The purpose is to research the multiple intelligence levels of the students at the Schools 

of Physical Education and Sports. 

 

Method: Multiple intelligence envanter that was developed by Özden in 2003 was used on a sum of 

210 students, 86 of whom are female and 124 of whom are male, in order to obtain data regarding 

the level of multiple intelligence While evaluating the obtained data, frequency analysis, t-test and 

one way variance analysis (Anova) with independent groups, and Scheffe-F test in SPSS were 

applied so as to find out the group that caused the differences. 

 

Findings: According to the results of multiple intelligence levels across the genders in the study, 

significant differences were spotted in the subdimensions of visual (p=,000) and rhythmic 

intelligence (p=,000). (p<0,05).  

 

Result: The study reveals that female students ( =3.84±376) scored better compared to male 

students ( =3.18±589) in the subdimensions of visual intelligence. As for the sudimensions of 

rhythmic intelligence, female students ( =3.76±158) similarly have a better score than male 

students ( =3.02±179). 

  

Keywords: Multiple ıntelligence, physical education, sport 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zeka düzeylerinin 

araştırılması (Kastamonu-Atatürk ve İstanbul Üniversitesi örneği) 

  

Emre Belli1, Pelin Ustaoğlu2, Binnur Çelebi3, Ali Gürbüz4 
1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 
2Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Düzce Üniversitesi, Düzce 
3Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 
4Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul 

  

Amaç: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin çoklu zeka düzeylerinin 

araştırılmasıdır.  

 

Yöntem: Araştırmada çoklu zeka düzeyi hakkında veriler elde etmek için; Özden (2003) tarafından 

geliştirilen çoklu zeka envanteri 86’sı kız 124’ü erkek olmak üzere toplamda 210 öğrenciye 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programında frekans analizi, 

bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova), farklılıkların hangi gruptan 

kaynaklandığını bulmak için de Scheffe-F testi uygulanmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan çalışmada cinsiyetler arası çoklu zeka düzeyleri sonuçlarına göre; görsel 

(p=,000), ve ritmik zeka (p=,000), alt boyutlarında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05).  

 

Sonuç: Görsel-uzamsal zeka alt boyutunda kız öğrenciler ( =3.84±376) erkek öğrencilere 

(=3.18±589) oranla daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ritmik zeka alt boyutuna 

bakıldığında ise; yine kız öğrencilerin ( =3.76±158) erkek öğrencilere ( =3.02±179) oranla daha 

fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, çoklu zeka, spor 
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Abstract 0962 
  

Effects of defense strategy on heart rate responses of full court 5 a-side games 

  

Cihan Konuk1, Ahmet Alptekin1, Utku Alemdaroğlu1, Sultan Harbili2 
1Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology 
2Selcuk University, School of Physical Education and Sports 

  

The purpose of this study was to compare heart rate response between to zone and man to man 

defense for full-court 5-a-side games in basketball players. 15 voluntary basketball players ( age 

22,5 + 3 years, stature 188,6 + 6,6 cm., body weight 91,4 + 12,3 kg., heart rate Max 199,6 + 7,3 

beats.min-1 ).participated in this study. On the first day, anthropometric measurements (height 

and body mass) were taken for each player; this was followed by the YoYo intermittent recovery 

test (YIRT) level 1 for the subjects. Man to man and zone full-court 5-a-side games were organized 

in random order at 2-day intervals. The HRmax for each player was determined during the YIRT, 

following which HR was measured during the 5-a-side games. A paired t-test was calculated for 

each dependent variable, including heart rate (HR) and percentage of maximum HR (%HRmax) in 

order to compare man to man and zone defense responses. The study results indicate that the man 

to man defense produced significantly higher responses than zone defense in terms of HR and % 

HRmax (p<0.05, 0,01). The results of this study reported that, both of defensive system could be 

used by coaches in order to improve endurance capacity of basketball players. 

  

Keywords: Basketball, small sided games, game specific training 

 
Tam saha 5 x 5 oyununda savunma stratejisinin kalp atım hızı üzerine etkisi 

  

Cihan Konuk1, Ahmet Alptekin1, Utku Alemdaroğlu1, Sultan Harbili2 
1Pamukkale Üniversitesi SBTYO 
2Selçuk Üniversitesi BESYO 

  

Giriş 

Sporcuların kondisyon programlarının yapmış oldukları spor dalının fizyolojik gereksinimleri iyi 

bilinerek ve bu gereksinimlere göre programlanması sporsal başarı için en önemli unsurlardan bir 

tanesidir (Gillam, 1985, McGlay ve ark 1994). Oyuna özgü antrenmanlar ya da dar alan oyunlarına 

verilen fizyolojik cevaplar futbolda (Little, 2009; Jones ve Drust 2007) rugbyde (Gabbett, 2006; 

2006) Avustralya futbolu (Farrow ve ark, 2008) ve hentbolda (Buchheit ve ark, 2009) spor 

bilimciler tarafından incelenmiştir. Basketbolda dar alan oyunları ile ilgili çok fazla çalışma 
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bulunmamakla birlikte, Sampaio ve arkadaşlarının (2009) yapmış oldukları çalışmada dar alanda 

oynanan 3x3 ve 4x4 oyunlarının fizyolojik etkileri karşılaştırılmış ve çalışma sonucunda 3x3 oyunun 

maksimal KAH’ın % 87 sine ve 4x4 oyunun ise maksimal KAH’ın %83 üne denk geldiği 

belirtmişlerdir. Castagna ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada 2 x 2, 3 x 3 ve 5 x 5 oyunların 

% KAH cevapları sırasıyla 92.1±5.6%, 88.2±8.4 % ve 84.0±9.2% olarak bulmuşlardır. Ancak 

savunma stratejisinin oyunlarda elde edilen KAH cevaplarına etkisini inceleyen bir çalışma 

literatürde yer almamaktadır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Araştırma grubu 

Çalışmaya 19-26 yaş arası 15 amatör erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Tablo 1: Deneklerin fiziksel ve KAHmax değerleri. 

5x5 oyunlar:  

Öncelikle 15 kişi mevkilerine göre bölünüp 5’er kişiden 3 takım oluşturulmuştur. 3 takım birbirleri 

ile 10 dakikalık bir periyot’ta sadece mola alma hakkı olmadan normal basketbol kuralları 

çerçevesinde maç yaptırılmıştır. Takımlara hücum sırasında pas-kat hücumu, alan savunması olarak 

ta 2-1-2 oynatılmıştır. Pas-kat oynatılmasının nedeni, sporcuların durağan oynamalarını engellemek 

ve tek tip hücum yöntemi ile alınan verileri eşit tutmaktır. Takımlardan oyun esnasında polar saate 

kaydedilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayardaki polar saat programında (Polar 

Precision Performance SW) kaydedilmiş olan KAH’lar 2’şer dakikalık aralıklara ayırıp, alınan veriler 

analiz edilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Deneklerden elde edilen sonuçların istatistiksel analizinde SPSS 15.0 analiz programında kullanılmış 

ve KAH’lar arasındaki fark paired samples t testi ile tespit edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05 ve 0,01 

olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Deneklerin 5x5 oynatılan adam adama ve alan savunmalarına verdikleri KAH cevapları tablo 2 de, 

%KAH cevapları tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Sporcuların 5x5 adama ve alan savunmalarının KAH cevapları. 

A:alan savunması 

AA: adam adama savunma 

*(p<0,05), (**p<0,01) 

 

Analiz sonuçlarına göre adam adama ve alan savunmalarının KAH cevaplarında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05; 0, 01). 
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Tablo 3: Sporcuların 5x5 adama ve alan savunmalarının %KAH cevapları. 

A:alan savunması 

AA: adam adama savunma 

*(p<0,05), (**p<0,01) 

 

Analiz sonuçlarına göre adama ve alan savunmalarının %KAH cevaplarında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05; 0,01). 

Grafik 4.1: Oyuncuların adam adama savunmasında, süreler boyunca %KAH seviyeleri. 

Grafik 4.2: Oyuncuların alan savunmasında, süreler boyunca %KAH seviyeleri. 

 

Sonuç  

Yapılan çalışma sonucunda adam adama savunmanın sporcular üzerinde yarattığı fizyolojik yükün 

alan savunmasına göre daha fazla olduğu ve her iki oyunda da % KAH cevaplarının çok kısa sürede 

dayanıklılık gelişimi için istenilen seviyelere ulaştığı bu nedenle her iki savunma stratejinsin 

kullanıldığı 5 x 5 oyunların antrenörler tarafından sporcuların taktik gelişimleri yanı sıra dayanıklılık 

performanslarının da gelişimi için kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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Tablo 2: Sporcuların 5x5 adama ve alan savunmalarının KAH cevapları. 

SAVUNMA SÜRE KAH ortalama SS t p 

AA (0-2') 171,3 10,98 5,773 0,001**

A (0-2') 167,8 9,5 5,773 0,001**

AA (2'-4') 182,0 5,14 5,7392 0,001**

A (2'-4') 178,4 6,2 5,7392 0,001**

AA (4'-6') 185,6 5,86 7,208 0,003**

A (4'-6') 180,8 6,8 7,208 0,003**

AA (6'-8') 187,6 4,51 6,625 0,001**

A (6'-8') 183,4 5,46 6,625 0,001**

AA (8'-10') 184,6 6,47 5,610 0,001**

A (8'-10') 179,9 7,27 5,610 0,001**

AA (0-10') 182,1 6,23 3,737 0,002**

A (0-10') 179,0 5,02 3,737 0,002**

A:alan savunması AA: adam adama savunma *(p<0,05), (**p<0,01) 
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Tablo.3: Sporcuların 5x5 adama ve alan savunmalarının %KAH cevapları 

SAVUNMA SÜRE %KAH ortalama SS t p 

AA (0-2') 86,04 5,75 5,826 0,004**

A (0-2') 84,30 5,06 5,826 0,004**

AA (2'-4') 91,43 3,18 5,409 0,002**

A (2'-4') 89,62 3,5 5,409 0,002**

AA (4'-6') 93,24 3,41 7,267 0,001**

A (4'-6') 90,80 4,05 7,267 0,001**

AA (6'-8') 94,36 2,71 6,535 0,001**

A (6'-8') 92,28 3,5 6,535 0,001**

AA (8'-10') 92,68 2,95 5,645 0,001**

A (8'-10') 90,34 3,64 5,645 0,001**

AA (0-10') 91,47 3,42 2,184 0,046* 

A (0-10') 90,09 2,64 2,184 0,046* 

A:alan savunması AA: adam adama savunma *(p<0,05), (**p<0,01) 
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Abstract 0966 
  

Psychotherapy – a technique for crises management in sports 

  

Sushant Kumar Chakravortty1, Munesh Chakravortty2 
1Department of Physical Education,St. Stephen's College,University of Delhi,Delhi,India 
2Department of Physical Education,Ramjas College,University of Delhi,Delhi,India 

  

The term crisis is typically used to refer to sudden and unexpected development that pose an 

immediate threat to the present situation. Those affected by crisis experience traumatic stress and 

anxiety reaction. Crisis is a natural or man-made event that normally results in death, injury and 

loss of property. Common reaction to crisis may be physical, behavioral, cognitive and emotional. 

Crisis management is a discipline in which a crisis or crises are managed through a process of 

proper planning and stimulation. The first basic aid is the psychological support provided by the 

family, friends, neighbors or members of society. There are various crisis management techniques 

but psychotherapy may help the player with a variety of concern to release stress and anxiety. It is 

very apparent that good physical conditioning and proper technique and the best equipment can 

enhance one’s performance in sports.Thus participating in even the most elaborate team sport can 

be a very solitary isolated experience. Top athletes of today are stronger, faster and more efficient 

than athletes of years past. Great deal of performance improvement can be directly attribute to 

better and more effective training techniques, innovative coaching approaches, nutritional 

programme, better designed equipment and recent attention to psychotherapy concerns. For 

athletes, setting a new national or world record became a major goal during their careers. 

The present paper examines psychotherapy as a process in which athletes learn to make decisions 

and formulate new ways of behaving, thinking and anxiety and stress release as technique for 

crisis management. 

  

Keywords: Crisis management, traumatic stress, behavioral, physical, cognitive, emotional, 

psychological support, psychotherapy. 
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Abstract 0968 
  

Relationship between imagery types and goal-orientations in throwers 

  

Esen Kızıldağ Kale, Fatma Çepikkurt, Mehmet Şefik Tiryaki 

Mersin University, School of Physical Education and Sport, Mersin 

  

The purpose of this study was to investigate the relationship between imagery types and goal 

orientations in throwers. Twenty-eight throwers who competed in track and field national team (χ 

age= 19.44 year; SD=4.05) participated in this study. All participants completed Sport Imagery 

Questionnaire- SIQ (subscales are CI, MS-I, MG-A, MG-M) and Task and Ego Orientation in Sport- 

TEOSQ (subscales are EGO, TASK). Relationships between imagery types and goal orientations in 

throwers were analyzed with Pearson Moments Products Correlation Coefficients (p <=.05). The 

results revealed that there were no significant relationships between imagery types and goal 

orientation for throwers. The results showed that national throwers don’t use imagery in their 

training programme and they don’t know how they use. 

  

Keywords: Imagery, goal-orientation, throwers 

 
Atıcıların imgeleme biçimleri ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki 
  

Esen Kızıldağ Kale, Fatma Çepikkurt, Mehmet Şefik Tiryaki 

Mersin Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin 

  

Giriş 

İmgeleme, herhangi bir fiili alıştırma yapılmaksızın, yalnızca planlı ve yoğun bir şekilde hayal 

ederek (zihinde canlandırarak) yeni bir hareketin öğrenilmesi ya da zaten bilinen bir hareketin 

mükemmelleştirilmesi sürecidir (Farah, 1989). Yine Murphy’e göre imgeleme, bellekte depolanan 

duyusal yaşantıların içsel olarak hatırlanması ve dışsal bir uyarı olmadan bu yaşantıların 

tekrarlanmasıdır (Murphy ve ark., 2002). 

Eğitim psikolojisindeki başarı motivasyon çalışmalarından etkilenen spor psikologları, son 

zamanlarda spor faaliyetlerindeki hedef perspektifi yaklaşımı ile de ilgilenmektedirler (Toros, Koruç, 

2004). Duda (1989), Duda ve White (1992) Nicholls’un gelişimsel temelli algılanan yetenek 

kuramından etkilenerek sporda hedeflere ulaşmada ve başarı güdülenmesinde iki temel stili ayırt 

etmişlerdir. Bunlardan birincisi görev ile ilişkili hedef yönelimidir. Görev ile ilişkili hedef yönelimini 

benimseyen sporcular beceri gelişimini, öğrenmeyi, görevde ustalaşmayı, takım uyumunu ve 

işbirliğini ele alırlar. İkincisi, ego ile ilişkili hedef yönelimidir. Ego ile ilişkili hedef yönelimine sahip 
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olan bireyler üstün olmaya, rakiplerini alt etmeye ve etkinliğin sonucuna odaklaşırlar. Araştırmalar, 

ego ile ilişkili hedef yöneliminin direnç eksikliğine, yüksek kaygı düzeyine, sportif etkinlikten daha 

az hoşlanmaya ve daha az doyuma yol açtığına işaret etmektedir. 

 

Amaç  

Bu çalışmanın amacı; atletizm milli takımında yarışan atıcıların sahip oldukları imgeleme biçimi 

puanları ile hedef yönelimi puanları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 

Yöntem:  

Çalışmaya yaşları 15 ile 31 arasında (χ yaş= 19.44; SS=4.05), spor yaşları ise 1 ile 20 arasında 

(χspor yaşı= 6.72; SS=4.00) değişen atletizm sporu ile uğraşan 28 milli atıcı katılmıştır. 

Çalışmaya katılan sporcuların imgeleme biçimlerini belirlemek için Hall ve arkadaşları (1998) 

tarafından geliştirilen ve Kızıldağ ve Tiryaki (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sporda 

İmgeleme Envanteri- SİE (Sport Imagery Questionnaire- SIQ) kullanılmıştır. Sporda İmgeleme 

Envanteri yargıların yedi değerlendirme basamağına göre değerlendirildiği 21 maddeden ve 4 alt 

boyuttan oluşmaktadır. bulunmaktadır. Bu boyutlar; Bilişsel İmgeleme-Bİ (9 madde), Motivasyonel 

Özel İmgeleme- MÖ-İ (5 madde), Motivasyonel Genel Uyarılmışlık- MG-U (4 madde) ve 

Motivasyonel Genel Ustalıktır- MG-US (3 madde). Bu envanterin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik 

katsayıları Bilişsel İmgeleme için.81, Motivasyonel Özel İmgeleme için.80, Motivasyonel Genel 

Uyarılmışlık için.71 ve Motivasyonel Genel Ustalık alt boyutu için.59 olarak bulunmuştur.  

Sporcuların hedef belirlerken kullandıkları hedef yönelimlerini belirlemek için Duda ve Nicholls 

(1989) tarafından geliştirilen ve Toros ve Yetim (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan Sporda 

Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği- SGEYÖ (Task and Ego Orientation in Sport- TEOSQ) kullanılmıştır. 

Ölçek yargıların 5 değerlendirme basamağına göre yapıldığı 13 madde ve 2 alt ölçekten 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlar Görev yönelimli hedefler (7 madde) ve Ego yönelimli hedefler (6 

madde). Bu envanterin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayıları Görev Yönelimli Hedefler için.87 

ve Ego Yönelimli Hedefler için.59 olarak bulunmuştur. 

Sporcuların araştırmadan aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistik değerleri hesaplanmış, 

imgeleme ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki ise Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Analizi 

ile değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Sonuç 

Sonuçlar incelendiğinde, atletizm milli takımında yarışan atıcıların Sporda İmgeleme Envanteri alt 

boyutlarından aldıkları puanlar ile Sporda Görev ve Ego Yönelimleri Ölçeği alt boyutlarından aldıkları 

puanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmamızda imgeleme biçimleri ile hedef 

yönelimleri arasında bir ilişkinin bulunmaması atıcıların antrenman programlarında zihinsel 

çalışmalara yeteri kadar yer vermemesine ve bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bir 

bilgiye sahip olmadıklarına bağlanmaktadır. 
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İmgeleme biçimleri ve hedef yönelimleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmaların literatürde yer 

almaması nedeniyle bu çalışmanın alana destek sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırma 

örnekleminin atletizmin tüm kategorileriyle ilgilenen sporcularla ya da farklı spor branşlarında ve 

farklı yarışma düzeylerindeki sporcuları da içine alacak biçimde gerçekleştirilmesi bulguların 

genellenebilirliği açısından yararlı olabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: İmgeleme, hedef yönelimleri, atıcılar 

  

 

 
Correlation between SIQ subscales and TEOSQ subscales in throwers 

SUB 

SCALAES 
CI MS-I MG-A MG-M EGO TASK

CI 1 

MS-I .604** 1 

MG-A .599** .506** 1 

MG-M .764** .616** .577** 1 

EGO -.192 .126 -.026 .161 1 

TASK -.103 .113 .064 .257 .887** 1 

 

 

Atıcıların Sporda İmgeleme Envanteri alt boyutları ve Sporda Görev ve Ego Yönelimleri 

Ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanlara ilişkin test korelasyonu 

ALT BOYUTLAR Bİ MÖ-İ MG-U MG-US EGO GÖREV

Bİ 1 

MÖ-İ .604** 1 

MG-U .599** .506** 1 

MG-US .764** .616** .577** 1 

EGO -.192 .126 -.026 .161 1 

GÖREV -.103 .113 .064 .257 .887** 1 
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Abstract 0970 
  

 
How schoolyards improve child health? Assessment of child physical activity 

and participatory space design 

  

Aydın Özdemir 

Ankara University Dept of Landscape Architecture 

  

This study investigated the relative effects of schoolyards on physical activity among children. For 

this purpose, 1115 students in 4 primary schools of Ankara were surveyed; teachers and principals 

were interviewed and schoolyard renovation projects were developed based on the students’ 

suggestions. These projects are aimed to positively affect children’s physical activity patterns. 

Results showed that children are more active in small schoolyards; however size of the schoolyard 

has limited effect on activity. Children who are active during recess are healthier than passive 

students. Most of the students spend their leisure time at home, and park usage is limited among 

students.  

Green, maintained and attractive schoolyards influence children’s view of nature, impact the 

frequency of the physical activity patterns and finally, contribute to the design of sustainable 

schoolyards with the participation of children. 

  

Keywords: Schoolyard, participatory design, landscape design, physical activity, Ankara 

 
How schoolyards improve child health? Assessment of child physical activity 

and participatory space design 

  

Children, which are active in the natural environment, have improved physical, cognitive and social 

capabilities. School environments are places where children spend most of their time, and those 

places should be designed to improve children’s physical activity. As a result of this improvement, 

obesity and related health problems such as coronary hearth disease, cancer and diabetes will be 

prevented. For this purpose, 1115 students in 4 primary schools were surveyed; teachers and 

principals were interviewed. Physical activity of children were measured by portable step counters. 

In order to assess students’ environmental awareness, randomly selected children took pictures 

with disposable cameras during their leisure time.Schoolyard renovation projects were developed 

based on the students’ suggestions. These projects are aimed to positively affect children’s physical 

activity patterns. 

Results showed that schoolyards are important to children and they are perceived as places for 

recreation and relaxation. Children are more active in small schoolyards; however size of the 
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schoolyard has limited effect on activity. Active children during recess are healthier than passive 

students. Most children favor large schoolyards, on the other hand they are not attracted to low 

quality yards. Children’s perceptions of the natural environment differ according to the 

neighborhood characteristics and socio-economic status. Most of the students spend their leisure 

time at home and they have limited access to local parks.  

It was concluded that sustainable schoolyards should be developed by participatory processes. As a 

result, greener, maintained and attractive schoolyards influence children’s view of nature, impact 

the frequency of the physical activity patterns and finally, contribute to the design of sustainable 

schoolyards with the participation of children. 
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Abstract 0971 
  

Evaluating the reaction time and balance performance with some anthrometric 

properties of hearing ımpaired and healthy male badminton players ın 12-15 

age group 

  

Ayla Karakullukçu Özkan1, Halil Tanır2, Aziz Güçlüöver1 
1Kırıkkale University, Department of Physical Education and Sport, Kırıkkale; Kırıkkale University, 

Department of Physical Education and Sport, Kırıkkale 
2Meram Dr. Ali Rıza Bahadır Anatolian Religious Vocational High School, Konya 

  

The aim of this study is to examine the time of reaction, the balance performance and some 

anthropometric characteristics of 12 and 15-year-old hearing impaired and healthy male badminton 

players. 20 male badminton players (n = 10 hearing impaired, n = 10 healthy) participated in the 

study. SPSS 17.0 package program was used for the statistical analysis of data. The level of 

significance was accepted as.05. The data related to the balance competence of badminton players 

was determined by flamingo balance test while those related to the right-hand and the left-hand 

reaction time were determined with the measures of Newtest 1000 device. It was understood that 

there was statistically a significant difference between the right-hand and the left-hand reaction 

time of hearing impaired and healthy badminton players (P<.05) and also that there was 

statistically no significant difference between these two groups in terms of balance competence. It 

was found out that there was a medium-level- relationship between balance and right-hand 

reaction time (r=.53, P<.05). In conclusion, the right-hand and the left-hand reaction time 

performances of hearing impaired badminton players were negatively affected because of their 

hearing impairment. The practices based on improving the reaction time and the balance 

performance of especially hearing impaired badminton players should be stressed in the trainings 

of children in 12-15 age group and of adolescents. In choosing sportsmen personal characteristics 

like body structure, sports life and genetics should be taken into consideration in this age group. 

  

Keywords: Badminton, balance, reaction time 

 



 

1896 

12–15 Yaş gurubu işitme engelli ve sağlıklı erkek badmintoncuların reaksiyon 

zamanı ve denge performansı ile bazı antropometrik özelliklerinin 

değerlendirilmesi 

  

Ayla Karakullukçu Özkan1, Halil Tanır2, Aziz Güçlüöver1 
1Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Kırıkkale; Kırıkkale Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
2Meram Dr. Ali Rıza Bahadır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya 

  

Bu çalışmanın amacı 12-15 yaş gurubundaki işitme engelli ve sağlıklı erkek badmintoncuların 

denge, reaksiyon zamanı ve bazı antropometrik özelliklerini değerlendirmektir. Çalışmaya, 20 

(n=10 işitme engelli, n=10 sağlıklı) erkek badmintoncu katıldı. Verilerin istatistiksel analizinde 

SPSS 17.0 paket program kullanıldı. Veriler normal dağılım göstermediği için değişkenler arası 

ilişkilerin değerlendirilmesinde Spearman korelasyon katsayısı, bağımsız guruplar arası 

karşılaştırmalarda ise nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi. 

05 olarak kabul edildi. Badmintoncuların denge yetilerine ilişkin verileri flamingo denge testi ile sağ 

el reaksiyon zamanı ve sol el reaksiyon zamanı yetilerine ilişkin verileri ise Newtest 1000 aleti ile 

yapılan ölçümlerle belirlendi. İşitme engelli ve sağlıklı badmintoncuların sağ el reaksiyon zamanı ve 

sol el reaksiyon zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (P<.05); denge yetisi 

açısından ise her iki gurup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna 

ulaşıldı. Bunun yanı sıra denge ile sağ el reaksiyon zamanı arasında orta düzeyde bir ilişki bulundu 

(r=.53, P<.05). Benzer şekilde BKİ (Beden Kitle İndeksi) ile sağ el reaksiyon zamanı arasında orta 

düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşıldı (r=.56, P<.05). Sonuç olarak; işitme engelli 

badmintoncuların işitme engeli sağ el ve sol el reaksiyon zamanı performanslarını olumsuz bir 

şekilde etkilemektedir. 12-15 yaş gurubu çocuk ve adölesanların antrenmanlarında özellikle işitmeli 

engelli badmintoncuların reaksiyon zamanı ve denge performansını geliştirmeye yönelik çalışmalara 

ağırlık verilmelidir. Bu yaş gurubunda, sporcu seçiminde vücut yapısı, spor geçmişi ve genetik gibi 

kişisel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Badminton, denge, reaksiyon zamanı 
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Abstract 0972] 
  

Consumer society profile who consume with football and violence as a leisure 

time event 

  

Ece Baban 

Department of Public Relations and Anvertising, Okan University, Tuzla Campus,İstanbul 

  

The curiosity of mankind on playing games by kicking round objects since the Ancient times have 

reached to a totally new dimension in the 19th century with the birth of football. Football, which 

has begun to be played and followed by enthusiastic crowds almost in the every corner of the world 

in a short period, has transformed into a tool as a result of this, by the power hordes that aim to 

have control over the masses and to direct those masses much more easily, to be used on those 

manners. Football game, which existed as a social phenomenon and a language of the masses in 

the world, unfortunately bears the violence in itself that shadows its attractiveness. The violence 

that develops in the football field and its surrounding enviroment is not peculiar only to football 

game. The violence problem can not only be solved by increasing security precautions. This essay 

is a commentary trial on the violence that has spread increasingly throughout the football world. 

Therefore the study primarily aims to answer these questions: What is the impact of the concept of 

leisure and consumption?Based on the answers the relationships between the violence experienced 

in today’s football culture and the materialization of football, and the capitalist world are 

questioned and it is tried to be explained how Turkish football fits into the Picture during this 

period. 
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Bir boş zaman etkinliği olarak futbol ve şiddet ile tüketen toplum profili 

  

Ece Baban 

Okan Üniversitesi,Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Tuzla Kampüsü, İstanbul. 

  

‘George Orwell bir makalesinde şöyle der: “ Bugün dünyada var olan dev hınç birikimini daha da 

genişletmek için en iyi yol, Yahudilerle Araplar, Almanlarla Çekoslovaklar vb. arasında, her maçta 

yüz bin kişilik karışık bir izleyici kitlesinin hazır bulunacağı bir futbol turnuvası düzenlemektir.” 

Kurallara uyulmasa bile, teke tek oynandığı sürece, oyunlar zararsızdır. Dünyayı yıkmaya katkıda 

bulunan, uluslararası ölçekteki spordur.’ Ve aynı zamanda Bill Shankly futbolu bir ölüm kalım 

meselesinden çok daha önemli olarak tanımlar. Futbol hayatımıza ilkel zamanlardan itibaren girmiş, 
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zamanla gelişmiş, her ne kadar insanların yuvarlak bir cismin peşinden koşması anlaşılmasa da 

zaman içerisinde günümüzdeki futbolu andıran oyunların önemli bir kısmı tarihe karışmış, bazıları 

ise ancak küçük gruplar tarafından yaşatılabilmiştir. Buna karşın 19. Yüzyıl’a gelindiğinde, 

İngiltere’de günümüzün futboluna ilk şekli verilmiş ve kısa süre içerisinde bu spor, kıtalararası bir 

popülariteye sahip olmuştur. Ancak futbol bir ayak oyunu olarak hayatımıza girmişken, “bazıları için 

aşk altı harflidir” diyerek tam da liglerin, milli maçların, UEFA ve Champions League’in başladığı 

sırada “futbol” ve “arma” aşkı bir kez daha, mabedlerini renkleri ve formaları ile dolduran 

taraftarlara hatırlatılmıştır. Birbirini hiç tanımayan insanların kolkola stadlarda birlikte hareket 

etmesi ve yine aralarında hiçbir husumet olmayan insanların ölüme sebebiyet verecek saldırganlıkta 

bulunması futbolun aslında dünyanın evrensel bir dili olmasının yanında diğer yüzünü de gözler 

önüne sermiş, kötüye kullanıldığında gerçekten “ölümüne” bağlanılan bir spor hatta kitle hareketi 

olduğunu göstermiştir. Özellikle Dünya ve Türkiye’deki şiddet örneklerine bakıldığında futbolun, 

özellikle kapitalizm ile boş zaman etkinliğinin insanların tüketerek deşarj olabileceği bir tüketim 

alanına dönüşmesine katkısı ile, kitleler üzerindeki etkisinin nasıl bir teröre yol açabileceği 

görülmüştür. Çalışmanın amacı futbolun boş zaman etkinliği olarak kullanılırken tüketim ve aşkla 

yaratılan arma sevgisi ardında nasıl taraf olgusunun düşmanlığa dönüştürüldüğüne değinmek, 

taraftar, fanatic ve hooligan kavramlarına yer vermek ve şiddete neden olabilecek unsurları 

futbolun toplumsal ve ekonomik yapısı altında incelemektir. Neticesinde Dünya ve Türkiye’deki 

şiddet olayları incelenecek ve çalışmada söylem analizi tekniği kullanılacaktır. Elde edilen sonuçlar 

ile futbol-şiddet-boş zaman etkinliğinde kitleleri sadece organik biber gazı ile değil medyanın da 

yardımı ile uyandırmak için çözüm önerileri sunulacaktır. 
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Abstract 0974 
  

Determination of the relationship between competition anxiety and age, sports 

experience and physical self perception in female football players 

  

Taner Bozkuş, Mutlu Türkmen, Murat Kul 

Bartın University BARTIN 

  

The purpose of the present study was to investigate the relationship between competition anxiety 

(CA) and age (A), sports experience (SE) and physical self perception in female football players. 83 

female football players in Turkish Primary Division League category participated in this study 

voluntarily. SCAT-C (Sport Competition Anxiety-Children) was used to the determination of 

competitive anxiety. The Children and Youth Physical Self-Perception Inventory (CYPSPP) was used 

to the determination of sport ability (SA), physical condition (PC), attractive body (AB), strength 

(S), general physical competence (GPC).  

 

Results of Pearson Product Moment correlation analysis showed that CA was negative significantly 

correlated with SE (r=.-218; p<0.05), SA(r=.-486; p<0.01), PC (r=.-461; p<0.01),S (r=.-283; 

p<0.01), GPC(r=.-360; p<0.01). A was significantly correlated with SE (r=.697; p<0.01), SA 

(r=.327; p<0.01), PC (r=.461; p<0.01), AB (r=.551; p<0.01), S (r=.224; p<0.05) and GPC 

(r=.475; p<0.01). Similarly, SD was significantly correlated with SA (r=.528; p<0.01), PC 

(r=.519; p<0.01), AB (r=.280; p<0.01), S (r=.299; p<0.05) and GPC (r=.415; p<0.01). As a 

conclusion, the findings of the present study indicated that competition anxiety was significantly 

correlated with age, sports experience (SE) and physical self perception in female football players. 
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Kadın futbolcularda yarışma kaygısı ile yaş, spor deneyimi ve fiziksel benlik 

algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

  

Taner Bozkuş, Mutlu Türkmen, Murat Kul 

Bartın Üniversitesi BARTIN 

  

Bu çalışmanın amacı, kadın futbolcularında yaş (Y), spor deneyimi (SD) ve fiziksel benlik algısı ile 

yarışma kaygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmaya Türkiye Kadınlar 1. Futbol liginde 

mücadele kadın futbol takımlarında yer alan toplam 83 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yarışma kaygısının (YK) ölçülmesinde “Yarışma Kaygısı Envanteri (Sport Competition 
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Anxiety Test, SCAT-C)”, sportif yeterlik (SY), fiziksel kondisyon (FK), vücut çekiciliği (VÇ), kuvvet 

(K), genel fiziksel yeterliliğin (GFY) belirlenmesinde ise “Kendini Fiziksel Algılama Envanteri” 

(Children and Youth Physical Self Perception Profile, CY-PSPP) kullanılmıştır. Pearson Çarpımlar 

Moment Korelasyon sonucunda, araştırmaya katılan futbolcuların, YK ile SD (r=.-218; p<0.05), 

SY(r=.-486; p<0.01), FK (r=.-461; p<0.01), K (r=.-283; p<0.01), GFY(r=.-360; p<0.01) arasında 

negatif ilişki bulunurken Y ile SD (r=.697; p<0.01), SY (r=.327; p<0.01), FK (r=.461; p<0.01), VÇ 

(r=.551; p<0.01), K (r=.224; p<0.05) ve GFY (r=.475; p<0.01) arasında anlamlı pozitif ilişki 

bulunmuştur. Bunun yanı sıra, SD ile SY (r=.528; p<0.01), FK (r=.519; p<0.01), VÇ (r=.280; 

p<0.01), K (r=.299; p<0.05) ve GFY (r=.415; p<0.01) arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 

Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular, kadın futbolcuların yarışma kaygı düzeyleri ile yaş, spor 

deneyimi ve fiziksel benlik algıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 
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Abstract 0979 
  

Estimation and comparison of oxygen pulse in exercised and relaxed mood of 

activite male students on treamill ،step queen and ergometr cycle tsests 

  

Keyvan Shahmoradi 

Iran-Ardabil-Mohaggeg ardabili university-faculty of sport science and physical education 

  

The purpose of this study of this study is estimation, measurement and comparing the oxygen 

pulse in relax and active mood of male students. Oxygen pulse in relaxation mood analyzed with 

the predictive equations and gas analyzer. for this purpose, 23 male students with a mean (S.D) 

age of 22 / 2 ± 2 / 01 (years), height 175/52±4/6 cm and weighs 66/96±5/42 (kg) that were 

selectively chosen, participated in this study. To estimate and measurement of maximum rate of 

oxygen pulse, subject 6 exercise test: Bruse treadmill test, Astrand ergometer test, Queen's step 

test with respiratory gas analysis, Bruse treadmill test, Astrand ergometer test, Queen's step test 

without respiratory gas analysis was performed. Maximal oxygen pulse, measured from the 

treadmill test (BRUSE) with respiratory gas analysis showed significant differences to maximum 

estimated oxygen pulse from the treadmill test (Bruse). Maximal oxygen pulse measured from 

cycle test (Astrand) With respiratory gas analysis showed no significant difference in comparing to 

maximum oxygen pulse measured from the Queen's staircase test with respiratory gas analysis. 

Data analysis used oneway-analysis of variance test showed no significant difference between the 

maximum estimated oxygen pulse (Bruce) and cycling test (Astrand), (both of them without 

analyzer gas).And there is significant difference between the maximum estimated oxygen pulse 

from the treadmill test (Bruce) and Queen stairs test, (both of them without analyzer gas).And 

there is significant difference between maximum estimated oxygen pulse from cycling test 

(Astrand) and Queen stairs test, (both of them without analyzer gas). 

  

Keywords: Oxygen pulse, cardiovascular equipment, exercise test 
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Abstract 0980 
  

Determination of the desperation levels of the higher education students who 

receive sports education in terms of employment 

  

Uğur Özer1, Tekin Çolakoğlu2 
1Gazi University, Institute of Health Sciences 
2Gazi University, College of Physical Education and Sports 

  

Nowadays the number of higher education institutes given the sports education and training have 

been rapidly increased and the different departments of several qualities have been opened. 

Concordantly the student quotas that are accepted to those institutions have been increased. As a 

result of this situation, the employment problem has been broken out for the graduates.The aim of 

this study is to determine the desperation levels of the higher education students who receive 

sports education in terms of employment. In the research in the general screening model, 286 

students who receive education in the Departments of Physical Exercises and Sports of Hacettepe 

University and Ankara University have been created the research group during the Academic year 

2011-2012. In the research, the personal information section and Beck Desperation Scale have 

been taken part in the questionnaire form as data collection tool. The obtained data have been 

analyzed in the statistical package program of SPSS17.In the evaluation of the questionnaire data, 

the t-tests and the unidirectional variance analysis have been used to search the differences 

between the participants’ desperation points and several variances. As a result of the study, it has 

been determined that the general desperation points of the students have been found as 

4,51(Slight Desperation Level), the number of students who have no employment anxiety 

subsequent to the graduation have been found more than others(228 students=Minimum 

Desperation Level) but the desperation levels of students(58 students, 7,3=Slight Desperation 

Level) who have employment anxiety subsequent to the graduation have been found higher. 

  

Keywords: Sports education, undergraduate, employment, desperation level 
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Spor eğitimi alan yükseköğrenim öğrencilerinin istihdam durumu açısından 

umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi 

  

Uğur Özer1, Tekin Çolakoğlu2 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

GİRİŞ VE AMAÇ 

Spor eğitimi, kişileri, ortak hayatın benzerliklerine yöneltmesi bakımından önem taşımaktadır. Spor 

eğitiminin amacı, bireylerin, hem fizikî, hem psikolojik gelişmelerini sağlamak, sosyal hayatta hazır 

ve yaratıcı kılmaktır. Spor eğitimi de, diğer eğitim şekilleri gibi, kişiye hem statü sağlamakta, hem 

de ekonomik kazanç elde edebileceği bir meslek edindirmektedir (Erkal, 1992). 

Spor eğitiminde verimliliğin artışı, eğitilen kimsenin eğitim sonrasında iş bulabilmesine (istihdama) 

bağlıdır. Spor eğitimi alan kimsenin, bu eğitim sonrasında istihdam edilememesi, eğitimde 

verimliliği düşürecektir. Buradan hareketle, spor eğitiminde verimliliğin artabilmesi eğitim araç ve 

gerecinin temini kadar, eğitilen kişinin bir işe yerleştirilmesine de bağlıdır. Eğer, spor eğitiminden 

geçen bir kimse aldığı eğitime bağlı bir iş bulamıyorsa, eğitimin maliyeti yükseliyor, eğitim-istihdam 

ilişkileri yeterli kurulamıyor demektir (Erkal ve ark., 1998). 

Bunun yanı sıra, spor eğitimi alan bir kişi, aldığı eğitime uygun olarak bir iş sahibi olursa, spor 

eğitiminin "fonksiyonel eğitim değeri"nden bahsedilebilir. Eğer, o kişi, aldığı spor eğitimine uygun 

olmayan bir mesleği seçmişse, o takdirde, spor eğitiminin "sembolik değeri"inden söz edilebilir. 

Örneğin, spor eğitimi gören bir kimsenin branşı spor sağlığı uzmanlığı ise ve o kimse spor sağlığı ile 

ilgili faaliyet göstermiyorsa, gördüğü spor eğitiminin değeri semboliktir. Eğer, aynı kişi, spor sağlığı 

dersini veriyorsa veya spor sağlığı üzerinde çalışıyorsa, gördüğü eğitimin değeri fonksiyoneldir ve 

spor eğitimi amacına ulaşmış sayılabilir. Spor eğitiminin sembolik olması halinde, spor eğitimindeki 

hâsıla katsayısı düşük, yani eğitimden istenen verim alınamıyor, demektir (Erkal ve ark., 1998). 

Günümüzde spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının sayısı hızla artmakta ve çeşitli nitelikte, 

farklı bölümler açılmaktadır. Buna paralel olarak bu kurumlara kabul edilen öğrenci kontenjanları da 

artmaktadır. Bu durum sonucunda mezunların istihdam sorunu ortaya çıkmaktadır. Buradan 

hareketle bu çalışmanın amacı; spor eğitimi alan yükseköğrenim öğrencilerinin istihdam durumu 

açısından umutsuzluk düzeylerini belirlemektir. 

 

YÖNTEM 

Genel tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 ders yılında, Gazi Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinin beden eğitimi ve spor bölümlerinde eğitim gören 

286 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler bölümü ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) yer 

alan anket formu kullanılmıştır. 
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Beck Umutsuzluk Ölçeği, 1974 yılında, Beck ve arkadaşları tarafından, umutsuzluk derecesini 

sayılara dökerek belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 20 sorudan oluşan ölçekte sorulara doğru-

yanlış şeklinde cevap verilmektedir. Maddelerin 11 tanesinde “evet” seçeneği, 9 tanesinde ise 

“hayır” seçeneği 1 puan alır. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15. ve 19. sorularda “hayır”; 2, 4, 7, 9, 11, 12, 

14, 16, 17, 18. ve 20. sorulara ise “evet” yanıtı için birer puan verilir. Alınabilecek puan aralığı 0 ve 

20 arasındadır (Beck ve ark., 1974). 

 

Umutsuzluk Puan Aralıkları ve Değerlendirilmesi 

 

0-3 Umutsuzluğun olmadığı düzey veya minimum düzeyde umutsuzluk puanı 

4-8 Hafif düzeyde umutsuzluk puanı 

9-14 Orta düzeyde umutsuzluk puanı 

15+ Ciddi düzeyde umutsuzluk puanı 

 

Seber ve arkadaşları tarafından, 1993 yılında, yapılan çalışmada, 107 kişilik bir örneklem grubunda 

Beck Umutsuzluk Ölçeğinin, Alfa güvenirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur (Seber ve ark.,1993). 

Elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17 istatistik paket 

programında analiz edilmiştir. Anket verilerinin değerlendirilmesinde katılımcıların umutsuzluk 

puanları ve çeşitli değişkenler arasında anlamlı farklılıklar aramak için t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmamızda cinsiyet değişkenine göre umutsuzluk puanı ortalamalarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Yaş ve sınıf değişkenine göre, öğrencilerin umutsuzluk puanı ortalamalarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Gelir düzeyi değişkenine göre öğrencilerin umutsuzluk puanı ortalamalarında anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Düşük (6,00=Hafif Umutsuzluk Düzeyi) ve orta (4,56=Hafif Umutsuzluk 

Düzeyi) gelir düzeyindeki öğrencilerin umutsuzluk puanı ortalamaları, yüksek (2,89=Minimum 

Umutsuzluk Düzeyi) gelir düzeyindeki öğrencilerin umutsuzluk puanı ortalamalarından yüksek 

çıkmıştır. 

“Mezun olduktan sonra aldığım eğitim ile ilgili bir iş bulabileceğimi düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplara göre umutsuzluk puanı ortalamaları ve t-testi karşılaştırmalarına göre “Evet” cevabı 

veren 228 öğrencinin umutsuzluk puanı ortalaması (3,81=Minimum Umutsuzluk Düzeyi) ve “Hayır” 

cevabı veren 58 öğrencinin umutsuzluk puanı ortalaması (7,32=Hafif Umutsuzluk Düzeyi) arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu verilere göre “Hayır “cevabını veren öğrencilerin umutsuzluk 

puanı, “Evet “cevabı veren öğrencilerin umutsuzluk puanından daha yüksektir. 
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SONUÇ 

Çalışma sonucunda öğrencilerin genel umutsuzluk puanlarının 4,51 (Hafif Umutsuzluk Düzeyi) 

olduğu, mezuniyet sonrası istihdam kaygısı taşımayan öğrencilerin sayısının daha fazla olduğu (228 

öğrenci, 3,81=Minimum Umutsuzluk Düzeyi), ancak mezuniyet sonrası istihdam kaygısı taşıyan 

öğrencilerin (58 öğrenci, 7,32=Hafif Umutsuzluk Düzeyi) umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 0981 
  

The evaluation of physical activity levels of Kastamonu University academic 

members 
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1Kastamonu University Rectorate, Kastamonu 
2Gazi University School of Physical Education and Sport, Ankara 
3Kırıkkale University Department of Physical Education and Sport, Kırıkkale 

  

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the physical activity levels of Kastamonu 

University academic members.  

 

Method: Physical Activity Assessment Questionnaire (PAAQ) consisting of 5 categories was used to 

determine the physical activity levels of participants. 

 

Results: The male academicians burned much more calorie than female ones in all the sub-

categories except for the housework. Besides there were significant differences in work, 

transportation, stair and sport sub-categories.  

 

Conclusion: After the investigation of totally 6 categories, it was understood that the physical 

activity participation values of female academicians were lower than the male colleagues. 

  

Keywords: Academic members, MET value, physical activity 

 
Kastamonu Üniversitesi öğretim elemanlarının fiziksel aktivite düzeylerinin 

değerlendirilmesi 
  

Ali Erdem Ciğerci1, Kadir Gökdemir2, Aziz Güçlüöver3 
1Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Kastamonu 
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
3Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kırıkkale 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kastamonu Üniversitesi öğretim elemanlarının fiziksel aktivite 

düzeylerinin saptanmasıdır. 

Yöntem: Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin ölçülmesi için toplam 5 bölümden oluşan Fiziksel 

Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA) kullanılmıştır. 
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Bulgular: Cinsiyete göre bir haftada harcanan kilokalori (kcal/hafta) değerlerine bakıldığında ev 

işleri alt başlığı hariç tüm gruplarda erkeklerin kadınlara oranla daha fazla kalori harcadığı tespit 

edilmiştir. Bununla beraber işyeri, ulaşım, merdiven ve spor alt başlıklarında elde edilen verilerin de 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmıştır.  

 

Sonuç: Beş alt başlık ve toplam kcal/hafta değeri olmak üzere altı düzeyde incelenen değerler 

sonucunda kadın akademisyenlerin erkek meslektaşlarına göre fiziksel aktivitelere katılım oranları 

daha düşük olarak görülmüştür. 
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Abstract 0983 
  

Cardioelectric field during ventricular activation in ski racers and untrained 

people at rest 

  

Svetlana Strelnikova, Natalya Panteleeva, Irina Roshchevskaya, Mikhail Roshchevsky 

Laboratory of Comparative Cardiology, Komi Science Centre, Urals Division, Russian academy of 

sciences, Syktyvkar, Russia 

  

We studied the initial ventricular activity of heart in sportsmen and the untrained people, at rest by 

the method of synchronous multichannel cardioelectrotopography. Comparative study of 

cardioelectric field on thorax surface in sportsmen and healthy people during the period of 

depolarization of heart ventricles has revealed differences in amplitude characteristics and 

movements of positive and negative extrema. 
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Cardioelectric field during ventricular activation in ski racers and untrained 

people at rest 

  

Introduction Under the conditions of intensive muscular work the increased demands are made to 

the cardiovascular system of the sportsman for the supply of an organism with oxygen. During 

competitions the heart of the sportsman works under the conditions of hyperfunctioning, on the 

verge of functionality. Skiing is a cyclic kind of sport, trainings of sportsmen are aimed at 

endurance formation, first of all, of the cardiovascular system.  

Along with the growth of skill and physical capacity for work in highly skilled sportsmen regular 

physical activities lead to morphofunctional changes of the man’s heart (the myocardium 

hypertrophy, the decrease of end-systolic volume and the increase of end-diastolic volume, the 

increase in force of contractions), that becomes apparent in the change of the heart electrical 

activity of a trained man. 

It is most actual to introduce the new methods of research of heart electric activity in sports 

physiology which will allow to reveal changes in electric activity of the heart not reflected in the 

ECG in standard leads. 

Method Cardioelectric field from body surface of 25 ski racers of the highest sports qualification at 

the age of 18- 28 and 53 healthy untrained people at the age of 18-30 (control group) was 

studied.  

Cardiopotentials were reiterated with the use of 64 unipolar electrodes located in regular intervals 
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on the torso by the method of cardioelectrotopography with the help of an automated multichannel 

system (Roshchevsky et al., 2001). The parameters of cardioelectric field were analyzed with the 

use of equipotential maps. Data were presented M±SD. 

Sportsmen and untrained people were examined by the principle of voluntary participation and at 

the moment of research had no pathologies of cardiovascular system. 

Result At the initial stage of depolarization the formation of cardioelectric field in sportsmen and 

untrained people was observed from -55 up to -30.25 ms relative to peak RII. The zone and the 

maximum of positive potentials was located mainly on the ventral, while negative ones – on the 

dorsal side of thorax in all subjects under study. On the thorax surface of those studied: the 

maximum was located in the upper part of mediasternal line in all people of control group and in 92 

% of sportsmen, in 8% of skiers - in the left media-clavicular line; the minimum in 96 % of 

untrainedpeople was located on the back and in 4 % - below and in the left of the anterior part of 

thorax; appearance of maximum on the shoulder and in the area of sternal-clavicular joint. 

Time of the maximum of potentials: in sportsmen from -9.25 ms to 13.25 ms (1.91±5.1 ms), in 

untrainedpeople from -7.5 ms to 13.25 ms (2.51±4.01 ms). The minimum in sportsmen reaches its 

maximum value from -0.75 ms to 22.75 ms (7.60±5.5 ms), in untrained people from 0.75 ms to 

17.5 ms (7.10±5.46 ms). The maximum and minimum of cardiopotentials at period of initial 

ventricular activity in sportsmen and people of the control group made: 1.91 ± 0.87 mV and 2.31 

± 0.74 mV (р <0.05), -2.18 ± 0.91 mV and -2.07 ± 0.85 ms, accordingly. The tendency of 

reduction of absolute values of positive cardiopotential and increase of negative cardiopotential in 

sportsmen at period of initial ventricular activity in comparison with those in untrainedpeople was 

observed.  

During RII ascending phase the zone of electropositivity shifted left laterally and reached the dorsal 

part; the zone of electronegativity was located right laterally and in the upper part of the dorsal 

and ventral sides in all subjects.  

By the moment of the R peak in the ECGII in all subjects the minimum was localized on the ventral 

side of chest area. The maximum in untrained people moved to the clavicular area, while in 32 % 

of sportsmen it remained on the back. 

During RII descending phase in the ECGII the position of minimum did not change in all subjects. 

The positive extremum was observed on the back in 56 % of sportsmen and 39 % of untrained 

people, in the rest it was observed on the ventral side. 

Conclusion The revealed distinctions in the position and shifting of the positive extremum in 

sportsmen and untrained people are probably connected with the peculiarities of the activation 

process of trained and untrained heart. 

Program of Presidium of RAS №12-П-4-1069. 
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Abstract 0984 
  

Sportspersonship orientations of basketball and soccer players 

  

Sinem Kurşun, Bahri Gürpınar 

Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and 

Sport Teaching, Antalya, Turkey 

  

The purpose of this study is to invastigate the sportspersonship orientations of basketball and 

soccer players. There are 151 basketball and 161 soccer totally 312 player whose avarege age is 

22.07 participated this study. Multidimensional sportspersonship orientation scale (MSOS) and 

personal information form was used the data collection tool. Sport branches and personal 

informations of the players and their scores taken from the scale was compared and differences 

have been stated. Descriptives, frequency and t-test was used in the interpretation of data. As a 

result of this research, the average sportspersonship scores of basketball players are higher than 

the soccer players and in some parameters that differences was found significant. 

  

Keywords: Sportspersonship, basketball, soccer 

 
Basketbol ve futbolcuların sportmenlik yönelimleri 
  

Sinem Kurşun, Bahri Gürpınar 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, Antalya, Türkiye 

  

Bu çalışmanın amacı basketbol ve futbolcuların sportmenlik yönelimlerini incelemektir. Çalışmaya 

Antalya’da yaşayan, yaş ortalaması 22.07 olan ve lisanslı olarak spor yapan 151 basketbol ve 161 

futbolcu olmak üzere toplam 312 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel 

bilgi formu ve çok boyutlu sportmenlik yönelimleri ölçeği kullanılmıştır. Sporcuların ölçekten aldığı 

puanlar ile kişisel bilgileri ve spor branşları karşılaştırılmış ve farklar ortaya konulmuştur. Verilerin 

yorumlanmasında frekans, yüzde dağılımları ve t-test kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre basketbolcuların sportmenlik puanı ortalamasının futbolculardan yüksek olduğu ve 

bazı parametrelerde basketbolcuların ortalama puanlarının futbolculara göre anlamlı olarak farklılık 

gösterdiği ortaya konmuştur. 
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Abstract 0985 
  

 
The study of stress levels and workplace moods of sports managers working for 

Istanbul Metropolitan Municipality Sports Inc 

  

Sema Yıldırım1, Süleyman Şahin2, Canan Bastık3, Bilge Donuk1 
1Istanbul University, School of Physical Education and Sports, Istanbul, Turkey 
2Bursa City Diractorates of Youth and Sports, Bursa,Turkey 
3Bursa Technical University, Bursa, Turkey 

  

The aim of the study is to evaluate moods and stress levels of sports managers in their workplaces. 

For this reason, a questionnaire has been conducted on total 50 sports managers, including 11 

directors, 4 assistant managers, 9 chiefs and 26 coordinators who work for Istanbul Metropolitan 

Municipality Sports Inc. As the means of assessment, the method of survey developed by Quinn 

and Shepard has been used in the study. 

During the process of social change, some failures have appeared owing to the reflection of stress 

to occupational life. The study has started from the hypothesis of removing the stress sources, by 

determining them first, which adversely affect the professional performance of sports managers 

and disturb them during their efforts to reach their goals. In this regard, the average of the sports 

managers' Worry, Stress, Joy, Demands and Mood has been studied through the questionnaire 

conducted. These parameters included in the questionnaire have been linked with the parameters 

of age, gender and work. When the parameters were analyzed according to gender, no difference 

could be noticed along with the replies to the questions asked in the questionnaire. While in the 

parameters of work distribution and age, a difference at the level of p<0,05 could be found only in 

the average of demands, no difference could be found in other parameters. 

  

Keywords: Stress, sports, sports manager 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’de çalışan spor yöneticilerinin stres 

düzeylerinin ve iş yeri ruh hallerinin incelenmesi 

  

Sema Yıldırım1, Süleyman Şahin2, Canan Bastık3, Bilge Donuk1 
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Amaç: Sosyal değişme sürecince gerginliğin iş hayatına yansıması sonucu başarısızlıklar ortaya 

çıkmaktadır. Spor yöneticilerinin iş performansını olumsuz yönde etkileyen ve amaçlarına ulaşmada 

kendilerini rahatsız eden stres kaynaklarının belirlenerek ortadan kaldırılması hipotezinden yola 

çıkılmıştır. Bu çalışmada amaç spor yöneticilerinin iş yerindeki ruh hallerini ve stres düzeylerini 

ölçmektir.  

 

Materyal-Metod: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş ‘de görev yapan 11 müdür, 4 müdür 

yardımcısı, 9 şef, 26 koordinatör olmak üzere toplam 50 spor yönetici üzerinde anket çalışması 

uygulanmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak Quinn ve Shepard’ın geliştirdiği anket metodu 

kullanılmıştır. Bu bağlamda spor yöneticilerinin Endişe, Stres, Neşe, Talepler ve Ruh Hali Ortalaması 

yapılan anket ile incelenmiştir. 

 

Bulgular: Görevlere göre endişe ortalaması müdür 3,12±0,50; müdür yardımcısı 3,54±0,40; şef 

3,27±0,44; koordinatör 3,08±0,38. Stres ortalaması müdür 2,87±0,50; müdür yardımcısı 

3,18±0,24; şef 2,90±0,26; koordinatör 2,84±0,35. Neşe ortalaması müdür 2,13±0,66; müdür 

yardımcısı 1,25±0,19; şef 1,89±0,78; koordinatör 2,07±0,59. Talepler ortalaması müdür 

2,75±0,42; müdür yardımcısı 2,85±0,19; şef 2,73±0,30; koordinatör 2,35±0,48. Ruh hali müdür 

3,31±0,61, müdür yardımcısı 3,75±0,36, şef 3,59±0,54; koordinatör 3,48±0,44 bulundu. 

 

Sonuç: Ankette bulunan bu parametreler yaş, cinsiyet ve görev parametrelerine göre 

ilişkilendirilmiştir. Cinsiyete göre parametreler incelendiğinde anketteki sorulara verilen yanıtlar 

doğrultusunda fark gözlenmemiştir. Görev dağılımı ve yaş parametrelerinde yalnızca talepler 

ortalamasında p<0,05 düzeyinde farklılık bulunurken; diğer parametrelerde fark bulunmamıştır. 
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Abstract 0986 
  

Comparison of physical and basic action skills of children according to the socio-

economic levels of families 

  

Faruk Yamaner1, Canan Bastık1, Mehmet Akif Ziyagil2 
1Hitit University, Scholl of Physical Education and Sports, Çorum, Turkey 
2Amasya University, Department of Physical Education and Sports, Amasya, Turkey 

  

The aim of this study is to compare physical and basic action skills of the primary school students 

at the age of 8-10 in Çorum according to the socio-economic levels of their families. 

By comparing the information obtained from Çorum Provincial Directorate for National Education 

with the survey conducted on the children, the socio-economic levels of the families have been 

classified as low, middle and high income levels. In this study, the level of physical and basic action 

skills of total 459 children, including 197 children having low socio-economic level, 232 children 

having middle socio-economic level and 30 children with high socio-economic level have been 

assessed through TGMD-II test. In the analysis of differences among groups, one-way analysis of 

variance has been used (ANOVA). 

This study have revealed that there is a meaningful difference among locomotor, object controlling 

and total Tgmd-2 scores of the children having low, middle and high socio-economic levels. A 

difference between object controlling and total Tgmd-2 scores has been observed, while no 

differences have been observed among the locomotor scores of male and female students. In 

conclusion, physical and basic action skills of the primary school students can be thought to differ 

depending upon their nutrition and the variance in their opportunities to act provided for them 

according to their socio-economic conditions, and their genetic potentials. There is a need to 

organize dietary programmes and physical education activities oriented towards the children of the 

families especially with low socio-economic level. 

  

Keywords: Child, sports, socio-economic, TGMD-2 
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Ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre çocukların fiziksel ve temel hareket 

becerilerinin karşılatırılması 

  

Faruk Yamaner1, Canan Bastık1, Mehmet Akif Ziyagil2 
1Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çorum, Türkiye 
2Amasya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Amasya,Türkiye 

  

Amaç; Çorum ilindeki 8-10 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ve temel hareket 

becerilerinin ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre karşılaştırılmasıdır.  

 

Materyal-Metod: Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler, çocuklara uygulanan anket ile 

karşılaştırılarak ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri düşük, orta ve yüksek gelir düzeyi olarak 

sınıflandırıldı. Bu çalışma da; düşük sosyo-ekonomik düzeyine sahip 197, orta sosyo-ekonomik 

düzeyine sahip 232 ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyine sahip 30 çocuk olmak üzere toplam 459 

çocuğun fiziksel ve temel hareket beceri düzeyi TGMD-II Testi ile ölçüldü. Gruplar arası farklılıkların 

analizinde tek yönlü varyans analizi kullanıldı (ANOVA).  

 

Bulgular: Düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyine sahip çocukların lokomotor, obje kontrol 

ve toplam Tgmd-2 puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir. Ayrıca vücut 

ağırlığı, boy uzunluğu ve vücut kitle indeksi bakımından sosyo-ekonomik gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır. Kız ve erkek öğrencilerin lokomotor puanları arasında farklılık gözlenmezken, obje 

kontrol ve toplam Tgmd-2 puanları arasında farklılık gözlendi. Gözlenen bu sonucun cinsiyet 

farkından ve yaş faktöründen kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç; İlköğretim öğrencilerinin fiziksel ve temel hareket becerileri, sosyo-ekonomik koşullarla 

ilişkili çocukların beslenme ve onlara sağlanan hareket etme fırsatlarındaki değişime ve genetik 

potansiyellerine bağlı farklılaştığı düşünülebilir. Özellikle düşük sosyo-ekonomik seviyedeki ailelerin 

çocuklarına yönelik beslenme programlarının ve beden eğitimi faaliyetlerinin düzenlenmesine 

ihtiyaç vardır. 
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Abstract 0995 
  

Volunteering awareness of university students 

  

Tolga Tek, Merve Altun, Melih Öztop, Settar Koçak, Irmak Hürmeriç 

METU, Physical Education and Sports Department, Ankara, Turkey 

  

Purpose: The purpose of this study was to determine the volunteering awareness of university 

students and to raise students’ level of volunteering awareness in accordance with data obtained 

from this study. 

 

Subjects: One hundred sixty six (40 women, 126 men) university students voluntarily participated 

in this study. 

 

Method: Volunteerism Questionnaire (22 questions) developed by Yurttagüler (2006) was used to 

determine the university students’ volunteering awareness and their inclination. In addition, 

demographic characteristics of students and their preferences to work in any volunteer institutions 

and working area were also determined by this questionnaire. 

 

Results: The results indicated that 82% of the university students think that volunteerism is a 

learning process, while 78% of the students think that volunteerism is a social responsibility, and 

among 65.1% of the students it is a tool for spending good time. In addition, 60% of the students 

believe that voluntary working is appreciated greatly by society, while 34.4% of them think that it 

is solely aid to who needs. University students, who intend to work as a volunteer in the long term, 

consisted of 55.14% of the total participants, whereas 30% of the students stated that they were 

uncertain about working as a volunteer. 

 

Conclusion: It might be concluded that students should be given the appropriate educations in 

order to become volunteers to work in different types of area that society needs and it should also 

be enabled to make society become more sensitive about volunteering activities and voluntary 

institutions.  

 

References 
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Üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi 

  

Tolga Tek, Merve Altun, Melih Öztop, Settar Koçak, Irmak Hürmeriç 

ODTÜ, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye 

  

Amaç: 2011 yılının “Avrupa Gönüllülük Yılı” olarak kabul edildiği günümüzde, bireylerin yurttaş 

olarak topluma dahil olma ve yaşamdaki değişimlere katkıda bulunmasının bir yolu olarak görülen 

gönüllülük; hemen her alanda kendini göstererek, toplumsal yaşam içerisinde önemli bir parçayı 

oluşturmaktadır. Dünyada giderek artan çevre sorunları ve doğal afetlerde, sosyal sorumluluk 

projelerinde, eğitim seminerlerinde ve düzenlenen bir çok organizasyonda gönüllülerinin etkilerini 

görmek mümkündür. Ülkemizdeki organizasyonlara bakıldığında ise, özellikle spor alanında 

gönüllülerin faaliyetleri dikkat çekmektedir. Bu organizasyonlarda genç nüfusun, özellikle üniversite 

öğrencilerinin gönüllü olarak katıldıkları görülmektedir. Diğer taraftan, büyük çoğunluğunu 

gençlerin oluşturduğu toplumumuzda, gençlerin gönüllü çalışmalara katılma oranı %20’nin altında 

bulunmaktadır (Yaman, 2005). Gönüllülüğün kendini gerçekleştirme ve sosyal sorumluluk açısından 

öneminin vurgulanması, özellikle üniversite öğrencileri arasında gönüllülük bilincin yaratılması ve 

sivil toplum kuruluşlarına güç sağlanması açısından son derece önemlidir. Araştırmanın amacı, 

üniversite öğrencileri arasında gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve elde edilecek veriler 

doğrultusunda üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilincinin artırılması ile ilgili çalışmalar 

yapılmasıdır.  

 

Yöntem: Araştırmaya 40’ı kadın, 126’sı erkek olmak üzere toplam 166 (M yaş= 22,79) üniversite 

öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Üniversite öğrencilerinin gönüllük farkındalığı ve eğilimleri, 

Yurttagüler (2006) tarafından geliştirilen “Gönüllülük Anketi (22 soru)” ile ölçülmüştür. Ayrıca 

öğrencilerin demografik özellikleri ve gönüllü olarak görev almak isteyecekleri kurum ve çalışma 

alanları da bu anket ile belirlenmiştir.  

 

Bulgular: Anketten elde edilen bulgulara göre; üniversite öğrencilerinin, % 82’si gönüllü çalışmanın, 

bir öğrenme süreci olduğunu, % 78’i gönüllü çalışmanın toplumsal sorumluluk olduğunu, %65,1’i 

ise gönüllü çalışmanın iyi bir vakit geçirme aracı olduğunu düşünmektedir. Ayrıca öğrencilerin, % 

60’ı gönüllü olarak çalışmanın toplumda çok takdir gördüğüne inanırken, % 34,4’ü ise gönüllüğün 

ihtiyacı olana yardımdan ibaret olduğunu düşünmektedir. Gelecekte gönüllü olarak çalışmayı 

düşünen öğrenciler ise toplam katılımcıların % 55,14’ünü oluşturmaktadır. Öğrencilerin %30’u 

ilerde gönüllü olarak çalışma konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan, 

öğrencilere yöneltilen “gönüllü olmak istedikleri takdirde, hangi kurum ya da alanlarda çalışmayı 

tercih ederler” sorusuna, genelde devlet, özel ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmak istedikleri 

cevabını vermişlerdir. Çalışma alanları olarak, öğrenciler daha çok spor (121 kişi), eğitim (98 kişi), 

genç (86 kişi), yoksulluk (85 kişi), acil durum ve deprem (84 kişi), insan hakları (84 kişi), çocuk 

(71) barış hareketi (69 kişi) ve çevre (67 kişi) alanlarında gönüllü olarak çalışmak istediklerini 
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belirtmişlerdir. Özellikle; kadın (42 kişi), göç ve mülteciler (27 kişi), ve tüketici (25 kişi) gibi 

çalışma alanlarında gönüllü olmak isteyen öğrenci sayılarının az olduğu gözlenmiştir. Kişi 

sayılarından da anlaşılacağı üzere, öğrenciler tek bir alanda değil, birden fazla alanda 

çalışabileceklerini belirtmişlerdir.  

 

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu (% 78) gönüllü olmanın toplumsal sorumluluk 

olduğunu vurgularken, gönüllü olarak çalışmayı düşünen üniversite öğrenci sayısı tüm katılımcıların 

%55’i oluşturmaktadır. Dahası katılımcıların %30’u ilerde gönüllü olma konusunda kararsız 

kalmaktadırlar. Gençler arasında gönüllülük kavramının yeterince yaygınlaşmamış olmasının başlıca 

nedenleri arasında; sivil toplum kuruluşlarının kendilerini iyi ifade edememeleri ve yeterince 

tanıtamamaları görülmektedir (Yaman, 2005). Bununla birlikte özellikle üniversite öğrencilerinin 

gönüllü faaliyetlerine aile, birey ve toplum tarafından yeterince teşvik edilememesi gönüllülüğün 

kendini gerçekleştirme ve sosyal sorumluluk açısından öneminin yeterince vurgulanamaması da 

gönüllü katılımının zenginleştirilememe nedenlerinden biri olarak görülmektedir (Akatay, 2008). 

Oysaki günümüz koşullarında, bireylerin kendilerini geliştirebilmeleri için gönüllü çalışmaları içinde 

yer alarak manevi haz, vicdani davranış, insanlara saygı, yardımseverlik, cömertlik, insanlarla 

ilgilenmek, dayanışma, paylaşımcılık, kendinden farklı olanları anlamak, sorumluluk, özgüven, ekip 

çalışmasına yatkınlık, çok yönlü düşünebilme becerisi ve belli bir konuda uzmanlık gibi yönlerini 

geliştirmeleri gerekmektedir (Palabıyık, 2011; Akatay, 2008). Gönüllülük faaliyelerinde bulunan 

kuruluşlara büyük bir güç katacak gençleri bu kurumlara çekmek, ancak onlara uygulama ağırlıklı 

gerekli eğitimlerin verilmesi ile mümkün olacaktır (Akatay, 2008; Yaman, 2005). Çalışma 

verilerinden elde edilen diğer önemli bir sonuç ise öğrencilerin genelde belli başlı çalışma alanlarını 

tercih ettiği, bazı alanlarda ise hiç çalışmayı düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. Bu tercihler 

öğrencilerin üniversitede okudukları alanlar veya kendi ilgi alanlarıyla ilgili olabilir. İleriki 

çalışmalarda katılımcı sayısı artırılarak üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalıkları detaylı bir 

şekilde incelenmelidir. Elde edilecek veriler ışığında öğrencilere gerekli eğitimler verilerek toplumun 

farklı alanlarında ihtiyaç duyulan gönüllüler yetiştirilmeli ve toplumun gönüllülük faaliyetleri 

konusunda daha duyarlı hale gelmesi sağlanmalıdır.  

 

Kaynakça 

1. Akatay, A. (2008). Gönüllü Kuruluşların İnsan Kaynakları Sorunlarına Eğitsel Bir Çözüm. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(1), 115-137.  

2. Palabıyık, H. (2011). Gönüllülük ve Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım Üzerine Açıklamalar. 

Yönetim Bilimleri Dergisi, (9)1, 83-115.  

3. Yaman, Y. (2005). Gönüllülük Psikolojisi ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Kaknüs Yayınları, İstanbul. 

4. Yurttagüler, L. & Akyüz, A. (2006). Gönüllülerle İşbirliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - 

STK Çalışmaları-Eğitim Kitapları Dizisi, İstanbul, 1. Baskı, 53-100. 

  

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, gönüllülük, üniversite öğrencileri 



 

1918 

Abstract 0998 
  

 
Determination of sport motivation and anxiety level in bocce athletes 

  

Taner Bozkuş1, Mutlu Türkmen1, Atahan Altıntaş2 
1Bartın University School of Physical Education and Sports, Bartın 
2Başkent University Department of Sport Sciences, Ankara 

  

Purpose: The purpose of this study was to determinate the motivation orientations and anxiety 

level of bocce athletes. 

 

Method: Forty one male (Mage=23.09±11.80) and forty seven female (Mage=19.46±7.46) 

athletes voluntarily participated in this study. “Sport Competitive Anxiety Test” (Martens, 1977), 

“Sport Motivation Scale” (Pelletier et al., 1995) were administered to participants. An independent 

t-test was used to determined differences in motivation orientations and anxiety level of athletes. 

Results: Results showed that there were significant differences in external regulation subscale for 

athletes (t(86)= -2.01; p<.05). Also, there were no significant differences in anxiety level of 

athletes (p>.05). 

 

Conclusion: In conclusion, male athletes have higher score than female athletes in external 

regulation subscale. In other words, their behaviors are controlled by external sources such as 

rewards, medal and money. 

  

Keywords: Bocce, anxiety, motivation, gender 

 
Bocce sporcularının güdülenme yönelimleri ile kaygı düzeylerinin belirlenmesi 

  

Taner Bozkuş1, Mutlu Türkmen1, Atahan Altıntaş2 
1Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın 
2Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara 

  

Giriş 

Spor ve egzersiz psikolojisi çalışma alanı içerisinde sıklıkla ele alınan konular arasında yer alan 

güdülenme kavramının açıklanmasına yönelik pek çok kuram geliştirilmiş ve araştırmalar 

yapılmıştır. Hür irade kuramında, üç güdülenme biçimi olduğu ileri sürülmektedir. Bunlar, 

güdülenmeme, dışsal güdülenme ve içsel güdülenmedir (Deci & Ryan, 1985). Bu güdülenme 

sınıflaması, güdülenme biçimlerinin özerklik derecesine göre farklılaşmakla birlikte dışsal değerlerin 
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ve hedeflerin farklı içselleştirme derecelerini de betimlemektedir (Ntoumani & Ntoumanis, 2006).  

Sporcuların performanslarının belirleyicisi olan kavramların başında gelen kaygıyı (anxiety), Cox 

"artmış fizyolojik uyarılmışlık ve sübjektif bir endişe" olarak tanımlamıştır (Cox, 1998). Weinberg ve 

Gould'a (1995) göre ise kaygı “vücudun uyarılmışlığıyla birlikte bulunan sinirlilik, endişe ve sıkıntı 

duygularıyla ilgili duygusal durumu” anlatır. Yarışma kaygısının yüksek olması performansı olumsuz 

etkilemekle birlikte, gelecekteki spor yaşantısına da etkide bulunmaktadır. Yüksek yarışma 

kaygısına sahip olan sporcular kronik olarak yarışmayı bir tehdit olarak görmektedirler. Bu nedenle 

yüksek yarışma kaygısının anlaşılması sporcular için oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Martens, 

1997). Sporcuların performanslarında büyük rol oynayan güdülenme ve kaygı düzeyleri, pek çok 

çalışmada farklı branşlarda irdelenmiştir (Abrahamsen, Roberts & Pensgaard, 2008; Grossbard, 

Cumming, Standage, Smith & Smoll, 2007). Bu kavramlar, pek çok branşta olduğu gibi son yıllarda 

ülkemizde popüler hale gelen bocce branşında da sporcu performansı üzerinde büyük etkiye 

sahiptir. 

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, bocce sporcularının kaygı düzeyleri ile güdülenme 

yönelimlerinin cinsiyete göre belirlenmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmaya 41 erkek ( yaş= 23.09, SS=11.80 yıl), 47 kadın ( yaş= 19.46, SS=7.46 yıl) 

olmak üzere toplamda 88 ( yaş=21.15, SS=9.83 yıl) bocce sporcusu gönüllü olarak katılmıştır.  

 

Veri toplama araçları: 

Sporda Yarışma Kaygısı Testi: 

Sporcuların yarışma ortamındaki kaygı düzeylerini ölçmek için Martens (1977) tarafından geliştirilen 

“Sporda Yarışma Kaygısı Testi” kullanılmıştır. Bu test yarışma ortamındaki kaygı durumunu ölçen 

15 maddeden oluşmuştur. Tüm maddeler 3’lü ölçek (hiç bir zaman, bazen, sık sık) kullanılarak 

cevaplandırılmaktadır.  

 

Sporda Güdülenme Ölçeği: 

Sporcuların güdülenme düzeylerini belirlemek için Pelletier ve ark. (1995) tarafından geliştirilen 

“Sporda Güdülenme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, İçsel Güdülenme (Bilmek için İçsel Güdülenme, 

Başarmak İçin İçsel Güdülenme, Uyaran Yaşamak İçin İçsel Güdülenme) Dışsal Güdülenme (Dışsal 

Düzenleme, İçe Atım, Özdeşim Kurma) ve Güdülenmeme alt boyutlarından oluşmaktadır.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde sporcuların güdülenme yönelimleri ve kaygı düzeylerinin cinsiyete göre 

belirlenmesi amacı ile bağımsız örneklerde t-test analizi kullanılmıştır.  
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Bulgular:  

Tablo 1: Sporcuların Güdülenme Yönelimleri ve Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması  

 

Kadın ve erkek sporcuların kaygı düzeyleri ve güdülenme yönelimleri arasında fark olup olmadığını 

test etmek amacı ile yapılan bağımsız örneklerde t-test sonuçlarına göre; kadın ve erkek 

sporcuların güdülenme yönelimlerinin dışsal düzenleme (t(86) = -2.01; p<.05) alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 

 

Sonuç:  

Bocce sporcularının güdülenme yönelimleri ve kaygı düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 

amacıyla yapılan bu çalışmanın bulguları, erkek sporcuların dışsal düzenleme puanlarının kadın 

sporculara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, erkek sporcuların 

güdülenme yönelimlerinin kadınlara göre dışsal kaynaklar (başkalarının baskısı, maddi kaynaklar, 

ödül, itibar) tarafından kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Öte yandan, analizler kadın ve erkek 

sporcuların kaygı düzeyleri arasında fark olmadığını ortaya koymuştur.  
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Comparison of Motivation and Anxiety Level According to Gender 

FEMALE MALE

M SD M SD t-value

Intrinsic 

motivation to know 
5.10 1.03 4.96 1.40 .52 

Intrinsic motivation to 

accomplish 
5.14 1.12 4.75 1.56 1.38 

Intrinsic motivation to 

experience stimulation 
3.90 1.38 4.48 1.27 -2.01*

External Regulation 4.68 1.21 4.65 1.50 .11 

Identification 5.02 1.36 4.87 1.48 .51 

Introjection 2.96 1.03 3.43 1.47 -1.76 

Amotivation 19.80 4.72 18.17 4.12 1.71 

* p < 0.05 

 

Sporcuların Güdülenme Yönelimleri ve Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

KADIN ERKEK

X SS X SS t-değeri

Bilmek Başarmak İçin İçsel Güdülenme 5.10 1.03 4.96 1.40 .52 

Uyaran Yaşamak İçin İçsel Güdülenme 5.14 1.12 4.75 1.56 1.38 

Dışsal Düzenleme 3.90 1.38 4.48 1.27 -2.01* 

Özdeşim Kurma 4.68 1.21 4.65 1.50 .11 

İçe Atım 5.02 1.36 4.87 1.48 .51 

Güdülenmeme 2.96 1.03 3.43 1.47 -1.76 

Kaygı Düzeyi 19.80 4.72 18.17 4.12 1.71 

* p < 0.05 
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Abstract 0999 
  

 

The effect of limited area practices made by changing the number of touching 

ball ın football on heart rate per minute of football players under the age of 17 

  

Alay Kesler, Mustafa Şahin, Cevat Güler, Burçak Kaya 

istanbul university, physical education and sports,movement and training sciences 

  

In this study, it is aimed to examine the acute effects of limited area practices made by changing 

the number of touching ball in football on heart rate per minute.  

16 voluntary young male football players which play in U-17 category of 1st Football League of 

Turkey and whose ages are 15,8±0,34 participated in our study. Firstly, test protocol was verbally 

and visually explained to football players and after 15 minutes of warm up, football players were 

started to practice. Resting heart rates of the volunteers were determined and their average was 

recorded as 71,31 beat/min. 

Firstly, the players were taken into the test which was carried out as one-touch pass (passing the 

ball with one touch) in a way that players played in an area of 20x30 m with 4 vs. 4 with ball. As a 

result of the practice which took 4 minutes, their heart rates were determined and their average 

was recorded. After resting for 5 minutes, the practice was completed with control pass (passing 

the ball to other player with two touching) and free playing with ball.  

Heart rate of players during the practice was recorded with a Polar S610i watch. One-touch pass 

average was found as 177,50±6,02 beat/min, control pass average as 168,062±4,14 beat/min and 

free playing pulse averages as 161,625±3 beat/min. For the determination of differences between 

groups, related one way anova test was used and a relation of p<0,01 was found between them. 

In bonferonni test which was carried out to determine from which group the difference resulted, a 

significant difference of p<0,01 was found in all groups.  

 

As a result, we have decided that the training intensity can be kept under control in limited area 

practices made with ball and that this kind of practices may improve aerobic and anaerobic 

endurance. 

  

Keywords: Control pass, football, free playing, heart rate, one-touch pass 
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Futbolda topa dokunma sayısı değiştirilerek yapılan sınırlı alan çalışmalarının 17 

yaş altı futbolcularda dakika kalp atım sayısına etkisi 

  

Alay Kesler, Mustafa Şahin, Cevat Güler, Burçak Kaya 

istanbul üniversitesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, hareket ve antrenman bilimleri Anabilim 

Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Futbolda saha ebatlarını küçülterek, oyuncu sayısını azaltarak ve oyun sırasında farklı 

kurallar uygulanarak yapılan sınırlı alan çalışmalarının kalp atım sayısını hangi yönde 

etkileyeceğinin tespiti bu çalışmanın gerçekleştirilme nedenidir. Çalışma sonuçlarının ve bu 

sonuçlara bağlı olarak sınırlı alan çalışmalarının antrenman programlarında nasıl kullanılması 

gerekliliği ve kalp atım sayısına olan etkilerinin araştırılması, çalışma uygulamasının en önemli 

nedenlerinden biridir. 

 

Yöntem: Çalışmamıza yaşları 15,8±0,34 olan, Türkiye Futbol 1. Ligi takımlarının U-17 kategorisinde 

oynayan 16 gönüllü genç erkek futbolcu katılmıştır. Futbolculara test protokolü sözlü ve görsel 

olarak açıklanmış, 15 dakikalık ısınma sonrası sporcular çalışmaya alınmıştır. Gönüllülerin dinlenme 

sırasındaki kalp atım sayıları tespit edilerek ortalamaları (71,31atım/dk.) kaydedilmiştir. 

Yaş, Boy ve Vücut Ağırlığı Tespiti: Gönüllülerin yaşları yıl olarak tespit edilirken, boy uzunlukları 

çıplak ayakla, Holtain marka boy ölçer ile santimetre cinsinden, vücut ağırlıkları ise Angel marka 

elektronik baskül ile üzerlerinde sadece şortla kilogram cinsinden ölçülmüştür. 

Sporcular ilk olarak; 20x30 metre alanda 4v4 oynanan, tek pas (tek dokunuşla pas vermek) 

şeklinde yapılan çalışmaya alınmış, 4 dakika süren çalışmanın sonunda kalp atım sayıları tespit 

edilerek ortalamaları kaydedilmiştir. 5 dakikalık serbest dinlenme sonrası çalışma, kontrol pas (iki 

dokunuşta topu arkadaşına verme) ve topla serbest oynama şeklinde tamamlanmıştır. 

İstatistiksel analiz olarak, SPSS 16,0 paket programında farklılık tespiti için ilişkili one way anova 

testi kullanılırken, grup içi farklılıkların tespiti için bonferonni testi kullanılarak p<0,05 ve p<0,01 

düzeyinde anlamlılık araştırılmıştır. 

 

Bulgular: Sporcuların çalışma sırasındaki kalp atım sayıları Polar S610i saat ile kaydedilirken tek 

pas şeklinde yapılan çalışma ortalaması 177,50±6,02atım/dakika, kontrol pas ortalaması 

168,062±4,14atım/dakika, serbest oynama ortalaması 161,625±3, atım/dakika olarak tespit 

edilmiş, gruplar arası farklılık tespiti için ilişkili oneway anova testi kullanılırken, aralarında p<0,01 

düzeyinde ilişki bulunmuştur.  

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için yapılan bonferonni testinde tüm gruplarda 

p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Yapılan ölçümler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede, sınırlı alanda topa temas 

sayılarının değişerek yapılan çalışmalarda, oyuncunun topa temas sayısındaki artışın kalp atım 

sayısını düşürdüğü, topa temas sayısındaki azalmanın ise kalp atım sayısını yükselttiği 
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görülmektedir. 

 

Sonuç: Sonuç olarak topla oynanan sınırlı alan çalışmalarında, antrenman şiddetinin kontrol altında 

tutulabileceğini ve bu tip çalışmaların, aerobik ve anaerobik dayanıklılığı geliştirebileceğini 

düşünmekteyiz. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, kalp atım sayısı, kontrol pas, serbest oyun, tek pas 
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Abstract 1001 
  

Investigation of factors that motivate individuals to exercise and recreational 

  

Ayşe Bayram, Nahit Yenigün, Özlem Yenigün, Çağla Karacan 

kocaeli university physical education and sports 

  

Purpose: This study was to investigate the motivational factors that affect the individuals to 

participate recreational exercise with respect to some variables in Kartal district of Istanbul fitness 

centers.  

 

Method: 82 male and 38 female totally 120 individual who were member of health and fitness clubs 

in İstanbul country to Kartal district participated to this study voluntarily. Exercises motivation 

questionnaire (EMQ)was used to assess the factors that motive individuals to participate 

recreational activity. Participants were asked to rate each item on a 5 – point Likert scale ranging 

from 1 (strongly disagree ) to 5 (strongly agree). Participants reasons for gender differences in 

marital status and motivation to exercise were analyzed by T test for independent samples. 

Participation age, occupation, education level and types of exercise with participation in exercise 

among the factors that motivate analyzed with Anova test if the difference is whether the resulting 

difference by Turkhey HSD test was applied to determine which group is due. 0.01 and 0.05 as the 

level of significance was used 16.0 SPSS software package was used. 

 

Result: When the results obtained from the study are examined in the exercise grups of the 

participants (Body and appreance) while there are statistically meaningful differences according to 

the age (Body and appreance, social and entertainment), education( social and entertainment), 

marital status (health, body, appreance and social and entertainment), there has not been found 

any statistically meaningful difference according to sex (p<0,05). 

 

Conclusion: If exercises are selected as recreational activities which are easily adopted and popular 

for both women and men participants, they would be more willing. 

  

Keywords: Recreation, training, motivation 
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Bireyleri rekreasyonel egzersize motive eden faktörlerin incelenmesi 

  

Ayşe Bayram, Nahit Yenigün, Özlem Yenigün, Çağla Karacan 

kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu 

  

Amaç: İstanbul ilinin Kartal ilçesinde bulunan spor merkezlerindeki bireyleri rekreasyonel egzersize 

motive eden bazı faktörlerin incelenmesidir.  

 

Yöntem-Gereçler: 38 erkek 82 bayan olmak üzere toplam 120 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Türkçe 

sürümünün geçerlilik ve güvenirliği, Gürbüz ve ark. (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘Egzersiz Motivasyon Anketi’ kullanılmıştır. Anket 3 bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılarının demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, 

ikinci bölümde boş zamanlarını değerlendirmeleri ile ilgili davranışlarını belirlemeye yönelik sorulara 

yer verilmiş ve üçüncü bölümde ise Egzersiz Motivasyon Anketi kullanılmıştır. Anket, bireyleri 

rekreasyonel egzersizlere katılıma güdüleyen nedenleri içeren, Sağlık, Rekabet, Vücut ve Dış 

görünüm, Sosyal ve Eğlence, Beceri Gelişimi olmak üzere toplam 5 alt boyutu ölçmeye yönelik 66 

maddeden oluşmaktadır. Bireylerin egzersize katılım nedenleri ‘Kesinlikle Katılmıyorum (1)’, 

Katılmıyorum (2)’, ‘Kararsızım (3)’, ‘Katılıyorum (4)’ ve ‘Kesinlikle Katılıyorum (5) şeklinde 5’li 

Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Katılımcıların cinsiyetleri ve medeni durumlarına 

göre egzersize güdülenme nedenleri arasındaki farklar bağımsız gruplarda t testi ile analiz 

edilmiştir. Katılımcıların yaş, meslek, eğitim durumu ve katıldıkları egzersiz türleri ile egzersize 

güdüleyen nedenler arasında fark olup olmadığı ise Anova testi ile analiz edilerek varsa ortaya 

çıkan farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Tukey HSD testi uygulanmıştır. 

Anlamlılık düzeyi olarak 0,01 ve 0,05 kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı ile 

değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde katılımcıların egzersiz gruplarında (vücut ve dış 

görünüm), yaş (vücut ve dış görünüm, sosyal ve eğlence), eğitim (sosyal ve eğlence), medeni 

durumlarına (sağlık, vücut ve dış görünüm ile Sosyal ve Eğlence) göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunurken (p<0,05) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). 

 

Bulgular: Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde katılımcıların egzersiz gruplarında 

(vücut ve dış görünüm), yaş (vücut ve dış görünüm, sosyal ve eğlence), eğitim (sosyal ve eğlence), 

medeni durumlarına (sağlık, vücut ve dış görünüm ile Sosyal ve Eğlence) göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0,05) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). 

 

Sonuç: Rekreasyonel egzersizler hem kadın hem erkekler için kolay adapte oldukları popüler 

egzersizler seçildiği takdirde daha fazla gönüllü katılım sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, egzersiz, motivasyon 

  

 

 

In the study, the participants ANOVA Results by Age Group 

Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Anova Sonuçları 
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In the study, the participants ANOVA Results by Education Level 

Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Anova Sonuçları 

 
 

 

In the study, they join the participants ANOVA Results According to Exercise 

Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Katıldıkları Egzersiz Gruplarına Göre Anova Sonuçları 
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Abstract 1002 
  

 
The effect of two different muscle strength training technique on balance and 

performance in healty young people: A comparative study 

  

Tuba Can, Filiz Altuğ Altuğ, Nihal Büker 

Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli 

  

Purpose: Improving the balance of the body, especially the ankle, knee and hip joints of the 

muscles are very important. The aim was to determine the effect of lower extremity muscle 

strength training in healthy young adults on stability and performance. 

 

Method: Totally 36 volunteers (mean age 21.35±0.94 yr) were included. Participants were divided 

into 3 groups and 12 people in each group with a randomly. During the 3 days a week for 4 weeks, 

Russion stimulation to the knee extensors muscles to the first group (I) and whole-body vibration 

(WBV) to second group (II) were applied. The third group (III) was a control group and no any 

training. Balance was assessed with Portable Kinesthetic Ability Trainer (SPORTKAT 550). 

Quadriceps muscle strength was evaluated with Hand-Held dynamometer and lower extremity 

performance was measured with step-up test. 

 

Results: Muscle strength (p> 0.05), step-up test (p <0.05) and static balance increased (p <0.05) 

in the I group. II group muscle strength (p> 0.05) and step-up test (p <0.05) increase, while the 

decrease in static balance (p <0.05) had been found. III group, muscle strength (p <0.05) and 

static balance (p <0.05) were increased, step up to the test (p> 0.05) was decreased. After 

training I and II groups of participants muscle strength, static balance, and step up test results did 

not increase significantly accordingly to III group. 

 

Conclusion: Although 4 weeks Russion stimulation and WBV methods were a improve the muscle 

strength, lower extremity endurance and the balance, there was any advantage relative to each 

other. 

  

Keywords: Whole-body vibration, russion stimulation, balance, performance 
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Sağlıklı gençlerde farklı iki kas kuvveti eğitim tekniğinin denge ve performans 

üzerine etkisi: Karşılaştırmalı BİR ÇALIŞMA 

  

Tuba Can, Filiz Altuğ Altuğ, Nihal Büker 

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli 

  

Amaç: Vücut dengesinin sağlanmasında özellikle ayak bileği, diz ve kalça eklemlerini kontrol eden 

kasların aktiviteleri çok önemlidir. Bu çalışma da sağlıklı gençlerde alt ekstremite kas kuvveti 

eğitiminin denge ve performans üzerine etkisi araştırılmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya toplam 36 (yaş ortalaması 21.35±0.94 yıl) gönüllü alınmıştır. Katılımcılar 

rastgele yöntem ile her grupta 12 kişi olacak şekilde 3 gruba ayrılmıştır. 4 hafta süresince haftada 

3 gün olacak şekilde 1. gruba diz ekstansörlerine Russion stimulasyonu, 2. gruba tüm vücut 

vibrasyonu (WBV) uygulanmıştır. 3. grup kontrol grubu olarak alınmış ve herhangi bir eğitim 

uygulanmamıştır. Araştırmada katılımcıların denge yetenekleri Portatif Bilgisayarlı Kinestetik Denge 

Cihazı (SPORTKAT 550) ile değerlendirilmiştir. Quadriceps kas kuvvetinin ölçümü Hand-Held 

dinamometre ile yapılmış, step-up testi ile alt ekstremite performansı ölçülmüştür.  

 

Bulgular: 4 haftalık eğitim sonrasında 1. grupta kas kuvveti (p>0.05), step-up testi (p<0.05) ve 

statik dengede artma (p<0.05); 2. grupta kas kuvveti (p>0.05) ve step-up testinde (p<0.05) artış, 

statik dengede ise azalma (p<0.05) olduğu bulunmuştur. 3. grupta kas kuvvetinde (p<0.05) ve 

statik dengede (p<0.05) artış, step up testinde ise (p>0.05) azalma olduğu saptanmıştır. Eğitim 

sonrası 1. ve 2. gruptaki katılımcıların kas kuvveti, statik denge ve step up testi sonuçları 3. gruba 

göre istatistiksel olarak anlamlı artmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

 

Sonuç: 4 haftalık Russion stimülasyon ve WBV yöntemleri kas kuvveti, denge ve alt ekstremite 

enduransını geliştirmesine rağmen bu iki eğitim yönteminin birbirine göre herhangi bir üstünlüğü 

saptanmamıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Tüm vücut vibrasyonu, russion stimulasyonu, denge, performans 
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Abstract 1003 
  

Assessing the shoulder functional symptom score, joint position sense and 

limitation in 12-15 years old table tennis turkish national team players 

  

Gülşah Başandaç1, Yasin Arslan2, Cengiz Akarçeşme2, Oktay Çimen2 
1Sport Physiotheraphy, Faculty of Health Science, Hacettepe University, Ankara 
2School of Physical Education and Sport, Gazi University, Ankara 

  

The aim of this study was to assess upper extremity functional symptom score, shoulder joint 

position sense (proprioception) and limitation in table tennis players.  

The study included 12-15 (13,57±0,21) years old, 33 table tennis players (16 female, 17 male). 

Turkish version of Quick-DASH questionnaire was filled out to determine the upper extremity 

functional symptom scores of the players. 

Shoulder joint position senses of the players were assessed by using a new method ‘laser pointer 

assissted angle reproduction test (LP-ART)’.  

The range of the Internal and external rotation of dominant(D) and nondominant(ND) shoulder 

were measured using a goniometer. 

We have evaluated the shoulder muscles tightness and limitation reaching to upper back in the 

adduction and internal rotation position of the shoulder.  

We have evaluated the mean of the Q-DASH scores were 11,51±1,2. The mean value of the angle 

deviation of the LP-ART test from more deviation to less were 125° abduction, 125°flexion, 

90°abduction, 55°abduction, 55°flexion ve 90°flexion. The results of the gonimetric measures 

means 91,67° D shoulder external rotation, 90,67°ND shoulder external rotation, 76,58°D shoulder 

internal rotation, 81,36°ND shoulder internal rotation were founded. The means of the Reach to 

Upper Back Test was found 12,02cm for D shoulder and was 8,06cm for ND shoulder. 

There were no significant Q-DASH scores about upper extremity function. 

Proprioceptive shoulder function daviation in abduction was more than in flexion position. Also 

proprioceptive function was worse in 125° than the other angles. 

There was a limitation in internal rotation range of the shoulder motion. 

  

Keywords: Table tennis, proprioception, shoulder, joint limitation 
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12-15 Yaş masa tenisi milli takımı sporcularında omuza yönelik fonksiyonel 

semptom düzeyi, eklem pozisyon hissi ve limitasyonlarının değerlendirilmesi 

  

Gülşah Başandaç1, Yasin Arslan2, Cengiz Akarçeşme2, Oktay Çimen2 
1Spor Fizyoterapistliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
2Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi, Ankara 

  

Amaç: Masa tenisi, elit seviyedeki sporcularda çabukluk, propriosepsiyon, dayanıklılık, esneklik, 

güç, kuvvet, anaerobik güç vb. özellikler gerektiren bir salon sporudur (1,10). Çalışmanın amacı, 

masa tenisi sporcularının üst ekstremite fonksiyonel semptom düzeyi,omuz eklem pozisyon hissi 

(propriosepseptif fonksiyon) ve limitasyonlarının incelenerek değerlendirilmesidir.  

Materyal-Method: Çalışmaya Milli Takım kampındaki yaş aralığı 12-15 (13,57±0,21) yıl olan 16 

bayan, 17 erkek (n=33) masa tenisi oyuncusu dahil edilmiştir. Ölçümler fizyoterapist ve uzman 

akademisyenler tarafından güvenilir ve geçerli yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 15.0 programı kullanılarak uygun istatiksel yöntemlerle analiz edilmiştir ve yanılma olasılığı 

p<0.05 olarak alınmıştır.  

Sporcuların üst ektremite fiziksel fonksiyon ve semptom düzeylerini belirlemek amacıyla Quick-

DASH anketinin Türkçe uyarlaması kullanılmıştır. 0=semptom yok, 100=en ciddi semptom 

olduğunu göstermektedir (4).  

Sporcuların omuz eklem pozisyon hissi (proprioseptif omuz fonksiyonu), yeni bir method olan lazer 

imleç yardımlı açı tekrarlama testi (LP-ART) ile ölçülmüştür (3). Test; 55°-90°-125° omuz fleksiyon 

ve abduksiyon hareketlerini içeren kol elevasyon pozisyonları milimetrik zemin içeren platform 

üzerinde yapılan ölçümler ile gözler kapalı olarak değerlendirilip, açısal sapmalar hesaplanmıştır 

(Resim 1).  

Sporcuların omuz eklem hareket açıklıkları internal ve eksternal rotasyon pozisyonlarında 

gonyometrik ölçümler ile açısal olarak değerlendirilmiştir. Normal eklem hareket açıklığına göre 

limitasyonlar belirlenmiştir. 

Omuz kassal kısalık ve limitasyonu ise sırta uzanma testi ile bakılmıştır. Sporcu test pozisyonunda 

iken başparmağı ve 7. cervikal omurunun spinöz çıkıntısı arası mesafe ölçülmüştür.  

Bulgular: Yapılan ölçümler sonucunda QDASH skoru ortalaması 11,51±1,2 (dağılım 0-30) 

bulunmuştur.  

LP-ART Test sonucu açısal sapmaların ortalama değerleri, fazla sapma gösterenden en az sapma 

gösterene doğru sırasıyla; 125° abduksiyon, 125° fleksiyon, 90° abduksiyon, 55° abduksiyon, 55° 

fleksiyon ve 90° fleksiyondur. Sonuçlara göre abduksiyon yönündeki sapmanın fleksiyon yönündeki 

sapmaya göre 125°lik açılardaki sapmaların diğer iki açıya göre daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Gonyometrik ölçümlere baktığımızda ortalama eklem hareket açıklıkları; D omuz ekternal rotasyonu 

91,67°, ND omuz eksternal rotasyonu 90,67°, D omuz internal rotasyonu 76,58°, ND omuz internal 

rotasyonu ise 81,36° bulunmuştur. Sırta uzanma testinin sonuçlarına göre ise ortalama değerler D 

taraf için 12,02cm, ND taraf için 8,06cm bulunmuştur. İki testin de sonucuna göre D omuz internal 
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rotasyon eklem acisi limitasyonu ile D omuz internal rotasyonda adduksiyon limitasyonu arasinda 

pozitif yönde anlamli bir ilişki bulunmuştur (p<0,05), (TABLO 1). 

 

Sonuç: Q-DASH sonucuna göre üst ekstremite fonksiyonlarında önemsiz denebilecek ‘düşük 

şiddetli’ semptomlar açığa çıkmıştır. 

Proprioseptif omuz fonksiyonunun abdüksiyon hareketi sırasında fleksiyondan daha fazla sapma 

göstermesi masa tenisi aktiviteleri sırasında omuz ekleminin frontal düzlemde yaptığı hareketlerin 

daha kısıtlı olması ile ilişkilendirilebilir. Proprioseptif fonksiyonların kuvvet, dayanıklılık ve 

nöromusküler fonksiyonlarla ilişkisi vardır (8). Buradan yola çıkarak omuz ekleminin frontal 

düzlemde daha az kullanılmasına bağlı olarak da proprioseptif duyunun daha az gelişmiş olabileceği 

sonucu çıkarılabilir. 

Bununla beraber masa tenisinde baş üzeri aktivitelerin istisnai kullanımlarından dolayı 90° ve 55°lik 

açılardaki sapmaların daha az olması doğal kabul edilebilir. 

Bu sonuca bağlı olarak abduksiyon pozisyonunda ve 125°lik açılarda proprioseptif duyuda meydana 

gelen kayıp sonucu sporcunun omuzunda fonksiyonel instabilite açığa çıkabileceği gibi (8), omuz 

ekleminin yaralanmalara daha açık olabileceği düşünülmektedir.  

Bu nedenle sporcunun bahsi geçen pozisyonlarda da eğitilmeleri ve uygun egzersiz 

parametrelerinin antrenman programlarına eklenmesi önerilmektedir(5). 

Eklem limitasyonları incelendiğinde; eklem kapsülüne ve kaslara yönelik eksternal rotasyon 

kuvvetlendirmesi, internal rotasyona yönelik ise germe, mobilizasyon ve esneklik egzersizlerinin 

performans üzerine olumlu etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca, eksternal rotatörlerere yönelik 

kuvvetlendirme egzersizlerinin antrenman programlarına dahil edilmesiyle, yüklenmeler 

karşısındaki yaralanmaların ve kassal dengesizliğin azaldığı görülmektedir (7,6).  
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Abstract 1006 
  

 
The role of media in football hooliganism: A case study of 2007-2012 

galatasaray –fenerbahçe derby matches 

  

Fatih Sezgin, Bünyamin Dinçer, Ali Kurtulan 

turgut ozal university school of foreign languages 

  

There is no doubt that football is one of the sports which has been very popular and world-wide 

invented by human beings. Football is considered as one of the 21st century phenomena with its 

economic, social and psychological dimensions. As Boniface mentions “football is the last step of 

globalisation. There is nothing more global than football even democracy and market economy. 

According to Boniface football looks like an empire which has been more dominant and effective 

than the all other empires has been present up to now. Football is an enthusiasm. The means that 

distribute this enthusiasm is media. Via media public get information about football activities so the 

perception of media about football is very crucial at this point. Sometimes media exaggerates the 

football matches beforehand so the spectators are influenced by media. Football is a very big fun 

activity in Turkey, too. Especially derby matches between Galatasaray and Fenerbahçe which are 

the two major football clubs in Turkey are very exciting. Sometimes after Galatasaray and 

Fenerbahçe derby matches very serious events take place and damage is given to public facilities. 

When we consider the media’s attitude towards these derby matches we can easily understand why 

such unwanted events are happening. In this study, we made a research from newspapers 

between 2007-2012 years before Galatasaray and Fenerbahçe derby matches and then saw that 

unwanted events take place when the media exaggerates the matches. 

  

Keywords: Fenerbahçe, football, galatasaray, Hooliganism, media 

 
Futbolda şiddet olaylarında medyanın rolü: 2007-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 

derbileri örnekleri 

  

Fatih Sezgin, Bünyamin Dinçer, Ali Kurtulan 

turgut özal üniversitesi yabancı diller yüksek okulu 

  

Amaç: Hiç şüphe yoktur ki futbol yeryüzünde insanoğlu tarafından icat edilmiş en popüler ve en 

evrensel sporun adıdır. Futbol; sahip olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutuyla adeta 

21.yüzyılın vazgeçilmez fenomenlerinin başında gelmektedir. Bu gerçeği ifade sadedinde Fransız 

sosyolog Pascal Boniface futbol için; “Futbol küreselleşmenin nihai aşamasıdır. Futboldan daha 
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evrensel bir olay yoktur o kadar ki demokrasi ve pazar ekonomisi bile şişirilmiş bu nesne uğruna 

daha az yaygın ve daha az köklüdür’ demektedir. Futbolu küresel bir imparatorluğa benzeten 

Boniface şöyle devam eder: “Futbol İmparatorluğu” ne sınır tanır, ne de engel. Roma 

İmparatorluğu, Şarlken’in imparatorluğu, Moğol imparatorluğu ve Napolyon’un imparatorluğu gibi 

devasa imparatorluklar bile tüm dünyaya egemen olmaktan çok uzaktaydı; dünyanın büyük bir 

kısmı bu imparatorlukların egemenlikleri dışındaydı.” Boniface’i deskler mahiyette Liverpool’un eski 

teknik direktörlerinden Bill Shankly ise şöyle demektedir: “Futbol bir ölüm kalım meselesi değildir. 

Daha da önemlidir!” Evet, futbol gerçekten de hem kitlelerle hem de elit çevrelerle ilişkisi olan bir 

spor olmaktan ibaret değil, aynı zamanda “küresel bir tutkudur”. Bu küresel tutkunun halka 

iletilmesi ve duyurulması işi ise medyaya kalmaktadır. Medyanın futbol müsabakalarını iletme şekli 

bundan dolayıdır ki çok önemli olmaktadır. Medyanın skoru değil mücadeleyi alkışlayan bir yapıda 

haber yapması gerekmektedir. Medyanın futbol haberlerini verirken tarafsız olması ve şiddeti 

çağrıştıracak her türlü yorumdan uzak durması gerekmektedir. Medyanın kendi içerisinde şiddeti ön 

plana çıkaran, şiddeti meşrulaştıran, burada haksızlık var diyen, yasa dışı eylemleri meşrulaştıran, 

sporu karşı tarafı aşağılama vesilesi olarak gören, delikanlı kültürünün ne alakası varsa onların 

kültürü gibi gösterilmesine neden olan yanları bulundukça futbolda şiddetin önlenmesi zor 

görülmektedir. Bazı olumsuz yazılar, ögeler futboldaki şiddetin oluşmasında meydanın etkisinin 

olduğunu göstermektedir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de futbol diğer spor dallarına nazaran 

daha çok ilgi görmekte ve daha fazla taraftara sahip bulunmaktadır. Büyük bir aşkla takip edilen 

Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüpler Türk Futbolunun duayen iki takımları arasındadırlar. 1905 

yılında bir İstanbul takımı olarak kurulan Galatasaray Futbol Takımı ile 1907 yılında yine bir 

İstanbul takımı olarak kurulan Fenerbahçe Spor Kulüplerinin karşılaşmaları Türkiye’de hep en 

büyük ilgiyi çeken maçlar olmuşlardır. Büyük bir ilgiyle takip edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbi 

maçları aynı zamanda bu maçlarda ve maçlar sonrası çıkan olaylarla da Türk Futbol tarihine 

geçmişlerdir. Çok yoğun ve gerilimli bir atmosferde geçen Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinin 

sonrasında Türk Futboluna yakışmayan olaylar yaşanmış ve çok ciddi oranda maddi hasarlar 

yaşanmıştır. Örneğin, 22 Nisan 2012 tarihinde yapılan Fenerbahçe-Galatasaray kupa maçı sonrası 

yaşanan olaylarda çok sayıda İETT otobüsü ve durağı hasar görmüştür. İlk tespitlere göre, çeşitli 

semtlerde 125 durağın camları kırılmış, 14 durağın tamamı tahrip edilirken toplam 139 İETT durağı 

hasar görmüştür. Metrobüs hattında hizmet veren 68 Metrobüs'ün camları kırılmış, koltuk ve 

kaportalarında hasar meydana gelmiştir. Metrobüs hattı dışında çalışan 17 İETT otobüsü ile birlikte 

85 otobüs hasar görmüştür ve bu maç sonrasında yaşanan olayların İstanbul halkına maliyeti 

1.366.500 TL olmuştur. Yaşanan bu nahoş olaylar incelendiğinde maç öncesi medyada çıkan haber 

ve yorumların maçı adeta bir ölüm-kalım savaşı olarak lanse ettikleri gözlemlenmiştir. Medyanın bu 

yaklaşımının maç izleyicileri üzerinde gerilime sebep olduğu ve en ufak bir kıvılcımın da önü 

alınamaz olaylara sebep olduğu varsayımına gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı; futbolda şiddet 

olaylarının vuku bulmasında, medyanın spor faaliyeti öncesi yaptığı yayınların etkisini ölçmektir. 

 

Yöntem: Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilen veriler ışığında yorumlar 
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yapılmıştır. Çalışmaya konu olarak Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri’nin 2007-2012 yılları 

arasında yaptıkları karşılaşmalar öncesinde medyanın karşılaşma ile ilgili verdiği haberler analiz 

edilerek; karşılaşma sonrası çıkan olaylarla karşılaşma öncesi medyanın tutumu arasında bir bağ 

kurulmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan araştırmalar sonucunda Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesinde; medyanın 

yapılacak olan futbol müsabakasını bir spor olayı sıfatından çıkarıp bir ölüm-kalım savaşı havasına 

büründürdüğü maçlarda hep şiddetin tırmandığı gözlemlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe, futbol, galatasaray, holiganizm, medya 
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Abstract 1007 
  

Investigation of leg stiffness adjustment of basketball players’ for shootings 

from different distances 

  

Ozlem Kilic1, Ahmet Alptekin1, Eylem Çelik1, Çağıl Coşkun2 
1Pamukkale University,Sport Sciences and Technology College,Training and Movement 

Departmant,Denizli 
2Hacettepe University,Medicine Faculty,Biophysics Department,Ankara 

  

Athletes have different leg stiffness values as a consequence different recruitment strategies to 

adapt functional tasks. Lower leg stiffness is considered to be a cause of higher rates of Anterior 

Cruciate Ligament injury in athletes. The aim of this study was to investigate the regulation of leg 

stiffness in hopping at different shooting distances. Six male subjects participated in the study and 

performed three points shooting from new and old line on a force plate. Shooting intensity levels 

that were determined by peak vertical ground reaction force (GRF) and leg stiffness was calculated 

for each condition as the ratio between peak ground reaction force and vertical displacement of 

center of mass. Results have shown that there was no significant difference between the shootings 

from new and old three points shooting line but mean values of leg stiffness, center of mass 

displacement and peak force values increased in successful shooting condition from new three 

points shooting line when compared with the shootings from old 3 lines. In conclusion, it is 

considered that basketball players work mainly for upper extremity force development instead of 

lower extremity in shooting trainings as a result of this process, changing in shooting distances 

doesn’t effect leg stiffness significantly. In this study, our recommendation point towards further 

experimental work, in order to examine leg stiffness in basketball players based on shooting 

positions that could possibly replicate with adding visual analyze program and calculate center of 

mass displacement with visual analyze program. 

  

Keywords: Leg stiffness, kinematics, basketball 
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Basketbolda farklı mesafelerden yapılan üç sayı atışlarının basketbolcuların 

bacak sertliği değerlerine etkisi 

  

Ozlem Kilic1, Ahmet Alptekin1, Eylem Çelik1, Çağıl Coşkun2 
1Pamukkale Üniversitesi,Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,ANtrenman ve Hareket Anabilim 

Dalı,Denizli 
2Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Biyofizik Anabilim Dalı 

  

Bacak sertliği yer ile temas halinde olan bütün ekstremitelerin ortalama sertliğini temsil eder 

(1.2.3.4.5). Tüm fonksiyonel aktivitelerin orta duruş fazında gerçekleşen maksimum bacak 

kompresyonu ile pik yer reaksiyon kuvvetinin oranı ile hesaplanır (6). Bacak sertliğinin 

parametrelerini tanımlamak ve lokomosyonun farklı durumlarında davranışını belirlemek üzere 

birçok çalışma yapılmış ve bacak sertliği daha detaylı olarak incelenmiştir (7.8.9). 

 

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı basketbol bölgesel ve 2. ligte oynayan basketbolcuların, eski ve yeni 3 sayı 

atış çizgisinden kullandıkları başarılı ve başarısız atışlarda bacak sertliklerini nasıl adapte ettikleri 

(tepki gösterdiklerini, hareket ettiklerini) değerlendirmektir. Araştırmaya, basketbol bölgesel ve 2. 

liginde oynayan 6 sporcu (Xyaş= 24 ± 1,00 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. 

 

Yöntem:  

Deneklerin kilo ölçümleri ± 0,01 kg hassasiyette ölçüm alan stadiometre (Seca France) ile 

yapılmıştır. Denekler üç sayı atışlarını (eski 6,25 m ve yeni 6,75 m) kuvvet platformu (FP4060–10, 

BERTEC, A.B.D) üzerinde yapmışlar ve yüksek hızda çekim yapan kameralar (BASLER,100Hz) ile 

görüntüleri eşzamanlı olarak kaydedilmiştir. Deneklerin başarılı ve başarısız üç sayı atışlarına ait 

dikey doğrultudaki yer tepki kuvvetleri Butterworth filtresi kullanılarak yumuşatılmıştır (4. derece, 

50 Hz, lowpass). Filtrelenen dikey kuvvet verilerinden deneklerin yerden kopuş ve temas 

anlarındaki süreleri belirlenmiştir. İlk olarak, kütle merkezinin anlık ivmesi Eşitlik 1 ile bulunmuş ve 

buradan integrasyon ile dikeydeki yerdeğiştirme eşitlik 2 kullanılarak hesaplanmıştır. Kuvvet 

platformundan alınan kuvvet değerlerinden, bacak sertliği değerleri aşağıdaki formül ile 

hesaplanmıştır (Eşitlik 2-3). 

Verilerin hesaplanmasında MATLAB 5,3 versiyonu kullanılmıştır. İstatistik analizleri 0,05 anlamlılık 

düzeyinde Wilcoxon analiz yöntemi ile yapılmıştır. 

 

Bulgular:  

Eski ve yeni başarılı ve başarısız atış durumlarında Fmaks, KMyer ve Kbacak değerleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Başarılı atış durum ortalamaları dikkate alındığında Fmaks 

(kN), KMyer (m) ve Kbacak (kN. m-1) parametrelerinde bir artış gözlenmektedir.  
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Tartışma ve Sonuç:  

Basketbolda farklı mesafelerden kullanılan üç sayı atışlarında bacak sertliği değerlerinin farklı 

olacağı öne sürülen hipotezin aksine mesafeler arasında bacak sertliği değerleri arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. Bununla birlikte şut mesafesi arttığında topu potaya ulaştırmak hedefi ile 

sporcuların daha fazla kuvvet uygulayıp düşeyde ise daha yükseğe sıçramaları beklenmiş ve bu 

beklentimiz elde edilen bulgular ile doğrulanmıştır. Bu benzer durum başarısız atışlarda 

gözlenmemiştir bunun nedeni sporcuların çalışma sırasında başarılı atışa ulaşmaları yönünde 

motive edilmeleri olarak düşünülmektedir. Fmaks, KMyer ve Kbacak değerlerinde her iki durumda 

anlamlı bir fark bulunmayışı denek sayısının azlığı olarak düşünülmektedir. 

Sonuç olarak basketbolcuların alt ekstremite yerine üst ekstremiteye yönelik kuvvet gelişimine 

yöneldikleri ve bu doğrultuda değişen mesafenin anlamlı bir şekilde bacak sertliğini değiştirmediği 

söylenebilir. Denek sayısı arttırılarak, sporculara herhangi bir motivasyon uygulanmadan ve 

görüntü analizi eklenerek düşeydeki yer değiştirmeler hesaplanarak aynı çalışma tekrarlanabilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bacak sertliği, kinematik, basketbol 
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Abstract 1008 
  

The physical education teacher candidates' perceptions towards social service 

course 

  

İdris Yılmaz1, Fatih Bektaş2, Kazım Kaya1, Turan Çetinkaya1, Gamze Beyazoğlu2 
1Ahi evran university, School of Physical Education and Sport, Physical education and sport teacher 

department 
2Karadeniz Tecnical University,School of Physical Education and Sport, Physical education and sport 

teacher department 

  

The purpose of this study is to determine how the social service course integrated into the 

curriculum in 2008-2009 Academic Year is perceived by physical education teacher candidates and 

to present the relationships between their perceptions and different variables. The participants 

consist of 187 teacher candidates taking social service course in physical education and sports 

teaching departments at six different universities. The data is collected through "The Teacher 

Candidates' Perceptions towards Social Service Course Scale" whose validity and reliability are 

measured by Elma, Kesten, Kıroğlu, Uzun, Dicle and Palavan (2010). Whether these candidates' 

perceptions towards the course differentiate in terms of the gender and nongovernmental 

organization membership variables is examined through t-test. When the results are generally 

examined, it is found that the teacher candidates' perceptions towards the course are positive. 

According to the gender variable, in the personal development sub-dimension, a significant 

difference is observed in favor of the girls. There is no significant difference found in terms of the 

nongovernmental organization membership variable. 

  

Keywords: Social service course, social service, teacher 
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Beden eğitimi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin 

algıları 

  

İdris Yılmaz1, Fatih Bektaş2, Kazım Kaya1, Turan Çetinkaya1, Gamze Beyazoğlu2 
1Ahi evran üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu,Beden eğitimi ve öğretmenliği bölümü 
22Karadeniz teknik üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu, Beden Eğitimi Öğretmenlliği 

bölümü 

  

Giriş 

THU öğrencilere yeni edindikleri beceri ve bilgileri toplum içindeki “gerçek yaşam Durumları’nda 

kullanabilmeleri için olanaklar sağlamak ve aynı zamanda bireylerin kazandıkları becerileri 

gelecekteki kariyerlerine ve yaşamlarına aktarabilme süreci olarak tanımlanmaktadır (Quezada ve 

Christopherson, 2005). Puckett ve Romer (2000) THU’ yu geleneksel okul sınırlarının ötesinde bir 

öğrenme yöntemi olarak nitelemektedir. Tonkin (2004) ve Furco (2003) ise THU’ yu okul ile gerçek 

yaşam arasındaki bağı kuran ve kuramı uygulamaya dönüştüren bir süreç olarak açıklamaktadır. 

Anderson’a (1998) göre THU hem bir öğretim yöntemi hem de bir eğitim felsefesidir. Literatür 

incelendiğinde THU dersinin amacı; öğretmen adaylarını daha iyi öğrenciler ve vatandaşlar olarak 

yetiştirmek (NSLC,2009), sahip olduğu bilgiyi değerlendirebilen ve değişik görüşleri irdeleyebilen 

(Butcher vd,2003), meslek yaşamında esnek olabilen (Duesterberg, 1998), yaptığı işten zevk alan, 

özsaygısı yüksek eğitsel ve mesleki başarıyı hedefleyen (Warbuton ve Oppenheimer, 2000), 

öğretmen adaylarında toplumsal farkındalık ve duyarlılık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz 

değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma 

hedeflenmektedir (THU Yönergesi, 2009). Yapılan araştırmalar THU dersinin öğrenciler üzerinde 

olumlu yansımalarının olduğunu göstermektedir. Quezada ve Cristopherson’ ın (2005) 

araştırmalarında öğrencilerin çoğunluğunun bu dersi topluma yardım etmenin ve vatandaşlık 

sorumluluklarını yerine getirmede bir yöntem olarak belirtmişlerdir. Simons ve Cleary 2006) 

öğrencilerin bu ders sürecinde toplumsal faklılıklara duyarlılık, politik farkındalık, toplumsal 

özyeterlik ve vatandaşlık ilişkileri boyutlarında gelişim gösterdiklerini saptamışlardır. Bir başka 

araştırmada ise bu derse katılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere nazaran sosyal adalete ilişkin 

tutumlar, liderlik, problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Moely vd, 2002). 

Akçakoca vd. (2010) ise bu dersin öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılıklarını arttırdıklarını 

belirlemişlerdir. Ülkemizde 2008-2009 akademik yılından itibaren öğretmen yetiştiren kurumlarda 

okutulmaya başlanan THU dersi ile ilgili çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının THU dersini nasıl algıladıklarını 

belirlemek ve bu algıların cinsiyet ve sivil toplum kuruluşuna üyelik değişkenleri açısından farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 

 

Yöntem 

THU dersi ile ilgili olarak beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 
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yapılan bu çalışma tarama modeli niteliğindedir. Araştırmanın çalışma evrenini 2011-2012 öğretim 

yılında araştırmacılara uygunluğuna göre altı üniversitenin beden eğitimi öğretmenliği son 

sınıflarında öğrenim gören ve THU dersine katılan 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri geçerliliği ve güvenirliliği Elma, Kesten, Kıroğlu, Uzun, Dicle ve Palavan (2010) tarafından 

yapılan “ Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algı Ölçeği” 

vasıtasıyla toplanmıştır. Ölçek 28 maddeden oluşan 5 li likert türü ve beş alt boyuttan oluşan 

(Sosyalleşme, Kişisel gelişim, Dersin algılanış biçimi, Kurum ve Danışman) bir yapıya sahiptir. 

Verilerin cinsiyet ve sivil toplum örgütüne üyelik değişkenleri açısından karşılaştırılması amacıyla 

aritmetik ortalama ve t-testi teknikleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Sonuç 

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, katılımcılar sosyalleşme, kişisel gelişim ve dersin algılanışı 

alt boyutlarındaki ifadelere katılım ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle 

THU dersine katılan öğretmen adaylarının sosyalleşme ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamıştır. 

Kurum ve danışman alt boyutlarındaki ifadelerde ise kararsız kaldıkları görülmektedir. Cinsiyete 

göre kızların ders sürecinde daha fazla kişisel gelişim gösterdikleri veya bu dersin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Araştırma kapsamındaki öğretmen 

adaylarının sadece %29.4’ü (55) sivil toplum kuruluşlarına üyedir. Sivil toplum kuruluşuna üye olup 

olmamanın THU dersini algılamada önemli bir değişken olmadığı görülmüştür. Bu durum öğretmen 

adaylarının tüm alt boyutlarda benzer görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. 
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Table 1. T- test results regarding the gender variable according to the subdimensions 

Boyutlar Cinsiyet N X SD T P 

Sosyalleşme 
Kız 

Erkek 

75 

115 

30.25 

30.26 

4.67

5.33
.019 .985

Kişisel Gelişim 
Kız 

Erkek 

75 

115 

23.48 

22.04 

4.53

5.03
1.987 .480

Dersin Algılanışı 
Kız 

Erkek 

75 

115 

28.29 

27.29 

4.13

4.10
1.627 .106

Kurum 
Kız 

Erkek 

75 

115 

14.34 

14.30 

2.40

2.83
.108 .914

Danışman 
Kız 

Erkek 

75 

115 

6.64 

6.41 

1.79

1.87
.835 .405

 

 

Tablo 1. Alt boyutlara göre cinsiyet değişkenine ilişkin t-testi sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N X SD T P 

Sosyalleşme 
Kız 

Erkek 

75 

115 

30.25 

30.26 

4.67

5.33
.019 .985

Kişisel Gelişim 
Kız 

Erkek 

75 

115 

23.48 

22.04 

4.53

5.03
1.987 .480

Dersin Algılanışı 
Kız 

Erkek 

75 

115 

28.29 

27.29 

4.13

4.10
1.627 .106

Kurum 
Kız 

Erkek 

75 

115 

14.34 

14.30 

2.40

2.83
.108 .914

Danışman 
Kız 

Erkek 

75 

115 

6.64 

6.41 

1.79

1.87
.835 .405
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Table 2. T-test results regarding the nongovernmental organization membership variable 

according to the subdimensions 

Boyutlar Sivil Toplum Kuruluşuna Üyelik N X SD T P 

Sosyalleşme 
Evet 

Hayır 

55

132

30.98

29.96

4.75

5.18
1.253 .211 

Kişisel Gelişim 
Evet 

Hayır 

55

132

23.50

22.25

4.45

3.01
1.614 .108 

Dersin Algılanışı 
Evet 

Hayır 

55

132

27.10

27.93

4.55

3.93
1.254 .212 

Kurum 
Evet 

Hayır 

55

132

14.45

14.26

2.87

2.58
.442 .659 

Danışman 
Evet 

Hayır 

55

132

6.67

6.43 

1.93

1.97
.416 .816 

 

 

Tablo 2. Alt boyutlara göre sivil toplum kuruluşuna üyelik değişkenine ilişkin t-testi 

sonuçları 
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Abstract 1009 
  

 
Examining smoking habits of persons studying sports at the atatürk university 

  

Alparslan Muharrem Kurudirek, Emre Belli, Dursun Katkat 

Atatürk University, High School of Physical Education and Sport 

  

The aim of of this research is examine smoking habits of graduate level students studying sports at 

the Atatürk University. 

Turkish version of Fagerstrom test for nicotine dependence named questionnaire is applied to 146 

women and 221 men totally 367 students. Obtained descriptive data was processed with SPSS 

software to frequence, crosstabs and descriptive statistics, for put forth to relationship between 

variances, independed samples t-test and one way variance analysis was used. 

According to obtained data, 27% (n=99) students is smoking. More than half of the smokers 

(59%) were men. On the other hand 34% of smoker participants was began smoke after starting 

university education. 

  

Keywords: Nicotine dependence, physical education, smoking 

 
Atatürk Üniversitesinde lisans düzeyinde spor eğitimi alan kişilerin sigara 

alışkanlıklarının incelenmesi 

  

Alparslan Muharrem Kurudirek, Emre Belli, Dursun Katkat 

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Bu araştırmanın amacı; Atatürk Üniversitesinde lisans düzeyinde spor eğitimi alan öğrencilerin 

sigara alışkanlıklarının incelenmesidir. 

Araştırmada Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi adlı ölçek 146’sı kız 221’i erkek olmak üzere 367 

öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen tanımlayıcı verilerin değerlendirilmesinde SPSS programında 

frekans, crosstabs, betimsel istatistik, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için ise 

bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanmıştır. 

Elde edilen verilere bakıldığında çalışmaya katılan öğrencilerin %27’si (n=99) sigara 

kullanmaktadır. Sigara kullanan öğrencilerin yarısından daha fazlası (%59) erkeklerden 

oluşmaktadır. Diğer taraftan sigara kullanan katılımcıların %34’ü lisans eğitimine başladıktan sonra 

sigara kullanmaya başladıklarını ifade etmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, nikotin bağımlılığı, sigara kullanımı 
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Abstract 1011 

  

Investigation of service quality perceptions of public and private sport centre 

customers 

  

Hanifi Üzüm1, Beray Yeşildağ1, Ümid Karlı1, Hülya Ünlü1, Fatih Mehmet Parlar1, Cengiz Çokpartal2, 

Nedim Tekin1 
1Abant Izzet Baysal University, School of Physical Education and Sport, Bolu 
2Karabuk University, School of Foreign Language, Karabuk 

  

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the service quality perceptions of public and private 

sport centre customers.  

Sampling group of research was composed of 173 females and 232 males, totally 405 participants 

who were sport centre customers in the following cities; İstanbul, İzmir, Sakarya, Bolu and 

Karabük. “Perceived Service Quality Scale for Sport-Fitness Centres (SQS-SFC)” was used as data 

collection instrument. Pearson correlation coefficient test, independent t test and ANOVA were used 

for statistical analysis. 

According to the statistical analysis, significant difference was determined between females and 

males, and between public and private centres regarding to perceived service quality scores. No 

significant difference was found among age, gender of coach, reasons for participation in sport, 

time of the activity, monthly income and educational level with respect to perceived service quality 

scores. Furthermore, the scores of the sub-dimensions (interaction quality, outcome quality, 

physical environment quality, equipment quality, program quality and, ambient condition quality) 

of the perceived service quality scale were determined above the average.  

In general service quality perceptions of sport centre customers were high, compared to average. 

Additionally, on the basis of the service quality perception level of participants it can be thought 

that private sport centres offered a better service than public. 

  

Keywords: Sport centres, customer satisfaction, service quality 
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Kamu ve özel spor merkezleri müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının 

incelenmesi 

  

Hanifi Üzüm1, Beray Yeşildağ1, Ümid Karlı1, Hülya Ünlü1, Fatih Mehmet Parlar1, Cengiz Çokpartal2, 

Nedim Tekin1 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Bolu 
2Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Karabük 

  

GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin önemli sorunları arasında kaliteli mal ve hizmet üretimi bulunmaktadır. 

Hizmet sektörünün büyümesi ve daha geniş alanlara yayılması nedeni ile işletmeler arasında 

rekabet artmaktadır. Bu rekabet, tüketicileri kalite konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmaya, 

işletmeleri de daha kaliteli hizmet vermeye zorlamaktadır. “Hizmetler soyut nitelikte olduğundan 

hizmet kalitesi de soyut bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, hizmet kalitesi yerine “algılanan hizmet 

kalitesi” terimi kullanılmaktadır” (Uyguç, 1998). 

Diğer sektörlerde olduğu gibi spor alanındaki hizmet sektörleri de devamlılıklarını sağlamak, 

kazançlarını artırmak, müşterilerini kaybetmemek ve var olan müşteri potansiyellerine yenilerini 

eklemek için büyük bir çaba içerisindedirler. Müşterilerini iyi tanıyan, onların beklentilerini 

karşılayan, kaliteli hizmet sunabilen spor işletmeleri avantajlı hale gelmektedirler (Lapa ve Baştaç, 

2012).  

Ülkemizde insanların yaşam tarzı ve ihtiyaçlarına paralel olarak, farklı spor branşları ortaya 

çıkmakta ve buna bağlı olarak da farklı spor tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır (İşlertaş, 2006). Bu 

spor tesisleri kamu ve özel spor merkezleri olarak iki kategori altında incelenebilir. Bu noktadan 

hareketle yapılan bu çalışmayla kamu ve özel spor merkezleri müşterilerinin hizmet kalitesi 

algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın 

örneklem grubu; İstanbul, İzmir, Sakarya, Bolu ve Karabük illerindeki kamu ve özel spor 

kurumlarından hizmet alan 173’ü kadın olmak üzere toplam 405 katılımcıdan oluşmaktadır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak, Uçan (2007) tarafından Türkçe olarak geliştirilmiş, güvenirlik 

katsayısı α=0.95 olan, 31 madde ve 6 alt boyuttan (Etkileşim kalitesi, çıktı kalitesi, fiziksel çevre 

kalitesi, egzersiz alet-ekipmanları, program kalitesi ve ortam koşulları kalitesi) oluşan “Spor-Fitness 

Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği (SFM-HKÖ)” kullanılmıştır. Ölçeğin bu çalışma için 

hesaplanan güvenirlik katsayısı ise α=0.94 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde, Pearson 

korelasyon katsayısı testi, t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Katılımcıların hizmet kalitesi algı puanları ortalamaları tablo 1’de, istatistiksel olarak anlamlı fark 

görülen değişkenlerle ilgili bulgular tablo 2 ve 3’te sunulmuştur. 

 

Ayrıca katılımcıların yaş, antrenör cinsiyeti, spor yapma amacı, spor yapma zamanı, gelir düzeyi ve 

eğitim düzeyi gibi değişkenlerde hizmet kalitesi algı puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Katılımcıların hizmet kalitesi algı puanları incelendiğinde, en yüksek ortalamanın Çıktı Kalitesi alt 

boyutunda ve en düşük ortalamanın ise Fiziksel Çevre Kalitesi alt boyutunda olduğu görülmektedir 

(Tablo 1). Lapa ve Baştaç’ta (2012) yaptıkları çalışmada benzer bir biçimde Çıktı Kalitesini diğer alt 

boyutlardan daha yüksek bulmuşlardır. Çıktı Kalitesi ortalamasının yüksek olmasının nedeni, 

katılımcıların spor yapmayla birlikte elde ettikleri faydalardan kaynaklanabilir. Fiziksel Çevre Kalitesi 

alt boyutunda ortalamanın düşük çıkması ise ülkemiz spor tesislerinin modern ve günün 

ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmamasıyla açıklanabilir. Brady ve Cronin 2001’de spor alanındaki 

hizmet kalitesini değerlendirirken çıktı kalitesini en önemli boyutlardan biri olduğunu 

vurgulamışlardır (Tsitskari ve ark, 2006). Buradan yola çıkılarak müşterilerin aldıkları hizmetten 

genel anlamda memnun oldukları söylenebilir. 

Cinsiyet değişkeninde, Fiziksel çevre kalitesi ve Ortam Koşulları Kalitesi alt boyutlarında kadınların 

algıladıkları hizmet kalitesi düzeyinin erkeklere göre daha düşük olduğu bulunmuştur (Tablo 2). Bu 

konuda yapılmış daha önceki çalışmalarda da kadınların memnuniyet seviyelerinin erkeklerden 

daha düşük olduğu saptanmıştır (Kim ve Kim, 1995). Bu sonuçların olası nedeni olarak hizmet alan 

bayanların erkeklere oranla detaylara daha fazla dikkat etmeleri gösterilebilir. 

Kurum değişkenine göre kamu ve özel kurumlar arasında; Etkileşim Kalitesi, Fiziksel Çevre Kalitesi, 

Program Kalitesi ve Ortam Koşulları Kalitesi alt boyutlarında özel spor merkezleri lehine anlamlı fark 

bulunmuştur (Tablo 3). Bıyıklı (2007) yaptığı çalışmada özel işletmelerdeki müşterilerin 

memnuniyet düzeylerini kamuya göre daha yüksek bulmuştur. Farkın özel spor işletmelerin lehine 

çıkmasının nedeni, özel teşebbüslerin ticari kaygı gütmesi nedeni ile müşteri memnuniyetine daha 

fazla önem vermelerinden kaynaklanabilir. 

Genel olarak spor merkezleri kullanıcıları aldıkları hizmetin kalitesini yüksek bulmuşlar. Ayrıca 

katılımcıların algıladıkları hizmet kalitesi düzeyinden yola çıkılarak özel spor merkezlerinin kamudaki 

benzerlerinden daha iyi hizmet sundukları söylenebilir. 
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Table. 1. Mean and standard deviations of participants' perception of service quality 

scores based on sub-dimensions. 

Sub-dimensions Mean St.D Min. Max.

Outcome quality 4,54 0,65 2 5 

Interaction quality 4,26 0,56 2 5 

Program quality 3,92 0,82 1 5 

Ambient condition quality 3,91 0,89 1 5 

Equipment quality 3,91 0,85 1 5 

Physical environment quality 3,59 0,82 1 5 

 

Tablo 1. Katılımcıların hizmet kalitesi algı puanlarının alt boyutlara göre aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları. 

Alt Boyutlar Arit. Ort Stan. Sap. En Küçük En Büyük

Çıktı Kalitesi 4,54 0,65 2 5 

Etkileşim Kalitesi 4,26 0,56 2 5 

Program Kalitesi 3,92 0,82 1 5 

Ortam Koşulları Kalitesi 3,91 0,89 1 5 

Egzersiz Aletleri Kalitesi 3,91 0,85 1 5 

Fiziksel Çevre Kalitesi 3,59 0,82 1 5 
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Table 2. Difference between the sexes in terms of perception of service quality scores 

Sub-dimensions Gender N Art.Mean S.d. t p 

Interaction quality 
Male 

Female 

232

173

4,31 

4,22 

0,64

0,66
1,33 0,18 

Outcome quality 
Male 

Female 

232

173

4,56 

4,52 

0,58

0,56
0,77 0,43 

Fhysical environment quality 
Male 

Female 

232

173

3,70 

3,44 

0,79

0,86
3,19 0,00*

Equipment quality 
Male 

Female 

232

173

3,99 

3,81 

0,90

0,89
1,92 0,05 

Program quality 
Male 

Female 

232

173

3,95 

3,90 

0,87

0,83
0,66 0,50 

Ambient condition quality 
Male 

Female 

232

173

4,00 

3,80 

0,83

0,79
2,47 0,01*

 

 

Tablo 2. Hizmet kalitesi algı puanları bakımından cinsiyetler arası fark. 

Alt Boyutlar Cinsiyet N Art. Ort. S.S t P 

Etkileşim Kalitesi 
Erkek 

Kadın 

232 

173 

4,31 

4,22 

0,64

0,66
1,33 0,18 

Çıktı Kalitesi 
Erkek 

Kadın 

232 

173 

4,56 

4,52 

0,58

0,56
0,77 0,43 

Fiziksel Çevre Kalitesi 
Erkek 

Kadın 

232 

173 

3,70 

3,44 

0,79

0,86
3,19 0,00*

Egzersiz Aletleri Kalitesi
Erkek 

Kadın 

232 

173 

3,99 

3,81 

0,90

0,89
1,92 0,05 

Program Kalitesi 
Erkek 

Kadın 

232 

173 

3,95 

3,90 

0,87

0,83
0,66 0,50 

Ortam Koşulları Kalitesi
Erkek 

Kadın 

232 

173 

4,00 

3,80 

0,83

0,79
2,47 0,01*
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Table 3. Difference between institutions in terms of the perception of service quality 

scores. 

Sub-dimensions Type of Institution N Mean St.D t p 

Interaction quality 
Private 

Public 

272

133

4,34

4,10 

0,75

0,60
3,45 0.00* 

Outcome quality 
Private 

Public 

272

133

4,67

4,57 

0,54

0,60
1,48 0,14 

Physical environment quality 
Private 

Public 

272

133

3,72

3,31 

0,88

0,95
4,74 0.00* 

Equipment quality 
Private 

Public 

272

133

3,94

3,83 

0,99

0,91
1,21 0,22 

Program quality 
Private 

Public 

272

133

4,09

3,89 

0,84

0,95
2,23 0.02* 

Ambient condition quality 
Private 

Public 

272

133

4,09

3,74 

0,87

0,98
2,82 0.00* 

 

 

Tablo 3. Hizmet kalitesi algı puanları bakımından kurumlar arası fark 

Alt Boyutlar Kurum Türü N Art. Ort. S.S t P 

Etkileşim Kalitesi 
Özel 

Kamu 

272

133

4,34 

4,10 

0,75

0,60
3,45 0.00*

Çıktı Kalitesi 
Özel 

Kamu 

272

133

4,67 

4,57 

0,54

0,60
1,48 0,14 

Fiziksel Çevre Kalitesi 
Özel 

Kamu 

272

133

3,72 

3,31 

0,88

0,95
4,74 0.00*

Egzersiz Aletleri Kalitesi
Özel 

Kamu 

272

133

3,94 

3,83 

0,99

0,91
1,21 0,22 

Program Kalitesi 
Özel 

Kamu 

272

133

4,09 

3,89 

0,84

0,95
2,23 0.02*

Ortam Koşulları Kalitesi
Özel 

Kamu 

272

133

4,09 

3,74 

0,87

0,98
2,82 0.00*
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Abstract 1012 

  

 
Comparison of heart rate responses and in 3 a-side half-court games in woman 

basketball players: Effects of counting score 

  

Mülkü Karadeniz1, Utku Alemdaroğlu1, Ahmet Alptekin1, Mehmet Pense2 
1Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology 
2Selcuk University, School of Physical Education and Sports, Ankara 

  

The aim of this study was compare heart rate response of players on 3x3 half court games between 

with counting score and without counting score. 12 voluntary young woman basketball players (( 

age 15,5 +,05 years, height 166,6 + 0,06 cm., body weight 56,7 + 7,02 kg., heart rate Max 210,6 

+ 7,3 beats.min-1 ) participated in this study. Yo-Yo intermittent recovery test (YIRT) level 1 was 

used in order to determine maximum heart rate (HRmax) of players. After the maximum heart rate 

determined, 3 a-side half-court games with counting score and without counting score were 

organized in random order at 2-day intervals. A paired t-test was calculated for each dependent 

variable, including heart rate (HR) and percentage of maximum HR (%HRmax) in order to compare 

with counting and without counting game responses.. Significant differences were found between 

with counting and without counting 3x3 half-court games (p<0.05). Without counting game heart 

rate response is higher than with counting game heart rate response. The results of this study 

reported that, HR responses of these games are no suitable for basketball players in order to 

improve aerobic capacity. 

  

Keywords: Heart rate, basketball, game specific training 

 
Skor sayarak ve saymayarak oynanan 3x3 yarı saha oyunlarına verilen kalp atım 

hızları cevaplarının karşılaştırılması 

  

Mülkü Karadeniz1, Utku Alemdaroğlu1, Ahmet Alptekin1, Mehmet Pense2 
1Pamukkale Üniversitesi S.B.T.Y.O 
2Selçuk Üniversitesi BESYO 

  

Giriş 

Dar alan oyunları basketbol eğitimi için kullanılan yöntemlerin çoğunda mevcuttur. Bu tip oyunlarda 

oyuncular daha aktiftir ve konsantrasyonları tamdır. Ayrıca, bu oyun biçimi ile tüm oyuncuların 

temel hücum ve savunma bilinçleri geliştirilmek için teşvik edilir (Sampaio ve ark. 2009). 

Dayanıklılık performansı, küçük alan oyunları kullanılarak geliştirilebilirse, hem fiziksel yüklenmeye 
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hem de antrenman zamanını daha olumlu kullanmaya katkı sağlayabilir (Helgerud vd 2001; Hoff vd 

2002; Little vd 2006). Basketbolda dar alan oyunları ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamakla 

birlikte, Sampaio ve arkadaşlarının (2009) yapmış oldukları çalışmada 3x3 oyunun maksimal KAH’ın 

% 87 sine ve 4x4 oyunun ise maksimal KAH’ın %83 üne denk geldiği belirtmişlerdir. Bir başka 

çalışmada 2 x 2, 3 x 3 ve 5 x 5 oyunların % KAH cevapları sırasıyla 92.1±5.6%, 88.2±8.4 % ve 

84.0±9.2% olarak bulunmuştur (Castagna vd, 2011). Ancak skordan sporcuların haberinin 

olmasının oyunlarda elde edilen KAH cevaplarına etkisini inceleyen bir çalışma literatürde yer 

almamaktadır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Araştırma grubu 

Çalışmaya 19-26 yaş arası 12 amatör kadın basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Yo-yo dayanıklılık Testi: 

Test 20 m’lik koşu alanı ve 5 m’lik aktif toparlanma alanı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

Denekler önce 20 m’lik bölümü git-gel şeklinde olmak kaydıyla tamamladıktan sonra 5 m’lik aktif 

toparlanma bölümünü yine git-gel şeklinde jogging yaparak tamamlamışlardır. Aktif toparlanma 

süresi 10 saniye olarak belirlenmiştir. Test 10 km/h hızla başlayıp test protokolünün ön gördüğü 

şekilde artmıştır. Deneklerin, yo-yo test düzeneğinin lisanslı cd’sinden bilgisayar aracılığıyla gelen 

ses yardımı ile tempolarını ayarlamaları sağlanmıştır. Test, kişi tükenme noktasına geldiğinde 

ve/veya ardı ardına üç sesi kaçırması durumunda sonlandırılmıştır. VO2maks aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

3x3oyunlar:  

Kadın basketbolculara 4 set 4 dakika 3x3 oyunlar oynatılmıştır. Set aralarında 3’er dakika dinlenme 

verilmiştir. 3x3 oyunlar için 14m uzunluğunda 15m genişliğinde bir alanda oynatılmıştır. Kurallar 

normal basketbol kuralları ile aynı uygulanmıştır. Her sayı 1 puan değerinde kabul edilmiştir.. 

Takımlardan oyun esnasında polar saate kaydedilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Bilgisayardaki polar saat programında (Polar Precision Performance SW) kaydedilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Deneklerden elde edilen sonuçların istatistiksel analizinde SPSS 15.0 analiz programında kullanılmış 

ve KAH’lar arasındaki fark paired samples t testi ile tespit edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05 ve 0,01 

olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Deneklerin 3 x 3 skor sayarak ve saymayarak oynatılan oyunlara verdikleri fizyolojik tepkiler Tablo 

4.2 de gösterilmiştir. 

Tablo 4.2: Sporcuların 3 x 3 oyunlara verdikleri kalp atım hızı cevapları. 

*(p<0,05) 
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Verilerin analiz sonuçlarına göre skor sayarak ve saymayarak oynatılan yarı saha oyunlarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 4.3: Sporcuların 3 x 3 oyunlara verdikleri % KAH hızı cevapları 

 

Verilerin analiz sonuçlarına göre skor sayarak ve saymayarak oynatılan yarı saha oyunlarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 

 

Sonuç  

Yapılan çalışma sonucunda skor saymayarak oynanan oyunun sporcular üzerinde yarattığı fizyolojik 

yükün skor sayılarak oynanan oyuna göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ancak her iki oyunda % 

KAH cevapları açısından dayanıklılık gelişimine uygun olmadığı, bu nedenle her iki oyununda 

antrenörler tarafından sporcuların taktik gelişimleri için kullanılabileceği ancak dayanıklılık 

performanslarının gelişimi için kullanılamıyacağı düşünülmektedir. 
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Sporcuların 3 x 3 oyunlara verdikleri kalp atım hızı cevapları 

oyunlar ort SS t SD p 

3 x 3 Skor Sayarak KAH 161,7500 6,19567 -3,276 11 ,007*

3 x 3 Skor Saymayarak KAH 165,0833 5,93079 -3,276 11 ,007*
*(p<0,05) 

 

Sporcuların 3 x 3 oyunlara verdikleri % KAH hızı cevapları 

oyunlar ort ss t SD p 

3 x 3 Skor Sayarak %KAH 76,2500 2,49089 -3,023 11 0,012*

3 x 3 Skor Saymayarak %KAH 78,0000 2,33550 -3,023 11 0,012*
*(p<0,05) 
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Abstract 101 

  

 
The Preparation and validation of formulae for correcting body mass index 

(BMI) 

  

Abbas Farjad Pezeshk1, Davoud Mohseni2, Mostafa Kuhkan Kuhkan3, Amin Azimkhani Azimkhani4, 

Mohammad Hossein Movaghar5 
1Physical education and sport sciences, Ferdowsi university, Mashhad, Iran. 
2Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 
3Physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran. 
4Physical education and sport sciences, Imam reza university, Mashhad, Iran. 
5The Department of Physical Education and Sports, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

  

Preface: Obesity is one of the most growing problems in developed and developing countries. 

Because of high relationship between obesity and different diseases, there is different indexes to 

describe the amount of obesity and the risk of other diseases, however BMI is the most known 

index for predicting obesity and it's risks, but the validation of it was doubted between different 

groups (e.g. athletes and non athletes). According to this fact, the aim of this text, was to make 

formulae for BMI and to make it to be validated. 

 

Methods: 149 male and female among 20-70 years old recruited to contribute in this study, some 

of them were athlete and others were not. All of the anthropometrical measurements were taken 

by means of ISAK protocols. Among these measurements, BMI, mesomorphic and endomorphic 

measurements (on the basis of Heath carter anthropometric somatotype) were calculated. The 

Pearson Correlation coefficient and multiple regressions were used to determine the correlation 

between BMI and percent of body fatness and make formulae up for BMI correction, respectively. 

 

Results: The results showed high correlation between height, weight, BMI and mesomorohic and 

endomorphic Heath carter index scores (p<=0.01). Although in athletic male, this correlation of 

BMI and mesomorphic measurements (Rs =0.77, P<0.01) were higher than endomorphic 

measurements (Rs= =0.63, P<0.01). For anticipating the level of mesomorphy and endomorphy, 

multiple regression was identified one formula for each group to be acceptable. Also long Altman 

diagram accepted the validity of all these formulae for predicting mesomorphic and ectomorphic 

level. 

 

Conclusion: BMI measurement can be estimated the amount of BMI tendency of body composition 

carefully and rapidly By using these formulae, so that if mesomorphic scores increased (more than 
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5), the extra BMI is due to muscle mass and if endomorphic scores increased (more than 5), the 

extra BMI is due to fatness. 

  

Keywords: Body mass index (BMI), somatotype, mesomorphy, endomorphy 
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Abstract 1016 

  

The correction of built-in errors on freestyle swimming tecnique (a case study) 

  

Murat Şahbudak1, Dilek Sevimli2, Yeliz Şirin3 
1Dr. Nilüfer-Mustafa Özyurt Primary School, Gaziantep/TURKEY 
2Çukurova University, Physical Education and Sport Department, Adana/TURKEY 
3Sütçü İmam University, Physical Education and Sport Department, Kahramanmaraş/TURKEY 

  

Aim: This study was planned in order to correct the built-in errors on a 10 year old primary school 

student who have incorrectly learned the freestyle swimming technique. 

 

Method: Student in the study has a 3 months training experience in the category of juniors and has 

been involved in the sport of judo before starting swimming. She has found to have abilities (body 

coordination, endurance, flexibility and explosive power) related to the sport of swimming. This 

student has highly motivated herself for proofreading freestyle swimming technique, learning to 

apply the correct technique and achieving success in the provincial championship between the 

primary schools. 

In this study, firstly, the most important mistakes (inadequate foot stroke, bending of the legs 

excessively from the knees, entering the head too much into the water and head-hand-foot 

coordination disorder/body alignment disorder) made by student were detected. In this way, after 

correction of the errors related to technique, the whole freestyle swimming technique and the parts 

of the right freestyle swimming technique were demonstrated and explained descriptively by 

providing visual, acoustic and kinesthetic examples) During the movement implementation phase, 

the external feedback that was verbal and visual feedback was given initially by the coach. After 

each block exercise, the knowledge of results (KR) was shared with student. Before coming to the 

next training, student was asked to make mental imagery perception prior the exercise. The 

imagery was related with the correction of the technical aspects of the parts of the freestyle 

swimming technique. This study was done during 6 weeks (on Saturday and Sunday), totally 12 

days. 

As a result, at the end of all phases of the learning process, it was the aim of the planned 6 weeks 

error correction method of induction and deduction; it was observed that the freestyle swimming 

technique was successfully learned. Furthermore, some improvements (e.g. head-hand-foot 

coordination, presentation, adaptability, fluidity, strength, balance, tempo, mobility, the sense of 

movement, the sense of rotation, the sense of distance and movement transmission capability) 

have been identified. 
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Serbest stil yüzme tekniğindeki hataların düzeltilmesi (vaka çalışması) 
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Amaç: Bu çalışma 10 yaşındaki bir ilköğretim öğrencisinin serbest stil yüzme tekniğindeki yanlış 

öğrenme sonucu oluşan yerleşik hatalarının düzeltilmesi amacıyla planlanmıştır.  

 

Yöntem: Çalışmaya alınan öğrenci, küçükler kategorisinde 3 aylık antrenman deneyimine sahiptir. 

Ayrıca, yüzme sporuna başlamadan önce 1 yıl judo sporu ile uğraşmıştır. Yüzme sporu ile ilgili 

becerilere (vücut koordinasyonu, dayanıklılık, esneklik ve patlayıcı kuvvet) sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Serbest stil yüzme tekniğindeki yanlışlarını düzeltmek, doğru tekniği öğrenerek 

uygulamak ve ilköğretim okulları arasında yapılacak olan il birinciliği yarışmasında başarı elde 

etmek için öğrenci oldukça motivedir. 

Bu çalışmada ilk olarak öğrencinin yaptığı önemli hatalar belirlendi (ayak vuruş tekniği, bacakların 

dizden bükülmesi, başın su içine tam olarak girmemesi ve el, ayak, baş koordinasyon bozukluğu). 

Hatalar tespit edildikten sonra, visüel, akustik uyarılar verilerek hareket sözlü ve görsel olarak 

açıklandı. Çalışma altı hafta ve haftanın iki günü yapıldı. Hareketi uygulama aşamasında 

başlangıçta uyarılar antrenör tarafından dışsal geri bildirim ile sözlü olarak verildi. Her blok 

çalışmadan sonra, sonuç bilgisi öğrenci ile paylaşıldı. Bir sonraki antrenmana gelirken, düzeltme 

yapılan teknik hareket ile ilgili daha önceden öğrenilmiş olan zihinde canlandırma tekniğini 

uygulaması istendi. 

 

Sonuç olarak, serbest stil yüzme tekniğindeki hataların düzeltilmesi amacı ile altı haftalık tüme 

varım ve tümden gelim yönteminin birlikte kullanıldığı karma yönteme göre planlanan öğrenme 

süreci sonunda krawl tekniğinin tüm evrelerini başarılı şekilde yerine getirdiği gözlemlenmiştir. 

Ayrıca, koordinasyonu, teknik uygulama, uyum yeteneği, akıcılık, sağlamlık, denge, tempo, 

hareketlilik, hareket hissi, dönme duyusu ve hareket iletimi yeteneğinde de ilerlemeler 

gözlemlenmiştir. 
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Abstract 1021 

  

Socializing effect of the physical education secondary schools (parents of 

students according to gender variable views) 
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In this study, parents of students according to gender, the physical education secondary schools, 

students communicate with their families and friends with a new club supports them communicate 

with other students and teachers, self-expression in crowded environments with the development 

of leadership skills, extracurricular achievements views on events examined. 

General screening model, which is one research methodology was used. The study population in 

the 2008-2009 academic year, parents of students in secondary schools located in the center of 

Malatya, creating the sample of 15 primary schools located in the center of Malatya second level 

classes, 779 students were randomly selected parents of the method (450 men, 329 women) are. 

Consistency coefficient of 0.80 applied to the study of the scale reliability coefficient (Cronbach's 

alpha) was found to be 0.82. Data were analyzed using statistical software package. During 

analysis of the data frequency (f), percentage distribution (%), mean (x), and to find the 

differences between the variables (t) test was used. Conducted survey of demographic variables in 

order to determine whether there is a difference at.05 level of significance was adopted. 

End of the study, parents of students according to gender, the physical education secondary 

schools, students communicate with their families and friends with a new club supports a moderate 

positive effect them communicate with other students and teachers, self-expression in crowded 

environments with the development of leadership skills and extracurricular achievements events 

medium higher level is determined stated a favorable opinion. In addition, significant levels was 

found according to the gender of parents, students communicate with their families and make new 

friendships that sub-dimension is a statistically significant difference (p <0.05), and them 

communicate with other students and teachers, self-expression in crowded environments with the 

development of leadership skills and extracurricular events concluded that there is no significant 

difference in the gains achieved by the size of the lower (p> 0.05). 

  

Keywords: Gender, socialization, elementary education, physical education, parent 
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İlköğretim ikinci kademede verilen beden eğitimi dersinin sosyalleşmeye etkisi 
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Bu araştırmada cinsiyetlerine göre öğrenci velilerinin, ilköğretim ikinci kademede verilen beden 

eğitimi dersinin; öğrencilerin aileleriyle iletişim ve yeni arkadaşlıklar kurmalarında, diğer öğrenci ve 

öğretmenleriyle iletişim kurmalarında, liderlik becerilerinin gelişmesi ile kalabalık ortamlarda 

kendilerini ifade etmelerinde, ders dışı etkinliklerdeki kazanımlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. 

Araştırma betimsel yöntemlerden birisi olan genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini; 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Malatya merkezde bulunan 

ilköğretim okullarının ikinci kademesinde okuyan öğrencilerin velileri oluştururken, örneklemini ise; 

Malatya merkezde bulunan 15 ilköğretim okulunun ikinci kademedeki sınıflarından tesadüfü 

yöntemle seçilmiş 779 öğrenci velisi (450 erkek, 329 kadın) oluşturmaktadır. Araştırmada 

uygulanan ölçeğin güvenirlilik katsayısı 0,80 tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0,82 olarak tespit 

edilmiştir. Veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sırasında 

frekans (f), yüzde dağılım (%), aritmetik ortalama ( ) ve değişkenler arasındaki farkların bulunması 

için (t) testi kullanılmıştır. Uygulanan ankette demografik değişkenler arasında bir farkın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırma sonucunda cinsiyetlerine göre öğrenci velilerinin, ilköğretim ikinci kademede verilen 

beden eğitimi dersinin; öğrencilerin aileleriyle iletişim ve yeni arkadaşlıklar kurmalarında orta 

düzeyde olumlu yönde etkilediği, diğer öğrenci ve öğretmenleriyle iletişim kurmalarında, liderlik 

becerilerinin gelişmesi ile kalabalık ortamlarda kendilerini ifade etmelerinde ve ders dışı 

etkinliklerdeki kazanımlarına orta üstü düzeyde olumlu görüş belirtikleri belirlenmiştir. Ayrıca 

velilerin cinsiyetlerine göre anlamlılık düzeylerine bakıldığında; öğrencilerin aileleriyle iletişim ve 

yeni arkadaşlıklar kurma alt boyut sonucuna göre anlamlı bir fark olduğu (p<0,05), diğer öğrenci 

ve öğretmenleriyle iletişim kurmalarında, liderlik becerilerinin gelişmesi ile kalabalık ortamlarda 

kendilerini ifade etmelerinde ve ders dışı etkinliklerdeki kazanımları alt boyutuna göre ise anlamlı 

bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p> 0,05). 
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Comparison of 40m repeated sprints on non-motorized treadmill and indoor 

track 
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Sports 

  

The purpose of this study was compared 40m repeated sprints on non-motorized treadmill and 

indoor track. Voluntary 19 athletes (11 men and 8 women), who performed explosive strength, 

were participated to the study [age (year)= 20.9±2.3, training age (month)= 91.3±48.2, body 

height (cm)= 173.1±6.5, body weight (kg)= 64.7±8.4]. Subjects were tested with 6x40m either 

on a non-motorized treadmill (Woodway Force 3.0, Woodway Inc., Waukesha, USA) or indoor track 

with an electronic chronometer system including fotocells (Sport Expert MPS501, Tümer Elektronic 

Inc, Turkey). Three minutes rest was given after each repetition. Each 10 meters split time was 

recorded in every 40-meter sprint. Fourty meters repeated sprints on non-motorized treadmill and 

indoor track were compared with Wilcoxon Signed Ranks test. Probability level was <=0.001. The 

result of this study showed that there were significant differences in sprint split time and velocity 

between on non-motorized treadmill and indoor track. As Table 2 demonstrated that there is a 

continuous acceleration for 40 meters sprint at indoor track. In literature, maximal speed was 

reached between at 40-60 meters for elite athletes. Maximal speed was reached on non-motorized 

at between 20 and 30 meters in this study. These results showed that 40m repeated sprints on 

non-motorized treadmill much more (twice) difficult than indoor track 40m repeated sprints. 
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AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı motorsuz koşu bandı (MKB) ve kapalı atletizm pistinde (KAP) sergilenen 

40m tekrarlı sprint koşularını ivmelenmeye dayalı olarak karşılaştırmaktır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmaya patlayıcı kuvvet sporu yapan 11 erkek ve 8 bayan olmak üzere toplamda gönüllü 19 

sporcu (yaş= 20.9±2.3yıl, antrenman yaşı= 91.3±48.2ay, vücut ağırlığı= 64.7±8.4kg, boy 

uzunluğu= 173.1±6.5cm) katılmıştır. MKB’de (Woodway Force 3.0, Woodway Inc., Waukesha, 

USA) ve KAP’da fotosel sistemine sahip elektronik kronometre (Sport Expert MPS501, Tümer 

Elektronik AŞ, Türkiye) ile sporculara 6 tekrarlı 40m sprint koşusu yaptırılmıştır ve her 40m sprint 

koşusundan sonra 3dk dinlenme süresi verilmiştir. Kırk metre sprint koşularının her 10m geçişleri 

kaydedilmiştir. MKB’de yapılan sprint koşuları ile KAP’da yapılan sprint koşuları arasında fark olup 

olmadığı Wilcoxon Signed Ranks testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p<=0.001 

alınmıştır. 

 

BULGULAR 

MKB ve KAP’da sergilenen 40m tekrarlı sprintlerin 0-10m, 10-20m, 20-30m ve 30-40m geçiş 

süreleri ve buna bağlı olarak geçiş hızları ortalama, standart sapma ve fark değerleri tablo 1 ve 

2’de verilmiştir. 

 

SONUÇ 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda MKB ve KAP’da sergilenen 40m tekrarlı sprintler arasındaki 0-

10m, 10-20m, 20-30m ve 30-40m geçiş süreleri ve buna bağlı olarak geçiş hızları arasında 

istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuştur (p<=0.01). Ortalamalar incelendiğinde 

KAP’da sergilenen 40m sprint koşuları sırasında sürekli bir ivmelenme söz konusuyken MKB 

sprintlerinde 30m’den sonra yavaşlama görülmüştür. Literatür incelendiğinde üst düzey sporcuların 

atletizm pistinde maksimum hıza ulaşma evresi 40-60m arasında olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada KAP’da yapılan sprint bulguları literatürdeki çalışmaları desteklemektedir. Fakat MKB’de 

yapılan 40m sprint koşularında maksimal hıza ulaşma evresinin 20-30m arasında olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgu, MKB’de yapılan sprint koşusunun 2 kat daha zor olduğunu göstermektedir. 

Buradan hareketle MKB’de yapılacak özellikle de ivmelenmeye yönelik yapılacak çalışmalarda koşu 
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mesafesinin atletizm pistinde yapılacak sprintlerin yarı mesafesinde yapılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Tablo 1. MKB ve KAP’da Sergilenen 40m Tekrarlı Sprintlerin Geçiş Sürelerinin Ortalama 

ve Standart Sapmaları 

SPRİNT 

MESAFESİ 

MKB 

GEÇİŞ SÜRESİ 

(sn) 

Ortalama ve SS 

KAP 

GEÇİŞ SÜRESİ 

(sn) 

Ortalama ve SS 

GEÇİŞ SÜRESİ 

FARKI (Z) 

ANLAMLILIK DÜZEYİ 

(p) 

0-10m 2.54±0.37 1.75±0.15 -3.824 0.000 

10-20m 4.64±0.64 3.05±0.22 -3.823 0.000 

20-30m 6.75±0.94 4.31±0.40 -3.823 0.000 

30-40m 8.98±1.27 5.52±0.53 -3.823 0.000 

 

 

Tablo 2. MKB ve KAP’da Sergilenen 40m Tekrarlı Sprintlerin Geçiş Sürelerine Bağlı 

Hızların Ortalama ve Standart Sapmaları 

SPRİNT 

MESAFESİ 

MKB 

GEÇİŞ HIZI 

(sn) 

Ortalama ve SS 

KAP 

GEÇİŞ HIZI 

(sn) 

Ortalama ve SS

GEÇİŞ HIZI FARKI 

(Z) 

ANLAMLILIK DÜZEYİ 

(p) 

0-10m 4.03±0.59 5.69±0.41 -3.823 0.000 

10-20m 4.85±0.69 6.62±0.49 -3.824 0.000 

20-30m 4.82±0.74 6.99±0.64 -3.823 0.000 

30-40m 4.58±0.72 7.31±0.63 -3.823 0.000 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the changes in heart rate and lactate levels in elite futsal 

players throughout a game. Ten elit futsal players (24± 2,8 year, 174,33±4,33 cm,488 ± 3,31 kg) 

with a mean playing experience of 3,4years participated in this study voluntarily. 

Heart rate was recorded for five times at 10 minute intervals (particularly before the start of the 

game, at the 10th minute, at half-time, at the 30th minute and after the end of the game) using a 

Polar s610i. Collection of the blood samples from the ear lobe were made before the start of the 

game, at half-time and after the end of the game. Accutrend Lactate Portable Lactate Analyzer 

were used to collect blood lactate concentration samples. Descriptive Statistical Technics were used 

to analysis the data by using SPSS 17 for Windows.  

 

According to results; hearth rate and lactate levels of futsal players were increased linearly (to 4,98 

mmol from 2,78 mmol). Players are exposed to high intensity anaerobic activities during match 

because of characteristic features of futsal. 
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Elit futsal oyuncularının müsabaka süresince kalp atım sayısı ve laktat 

değişimlerinin incelenmesi 
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Giriş 

Orijinal adı Portekizcede “Futebol de Salao” olan Futsal, kapalı alan futbolunun en ilgi çeken 

versiyonudur. (1). FIFA tarafından tanınan tek resmi kapalı alan futbol oyunu olan Futsal, (2) 

futbola göre daha dar bir alanda (20x40m.) ve çok daha yüksek bir tempoyla oynanır (3). 

Müsabaka süresi 2x20 dk’dır ve topun oyun dışı kaldığı süreler dahil edilmez. 
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Futsal’da, dar alanda kısıtlı sayıda oyuncunun (5’er oyuncu) oyun esnasında sürekli olarak yer 

değiştirerek topla buluşma ve alan yaratma zorunluluklarının olması sporcuların oyunun her 

saniyesinde aktif olmalarını gerektirmektedir. Bu da, kalp atım sayısı ve laktat değişimlerinin geniş 

alan oyunlarına göre daha yüksek seviyeye ulaşmasına neden olmaktadır (4, 5, 6). Bu ve bunun 

gibi fizyolojik özelliklerdeki değişimlerin belirlenmesi futsal oyuncularının performans gelişiminde 

önem arz etmektedir. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, elit futsal oyuncularında müsabaka süresince oluşan kalp atım sayısı ve laktat 

değişimlerinin incelenmesidir.  

 

Yöntem 

Çalışmaya, 2012 yılında ülkemizi UEFA Futsal Kupası’nda temsil eden TÜFAD Ankara Futsal 

takımında oynayan 10 elit sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan sporculara Futsal resmi oyun 

kuralları ve oyun süresi dikkate alınarak müsabaka yaptırılmıştır. Her sporcuya müsabaka öncesi 

Polar saat (s610i) takılarak kalp atım sayıları maç süresince kontrol altında tutulmuştur. 

Sporcuların kalp atım sayıları maç öncesi (MÖ), 10. dakika, devre arası (DA), 30. dakika ve maç 

sonrasında (MS) olmak üzere toplam 5 kere kayıt edilmiştir. Sporcuların laktat ölçümleri ise 

Accutrend Lactate marka portatif laktat analizörü ile stripler yardımıyla kulaktan ölçülmüştür. 

Laktat ölçümleri maç öncesi (MÖ), devre arası (DA) ve maç sonrasında (MS) olmak üzere toplam 3 

kez alınmıştır. Kaleciler değerlendirmeye alınmamıştır. Verilerin analizinde SPSS 17 paket programı 

kullanılarak, betimsel istatistikler yardımıyla durum değerlendirmesi yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Çalışmaya katılan spocuların yaş, boy, vücut ağırlığı ve spor yaşı ortalamaları sırasıyla 24± 2,8 yıl, 

174,33±4,33 cm, 71,488 ± 3,31 kg ve 3,4 yıl şeklindedir (Tablo 1). Sporcuların müsabaka 

süresince kalp atım sayılarındaki değişiklikler incelendiğinde; MÖ 85,87 atım/dk., 10.dakika 169 

atım/dk., DA 168 atım/dk., 30.dakika 161 atım/dk. ve MS 156 atım/dk. olduğu belirlenmiştir (Tablo 

2). Laktat değişimlerine bakıldığında ise; ortalama değerlerlerin MÖ 2,78 mmol, DA 4,5 mmol ve 

MS 4,98 mmol seviyelerine çıktığı görülmektedir (Grafik 1). 

 

Sonuç 

Değerlendirme sonucunda futsal müsabakası süresince sporcuların, oyunun karakteristik özelliği 

gereği yüksek yoğunluktaki anaerobik aktivitelere maruz kaldığı ve bu doğrultuda kalp atım sayıları 

ve kan laktat düzeylerinde artış meydana geldiği belirlenmiştir.  
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Graphic 1: Lactate changes 

Grafik 1: Laktat değişimleri 

 
Table 1: Descriptive features of subjects 

Tablo 1: Deneklerin tanımlayıcı özellikleri 

Yaş Boy Vücut ağırlığı Spor yaşı

24± 2,8 yıl 174,33±4,33 cm 71,488 ± 3,31 kg 3,4 yıl 
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Table 2: Hearth rate changes 

Tablo 2: Kalp atım sayısı değişiklikleri (atım/dk.) 

M.Ö. 10.DK D.A 30.DK. M.S. 

85.87 ±15.99 169.62 ± 14.71 168.50 ± 11.35 161.12 ± 16.31 156.25 ± 14.95 
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(the sample of Pamukkale University) 

  

Arda Öztürk1, İhsan Sarı2, Betül Bayazıt1 
1Kocaeli University, School of Physical Education and Sports 
2Sakarya University, School of Physical Education and Sports 

  

Considering advantages and disadvantages of goal orientations, it is important to know the 

relationship between goal orientation and perceived motivational climate. The aim of this research 

was to find the relationship between goal orientation and perceived motivational climate in 

athletes. 43 athletes who actively practice their sports participated to the study from Pamukkale 

University (X ̄age:21,30±1,78; X̄sport age:1,42±0,50). The Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire (TEOSQ) and The Perceived Motivation Climate Questionnaire (PMCSQ) were used in 

the study. SPSS 17 program was used for data analysis. Pearson’s correlation analysis and 

regression analysis were used. Level of significance was determined to be 0,05. Positive significant 

relationships were found between task orientation and mastery climate, ego orientation and 

performance climate (p<0,05). Regression analysis showed that mastery climate significantly 

contributes to task orientation (R2=0,54; F=49,42; p<0,05) and performance climate significantly 

contributes to ego orientation (R2=0,17; F=9,86; p<0,05). Results were discussed in line with the 

relevant literature. 

  

Keywords: Goal orientation, motivational climate, athletes 

 
Sporcularda hedef yönelimi ve motivasyonel iklim ilişkisi (Pamukkale 

Üniversitesi örneği) 

  

Arda Öztürk1, İhsan Sarı2, Betül Bayazıt1 
1Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Giriş 

Günümüz spor dünyasında sporu; sadece fiziksel bir yapı çerçevesinde değerlendirmek sporda 

başarıyı ortaya koyabilmek için yetersiz kalmaktadır. Tüm fiziksel ve kondisyonel özelliklerinin yanı 

sıra psikolojik faktörler de sportif başarıyı desteklemelidir. Çünkü günümüzde sporda artan rekabet 

her yönden optimum çalışmayı ve gelişmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle de başarıyı yakalayan 
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sporcular her yönlü gelişimi hedefleyenlerdir. Bu çok yönlü performans gelişiminde dikkat edilmesi 

gereken birçok psikolojik faktör vardır. Sporda hedef yönelimi ve algılanan motivasyonel iklim 

konuları da bunlardan ikisidir. 

İnsanlar, hedeflerine ulaştıkları anda başarı duygusu hissederler ve bu başarı sporcunun hedefi 

başarması ölçüsünde ve hedefin sporcudaki değerine göre değerli olur (Nicholls, Cheung, Lauer ve 

Pastashnick, 1989). Hedef yönelimi kuramına göre insanlarda iki tür hedef yönelimi mevcuttur. 

Yani insanlar iki türlü hedef yönelimi benimserler. Bunlar, görev yönelimli hedefler ve ego yönelimli 

hedeflerdir (Duda ve Nicholls, 1992; Nicholls ve ark.,1989; Nicholls, Cobb, Yackel, Wood ve 

Wheatley, 1990). Görev yönelimli hedeflerde, başarı için sporcu yapabileceğinin en iyisini ortaya 

koyar. Yani görev yönelimli hedeflerde sporcu kendi performansını geçmeye, kendi rekorunu 

kırmaya çalışır. Bu tür hedefler sporcuda her zaman gelişimi teşvik ettiği için önemlidir. İkinci hedef 

yönelimi türü ise ego yönelimli hedeflerdir. Ego yönelimli sporcu, diğer sporculara üstünlük 

sağladığı zaman başarı duygusunu kazanır. Yani çevresindekileri geçtiği zaman sporcu hedefini 

başarmış olur. Kendi açısından kötü bir performans olsa da diğerleri ile kıyaslandığında iyi bir 

performans ise, o zaman hedefini gerçekleştirmiştir. Ego yöneliminde sporcu her zaman kendini 

geliştirmeye gerek duymayabilir. 

Algılanan motivasyonel iklim ise, ustalık ve performans iklimi olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. 

Ustalık iklimi, sosyal bir sorumluluğa sahip olma ve hayat boyu en iyi olma gayreti içerisinde 

olmaktır ve beceriyi artırır (Roberts ve Ommundsen, 1996; Solmon, 1996). Roberts ve 

Ommundsen (1996)’e göre, performans iklimi ise, takım üyelerinin veya rakip sporcuların sahip 

olduğu becerilere karşı üstünlük elde etmek bir başarı duygusu olarak ifade edilir. 

Bu araştırmanın amacı, sporcuların hedef yönelimleri ve algılanan motivasyonel iklim değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

 

Yöntem 

Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda öğrenci olan ve 

aktif spor yapan 21 erkek 22 bayan sporcu olmak üzere farklı branşlardan toplam 43 sporcu 

katılmıştır(X ̄yaş:21,30±1,78; X ̄sporyaşı:1,42±0,50). Araştırmada Sporda Görev ve Ego Yönelim 

Ölçeği (Duda,1989; 1992) ile Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği (Walling, Duda ve Chi, 

1993) kullanılmıştır. Ölçeklerin Türkçe’ye uyarlaması Toros (2001) tarafından yapılmıştır. Ölçeklerin 

alt boyutlarının Cronbach’s alfa katsayıları 0,77 ile 0,89 arasında değişmektedir. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve regresyon analizleri SPSS 17 programı ile 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular 
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Tartışma ve Sonuç 

Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda sporcularda hedef yönelimi ile motivasyonel iklim arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre hedef yönelimi ve motivasyonel 

iklimin alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki hedef yöneliminin 

alt boyutu olan görev yönelimi ile motivasyonel iklimin alt boyutu olan ustalık iklimi arasında ve 

ego yönelimi ile performans iklimi arasındadır. Roberts ve Ommundsen, (1996)’in yapmış olduğu 

çalışmada görev yönelimli olan sporcuların, motivasyonel iklimi ustalık hedef yönelimli olarak 

algıladıklarını ve aynı şekilde, öncelikle ego yönelimli sporcular, motivasyonel iklimlerini, 

performans görev yönelimli olarak algıladıkları belirlenmiştir. Gene Toros (2002;2005)’e göre 

ustalık iklimi arttıkça sporcuların görev yönelimi artmakta ve performans iklimi arttıkça sporcuların 

ego yönelimi artmaktadır. Yapılan regresyon analizleri de performans yönelimli motivasyonel iklimin 

ego yönelimine, ustalık yönelimli motivasyonel iklimin ise görev yönelimine katkı sağladığını 

göstermektedir. Görev yönelimi sporcuyu daha çok çalışma sevk edebilir, görev yönelimli sporcular 

devamlı kendilerini geliştirmek ve daha iyi performans göstermek isteyebilirler. Bunun aksine ego 

yönelimli bireyler için kendini kanıtlama ve rakiplerini yenmek söz konusudur. Rakiplerini yendiği 

sürece kendini geliştirme ve daha iyi performans sergileme isteği olmayabilir. Bu noktada, sporcuyu 

çalışmaya ve kendini geliştirmeye sevk ettiği için görev yöneliminin önemi anlaşılmaktadır. Bu 

çalışmanın, hedef yönelimleri ile ilişkili olan motivasyonel iklimleri ortaya koyması ve bu ilişkinin 

yönünü ifade etmesi açısından benzer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Hedef yönelimi, motivasyonel iklim, sporcular 

  

Hedef yönelimi ve motivasyonel iklimin alt boyutlarının korelasyon analizi 

Görev Yönelimi Ego Yönelimi Ustalık İklimi Performans İklimi 

Görev Yönelimi r 1 

Görev Yönelimi p 1 

Ego Yönelimi r ,398** 1 

Ego Yönelimi p ,008 1 

Ustalık İklimi r ,739** ,398** 1 

Ustalık İklimi p ,000 ,008 1 

Performans İklimi r ,517** ,440** ,524** 1 

Performans İklimi p ,000 ,000 ,000 1 
**p<0,05 Korelasyon analizi sonuçlarına göre hedef yönelimi ve motivasyonel iklimin alt boyutları 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki göstermektedir 
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Motivasyonel iklimin görev yönelimini yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları 

B Std. Hata β t p 

Sabit ,184 ,528 ,348 ,729

Ustalık İklimi ,976 ,139 ,739 7,030 ,000

Ayarlanmış R2=0,54; F=49,42; p<0,05; Bağımlı değişken= Görev yönelimi Regresyon analizi 

sonuçlarına göre ustalık iklimi görev yöneliminin %54’ünü açıklamaktadır 

 

Motivasyonel iklimin ego yönelimini yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları 

B Std. Hata β t p 

Sabit 1,436 ,573 2,507 ,016

Performans İklimi ,540 ,172 ,440 3,140 ,003

Ayarlanmış R2=0,17; F=9,86; p<0,05; Bağımlı değişken= Ego yönelimi Regresyon analizi 

sonuçlarına göre performans iklimi ego yöneliminin %17’sini açıklamaktadır. 
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Abstract 1033 

  
The comparison of the enjoyment level of body ımages of athlete and 

nonathlete adolescents 

  

Özer Orhan1, Çetin Yaman2, Gizem Doğduay2, Nurullah Çelik3, Sevinç Namlı4 
1Meb, Beden Eğitimi Öğretmeni, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, Sakarya 
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Sakarya 
4Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü, 

Erzurum 

  

The aim of this study is to compare the enjoyment level of the body images of athlete and 

nonathlete adolescents whose ages are between 11 and 14. To realize the aim of the study, a 

“Questionary of Body’s Part and Charecteristics Satisfaction Scale” was used to a total number of 

217 adolescent athlete (n: 110) and nonathlete adolescent students (n: 107) whose ages range 

from 11 to 14. The datas collected from the study were analysed by t-test method and the 

analyses were calculated on the significance level of 0.05. In the study significant differences were 

observed between the athlete and nonathlete adolescents on the body percentages, postures, 

sports ability, muscular strength, height, weight,eyes,mouth,shoulders and hips (p<0,05). There 

has not been found any significant difference in other parameters (p>0,05). All of the parameters 

in which have no significant differences there has been found no direct effect of sports on the 

appreance and the level of enjoyment. 

  

Keywords: Body image, sport, adolescence 
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Spor yapan ve yapmayan ergenlerin beden imajlarından hoşnut olma 

düzeylerinin karşılaştırılması 

  

Özer Orhan1, Çetin Yaman2, Gizem Doğduay2, Nurullah Çelik3, Sevinç Namlı4 
1Meb, Beden Eğitimi Öğretmeni, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, Sakarya 
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Sakarya 
4Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü, 

Erzurum 

  

Amaç: Çalışmanın amacı, 11-14 yaş grubu spor yapan ve yapmayan ergen öğrencilerin beden 

imajlarından hoşnut olma düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. 

 

Yöntem-Gereçler: Araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencisi olan ergenlerin beden imajlarından 

hoşnut olma düzeylerini belirlemeye yönelik betimsel bir araştırmadır. Ergenlerin beden imajından 

hoşnut olma düzeyleri "tarama modeli" ile araştırılmıştır. Araştırma grubunu, Sakarya İli Mehmet 

Nuri İlköğretim Okulu 6. 7. ve 8. sınıfta okuyan spor yapan 57 erkek 53 kız ve spor yapmayan 54 

erkek 53 kız olmak üzere toplam 217 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere öğrencilere Figen Gökdoğan’ın 1988 yılında Türkiye’de uyarlamış olduğu, 

güvenirlik ve geçerliliğini yaptığı ’’Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği” 

uygulatılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar t testi ile analiz edilmiştir. Tüm istatistiksel analizler 

0.05 anlamlılık derecesi üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan çalışmada spor yapan ergenler ile spor yapmayan ergenler arasında “beden 

oranları, bedenin duruşu, spor yeteneği, kas gücü, boy, kilo, gözler, ağız, omuzlar ve kalçalar” 

parametrelerinde anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05) diğer parametrelerde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p>0,05).  

 

Sonuç: Yapılan çalışmada spor yapan ergenler ile spor yapmayan ergenler arasında “beden 

oranları, bedenin duruşu, spor yeteneği, kas gücü, boy, kilo, gözler, ağız, omuzlar ve kalçalar” 

parametrelerinde anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05) diğer parametrelerde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p>0,05). Anlamlı farklılıklar görülmeyen parametrelerin tamamında sporun genel 

görünümü üzerine direk etkisi olmadığı ve hoşnutluk düzeyine etki etmediği saptanmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden imajı, spor, ergenlik 
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Chart 1: The “t” and “p” values of the athlete and nonathlete adolescents belongs to the 

general states of body 

Tablo1: Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Bedenin Genel Durumuna Ait “t” ve “p” 

Değerleri 

 
Katılımcıların bedenin genel durumuna ait değerlerden “beden oranları, bedenin duruşu, spor 

yeteneği, kas gücü, boy ve kilo” parametrelerinde anlamlı farklılık gözlenirken (p<0,05) “ten rengi” 

parametresinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 
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Chart2: The “t” and “p” values of the athlete and nonathlete adolescents belongs to 

being contented with their faces 

Tablo2: Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Yüzlerinden Hoşnut Olma Durumlarına Ait 

“t” ve “p” Değerleri 

 
Katılımcıların yüzlerinden hoşnut olma durumlarına ait değerlerden “gözler ve ağız” 

parametrelerinde anlamlı farklılık gözlenirken (p<0,05) yüze ait diğer parametrelerde anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (p>0,05). 
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Chart3: The “t” and “p” values of the athlete and nonathlete adolescents belongs to the 

level of being contented with their body parts and body 

Tablo 3: Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Beden Üyelerine ve Gövdelerinden Hoşnut 

Olma Düzeylerine Ait “t” ve “p” Değerleri 

 
Katılımcıların beden üyelerine ait değerlerden “omuzlar” parametresinde ve gövdelerinden hoşnut 

olma durumlarına ait değerlerden “kalçalar” parametresinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık 

gözlenirken, beden üyelerine ve gövdelerine ait diğer parametrelerde gruplar arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (p>0,05). 
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Abstract 1035 

  

 
The effects of leg force on jumping and speed performance in elite handball 

players 

  

Ayşegül Yapıcı 

Pamukkale Universıty School of Sports Science and Technology, Denizli 

  

The aim of this study is to determine the effects of leg force on jumping and speed performance. 

18 male handball players who play in a Super League team, was involved in this study. The 

subjects’ average age is 26.7 ± 6.03 year, average athletic experience is 13.3 ± 6.7 year, average 

height is 186.3 ± 7.6 cm, average weight is 88.7 ± 10.8 kg. Participants’ leg force were measured 

with dynamometer. Movement jump test was used for the measurement of vertical jump. Long 

jump, feet behind the line was to be fixed. 20-meter sprint test was measured with photocell. 

Correlation Coefficients of Kendall’s Tau-b test were calculated. Average leg force is 145.1 ± 18.5 

kg, average vertical jump is 49.8 ± 4 cm, average long jump is 233.6 ± 16.2 cm, average 20m 

speed performance is 3.45 ± 0.20 sec. were found. Leg strength is not an important determinant 

of vertical jump and horizontal jump distances in elite handball players (p>0.05). 

  

Keywords: Handball, vertical jump, long jump, leg force 

 
Elit hentbolcularda bacak kuvvetinin sıçrama ve sürat performansına etkisi 
  

Ayşegül Yapıcı 

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

  

Amaç: Spor bilimlerinde, günümüze kadar yapılan birçok çalışmada bacak kuvveti, sıçrama, 

esneklik ve anaerobik güç ayrı ayrı ya da birlikte ölçülmüş ve bu çalışmaların bazılarında bahsi 

geçen parametrelerin birbirleri üzerindeki etkilerine ve fiziksel unsurlardan ne derece 

etkilendiklerine de bakılmıştır (1, 2, 4, 5). Hangi fiziksel ve/veya fizyolojik özelliğin diğerini ne 

kadar etkilediğini bilmek, sporcunun performansını arttırmada önemlidir (3). Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye hentbol erkekler süper liginde oynayan hentbolcuların antropometrik özelliklerini 

tanımlayarak, bazı koordinatif yetilerini değerlendirmek ve Türkiye hentbol süper lig takımları 

arasında fizyolojik profil belirlemektir. Yöntem: Bu çalışmaya, Türkiye Hentbol Erkekler Süper 

Liginde mücadele eden (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) yaş ortalamaları 26.7 ± 6.03 

olan 18 sporcu gönüllü olarak teste katıldı. Deneklerin; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, durarak uzun 

atlama, dikey sıçrama, bacak kuvveti, 20 m sürat ölçümleri yapıldı. Deneklerin boy uzunlukları 
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hassaslık derecesi 0.01 m olan stadiometre (SECA, Almanya) ile ölçüldü (4, 5). Vücut Ağırlığı 

Ölçümü: Vücut ağırlığı ölçümleri hassaslık derecesi 0,1 kg olan elektronik baskülle (SECA, Almanya) 

yapıldı. Vücut ağırlığı ölçümleri denekler standart spor kıyafeti içerisinde, ayakkabısız olarak ölçüldü 

(5). Bacak kuvveti ölçümü; Takei (Japon) marka dijital sırt-bacak dinamometresi ile yapıldı. 

Denekler; dizleri bükük durumda dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirerek, kollar 

gergin, sırt düz ve gövde dik, elleri ile kavradığı dinamometre barını dikey olarak maksimum 

oranda yukarı çekmişlerdir. Deneğe iki ölçüm arasında 2-3 dk dinlenme verildi ve en iyi değer 

kaydedildi. 20 metre süratinin belirlenmesinde Prosport TMR ESC 2100 telemetrik kronometre 

kullanıldı. Ölçümler, 20 metrelik koşu mesafesinin başlangıç ve bitişine yerleştirilen fotoseller ile 

yapıldı. 3’ er dakikalık dinlenme aralıklarıyla iki kez ölçüm alındı ve iyi olan derece değerlendirildi. 

Aktif sıçramada, denek duvar kenarında dururken, yakın olan kolla en yukarıda işaret konuldu. 

Sonra sıçrayarak ulaşılan en üst nokta belirlendi. Kişinin durarak ulaşabildiği yükseklik ile 

sıçrayarak ulaşabildiği yükseklik arasındaki fark metre cinsinden ölçüldü. Durarak uzun atlama 

testinde mesafeyi belirlemek için mezura kullanıldı. Katılımcı, kollarını geriye alarak squat 

pozisyonunda ve her iki ayağı birbirine paralel olarak başlama çizgisinin gerisinde bekledi ve 

kollarını öne yukarı doğru hareket ettirerek sıçradı. Bu testte, başlangıç çizgisi ile katılımcının 

çizgiye en yakın temas ettiği yer arasındaki mesafe, cm cinsinden ölçüldü. Test iki defa yapıldı ve 

iyi olan değer kaydedildi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. İstatistiksel analizde 

Kendall’s korelasyon analizi yapıldı. SPSS 18.0 paket programı kullanıldı ve anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan sporcuların fiziksel özellikleri ve performans 

testlerinden elde ettikleri ortalama değerler tablolar halinde verildi.Deneklerin yaş ortalaması 26.7 

± 6.03 yıl, spor yaşı 13.3 ± 6.7 yıl, boy uzunluğu 186.3 ± 7.6 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları da 

88.7 ± 10.8 kg olarak belirlendi. Kuvvet ölçüm değerleri 145.1 ± 18.5 kg, dikey sıçrama değerleri 

49.8 ± 4 cm, uzun atlama değerleri 233.6 ± 16.2 cm, sprint ölçümleri 3.45 ± 0.20 sn olarak 

belirlendi. Yapılan analizde, bacak kuvveti ile dikey sıçrama, uzun atlama ve 20m sprint zamanı 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (p>0.05). Bunun yanı sıra dikey sıçrama ile uzun atlama 

arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulundu (r = 0.466; p<0.01). 20m sprint zamanı ile dikey sıçrama 

(r = -0.532; p<0.01), uzun atlama (r =-0.388; p< 0.05) arasında negatif bir ilişki bulundu. 20m 

sprint zamanı ile dikey sıçrama (r =-0.532; p<0.01), uzun atlama (r =-0.388; p<0.05) arasında 

negatif bir ilişki görüldü.Sonuç: Henbolde, ani yön değiştirmeler, şut ve blok için yapılan sıçramalar, 

ikili mücadeleler, oyun esnasında kat edilen mesafenin çokluğu, sporcunun aerobik ve anaerobik 

yaptığı yüklenmeler büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada, elit hentbolcuların ölçümlerinden; 

bacak kuvvetinin sürat ve sıçrama mesafesine etkisinin istatistiksel analizinde anlamlı bir ilişki 

tespit edilemedi (p>0.05). Bu çalışmadan elde edilecek veriler antrenörlere, sporculara, kulüp 

yönetimlerine, alt yapı oluşturulması, mevcut durum analizi ve geleceğe yönelik hedeflerin 

oluşturulmasında ışık tutacaktır. Ayrıca, ilişki içinde oldukları bilinen fiziksel ve fizyolojik 

özelliklerden birinin antrenmanla geliştirilmesinin, diğerinin kendiliğinden gelişmesini sağlayıp 

sağlamadığı konusunda çalışmalar yapılarak antrenman bilimine yeni boyutlar kazandırılabilir. 
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Abstract 1036 
  

 
Effects of weight loss on the dynamical marks of centre of gravity in different 

bmi and body fat percentage categories 

  

Peter Szablics1, Sándor Szabó1, Márton Dvorák1, Kornélia Orbán1, László Balogh1, Andor H Molnár1, 

Zoltán Pintér2, Ferenc László1, Csaba Varga2 
1Institute of Physical Education and Sport Sciences, University of Szeged (Szeged, Hungary) 
2Department of Physiology, Anatomy and Neuroscience, University of Szeged (Szeged, Hungary) 

  

Objective:  

We investigated the recreational training-induced changes in body composition and dynamical 

marks of centre of gravity (CG) in case of simple movements like crouch and jump.  

 

Subjects:  

It is known that the quality and dynamical marks of movement deteriorate due to obesity and 

overweight. Numerous studies suggest that submaximal, aerobic training results in normalising the 

body weight and improving the health status. Based on these data the movement dynamics is also 

improved by recreational training (Katzmarzyk and Lear, 2012). 

 

Methods:  

50 participants (age: 20-70 years) took part in our study. They did 60 minute long recreation 

trainings two times a week for 3 months on 60 percent of maximal heart rate. APAS 3D system 

was used for movement analysis. The examination was performed in the beginning and at the end 

of training program in 2 dimensions with 4 reference points and 11 joint points (ankles, knees, 

hips, shoulders, elbows and forehead). Participants crouched and jumped in front of a camera. The 

speed of video record was 30 frames per second. We analysed the position, velocity and 

acceleration of CG. Changes of body weight, BMI, BF%, fat and muscle mass were determined by 

InBody230. Participants were divided into normal, overweight and obese groups based on their 

initial BMI and BF % according to Gallagher et al. (2000). Statistical analysis: simple "t" test. 

 

Results:  

BMI categories: We detected significant decrease of body weight in the overweight  

(-3.35±0.91 kg, p<0.001) and the obese groups (-2.03±0.76 kg, p<0.05). In these groups we 

observed also the reduction of BMI (-1.06±0.3, p<0.01; -0.67±0.3, p<0.05). The decrease of fat 

mass was significant in the normal (-0.45±0.26 kg, p<0.05) and the overweight groups (-2.51±0.9 

kg, p<0.01). The reduction of BF% was the most remarkable in the overweight group (-
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2.09±0.88%, p<0.05). We observed significant increase in lifting of CG in case of jump in the 

overweight (3.78±1.41 cm, p<0.01) and the obese groups (2.79±1.47 cm, p<0.05). The increase 

of CG velocity was significant in the normal body type group (33.59±15.15 cm/s, p<0.05). In case 

of crouch the sinking velocity of the CG was enhanced in the obese group (72.86±25.65 cm/s, 

p<0.01). 

BF% categories: We detected significant decrease of body weight and BMI in all groups  

(-1.20±0.5 kg, p<0.05; -3.39±1.2 kg, p<0.01; -1.87±0.86 kg, p<0.05 and -0.42±0.16, p<0.01; -

0.99±0.4, p<0.05; -0.73±0.36, p<0.05). The fat mass decreased in the normal (-0.7±0.33 kg, 

p<0.05) and the overweight groups (-2.48±1.07 kg, p<0.05). The decrease of BF% was the most 

remarkable in the overweight group (-1.99±0.99%, p<0.05). In case of jump the lifting of the CG 

increased in the normal and the overweight groups (1.87±1.05 cm, p<0.05; 3.02±1.39 cm, 

p<0.05). The increase of CG velocity was significant in the overweight group (50.76±14.87 cm/s, 

p<0.01). We observed significant increase in the extent of sinking of CG in case of crouch in the 

overweight group (-9.75±4.24 cm, p<0.05) and the velocity of CG increased in the obese group 

(104.01±38.78 cm/s, p<0.05). 

 

Conclusions:  

Our results suggest that low intensity recreational training optimizes the body composition and the 

dynamics of movement in every examined group. Weight loss mends the position and velocity of 

CG in case of crouch and jump. Our training program was the most effective among the overweight 

people based on BMI or BF% categories. Comparing the BMI and BF% categories, the detected 

changes were similar.  
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Abstract 1037 

  

Coach education programs in universities in Turkey and some foreign countries, 

comparative analysis 
  

Hakan Sunay 

Ankara University School of Physical Education and Sports 

  

The aim of the study in Turkey, the need for qualified and trained coaches and sports trainer 

qualifications within the framework of the training to be effective, programs for the training of 

Turkish sports coach training programs in some foreign countries in comparison with the manager 

to examine and make a judgment on the issue of arriving at your destination. In this context, 

Turkey Coach Education degree programs in 35 universities studied and compared to some of the 

programs at universities in foreign countries. 

As a result, coach education programs implemented by the universities in Turkey are compatible 

with each other a little bit, but studied at universities in foreign countries, some of the different 

aspects of coach education programs and approaches, respectively. 

 

Keywords: Coach training program, coach, comparative coach training 

 
Türkiye ve bazı yabancı ülkelerdeki üniversitelerde uygulanan antrenör eğitimi 

programlarının karşılaştırmalı incelenmesi 
  

Hakan Sunay 

Ankara Üniverstesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

Çalışmanın amacı, Türkiye’de nitelikli ve eğitimli antrenöre olan ihtiyaç ve spor antrenörünün 

yetiştirilmesinde etkili olacak nitelikler çerçevesinde, Türkiye’de spor antrenörünün yetiştirilmesine 

yönelik programların bazı yabancı ülkelerde uygulanan antrenör eğitim programları ile 

karşılaştırmalı olarak incelemek ve standartları konusunda bir yargıya varmaktır. Bu çerçevede 

Türkiye’de 35 üniversitenin Antrenör Eğitimi lisans programları incelemeye alınmış ve bazı yabancı 

ülkelerdeki üniversitelerde uygulanan programlarla karşılaştırılmıştır.  

Sonuçta, Türkiye’de üniversiteler tarafından uygulanan antrenör eğitimi programlarının birbirleriyle 

az da olsa uyumlu olduğu, ancak incelenen bazı yabancı ülkelerdeki üniversitelerde uygulanan 

antrenör eğitimi programlarıyla farklı yönlerinin ve yaklaşımlarının olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antrenör eğitimi programı, antrenör, karşılaştırmalı antrenör eğitimi 
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Abstract 1039 

  

Investigation of diurnal variation in recovery after short-term, high intensity 

exercise on oxygen consumption and heart rate 

  

Mehmet Ali Özçelik1, Alpay Güvenç1, Neşe Toktaş2 
1Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Antalya 
2Akdeniz Üniversity, Health Science Institute, Antalya 

  

The purpose of this study was to examine diurnal variation developed in relation to daily rhythms 

on recovery, after short-term, high intensity performances on heart rate and oxygen consumption. 

The subjects of this study were of healthy men aged between18-22 and have had training at least 

2 years. The subjects went through Wingate anaerobic test at five different timeframes (08:00, 

10:00, 12:00, 15:00 and 17:00) on different days. Before each test, oxygen consumption and 

heart rate were measured for all subjects. Following the measurements carried out at rest, Wingate 

test was applied and by deducting the VO2 and heart rate values at the recovery period from the 

peak values, the rate of recovery is calculated.The recovery rate values obtained was compared 

with the other measurements obtained at different timeframes and the diurnal variation was 

examined. According to the results of repeated measures of ANOVA, however there was no 

significant diurnal variations observed for heart rate and VO2 at the resting values, there was 

significant diurnal variations for peak and recovery values of the same parameters (p<0.05). In 

conclusion, the rate of recovery after short-term, high-intensity exercise is affected by diurnal 

variation. 

  

Keywords: Diurnal variation, recovery, oxygen consumption, heart rate 

 
Yüksek şiddetli kısa süreli yüklenmeler sonrası toparlanmada kalp atım hızı ve 

oksijen tüketimi üzerindeki diurnal değişimin incelenmesi 

  

Mehmet Ali Özçelik1, Alpay Güvenç1, Neşe Toktaş2 
1Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya 

  

Giriş 

Biyolojik ritimlerin sportif performansa etkisi, müsabakaların ve antrenmanların planlanmasında ve 

uzun yolculuklarda sporcuların adaptasyon sürelerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak sıklıkla 
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araştırılmıştır (1,2,3,4). Ancak biyolojik ritimlerin fiziksel yüklenmeler sonrası toparlanmaya olan 

etkisi konusunda sınırlı sayıda araştırma mevcuttur (5,6). 

Buradan hareketle bu çalışmada; yüksek şiddetli, kısa süreli yüklenmeler sonrası, kalp atım hızı ve 

oksijen tüketimi değişkenleri aracılığıyla toparlanma üzerindeki diurnal değişimin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışmaya yaşları 18–22 yıl arasında değişen ve en az 2 yıl antrenman yaşına sahip 27 erkek 

sporcu (Futbol n=13, Basketbol n=6, Hentbol n=4, Atletizm n=2, Güreş n=2) katılmıştır. Boy 

uzunluğu ve vücut ağırlığı sırasıyla, stadiometre (Holtain, UK) ve BIA (Tanita, Model TBF-300) 

kullanılarak ±1mm ve ±0,01kg hata ile ölçülmüştür. Kısa süreli ve yüksek şiddetli yüklenme 

protokolü olarak Wingate Anaerobik Güç Testi (WAnT) uygulanmıştır. Denekler, öğrenme etkisinin 

giderilmesi için rastgele olarak test periyotlarına dağıtılmıştır. Her bir denek test öncesi dinlenim 

kalp atım hızı (KAH) ve oksijen tüketimi (VO2) değerlerinin belirlenebilmesi için 10 dakika boyunca 

sırtüstü yatar pozisyonda bekletilmiş ve bu aşamada, Sensor Medics Vmax Spectra (229v USA) 

marka cihaz kullanılarak VO2 değerleri kayıt edilmiştir. KAH değerleri ise Cardiosoft ECG GE 

systems (Corina 2003, GER.) elektrokardiyografi cihazı kullanılarak hem dinlenim hem de 

toparlanma periyodu süresince sürekli kayıt edilmiştir. Daha sonra 5 dakikalık dinlenmenin 

ardından, 30 sn. süren WAnT testi uygulanmış hemen ardından deneğe herhangi bir soğuma 

protokolü uygulanmaksızın tekrar dinlenim bölümündeki sırtüstü yatar pozisyonunu alması 

sağlanmış ve testin bitiminden itibaren VO2’ye ilişkin veriler her solunumda ve KAH’a ilişkin verileri 

ise her atımda bilgisayar yazılımı aracılığıyla 21 dakikalık toparlanma periyodu süresince sürekli 

olarak kayıt edilmiştir. 

Yukarıda anlatılan bu işlemler her bir denek için 5 ayrı saatdiliminde (08:00- 10:00-12:00-14:00-

17:00) her bir test arasında en az 72 saat’lik süre olacak şekilde beş kez aynı laboratuvar 

ortamında tekrarlanmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde ise toparlanmaya ait olan VO2 ve KAH ile ilgili olan toparlanma 

hızlarının belirlenmesi için test sırasındaki zirve değerlerinden her bir toparlanma dakikasındaki 

değerler çıkarılarak farklar alınmış ve bulunan fark değerleri toparlanma hızı olarak analiz 

edilmiştir. 

İstatistik analiz Tekrarlayan Ölçümlerde Varyans analizi ile yapılmıştır. İkili karşılaştırmalarda 

Bonferroni yöntemi kullanılmıştır. Analizlerde α=0,01 ve α=0,05 yanılma düzeyleri dikkate 

alınmıştır. 

 

Bulgular 

Tablo 1’de, çalışmaya katılan deneklerin fiziksel özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 2’de dinlenik KAH değerleri, 30 sn’lik WAnT sırasındaki zirve değer (KAHz) ve WAnT 
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sırasındaki zirve KAH ile 3’er dakikalık toparlanma periyotları sonrasındaki fark, kalp atım hızı 

toparlanması (KHT) olarak gösterilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, günün 5 farklı zamanında elde edilen dinlenik KAH değerleri arasında 

anlamlı fark yoktur (p>0.05). KAH(zirve) değerlerinde ise anlamlı fark olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). En yüksek KAH değeri saat 15:00-16:00’da ortalama 185.86 atım/dk olarak 

kaydedilmiştir. 

Tablo 3’te ise, beş farklı zaman diliminde kaydedilen VO2’nin toparlanma hızı değerleri 

görülmektedir. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi VO2’nin dinlenim, ve zirve değerleri arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p>0.05). Toparlanma periyodunda ise; 6.dakika (p<0.05),12.dakika (p<0.05), 

15.dakika (p<0.01), ve 21.dakika (p<0.05) VO2 değerleri zamana göre anlamlı ölçüde 

değişmektedir. Yapılan ikili karşılaştırmalarda bu değişkenliğin sabah 08:00 ve 10:00’da yapılan 

ölçümler ile saat 17:00 de yapılan ölçümler arasındaki farktan kaynaklandığı(p<0.05) ve en yüksek 

toparlanma hızının sabah saat 10:00’da yapılan ölçümlerde, en düşük toparlanma hızının ise saat 

17:00’de yapılan ölçümlerde olduğu belirlenmiştir. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak kalp atım hızı ve oksijen tüketimi üzerinden toparlanma hızındaki diurnal değişimin 

incelendiği bu çalışmada, sabah saatlerinde (08:00-10:00) yapılan yüksek şiddetli kısa süreli 

yüklenmeler sonrasındaki toparlanma hızının günün diğer saatlerine göre daha hızlı gerçekleştiği 

söylenebilir. 
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Table 2. Recovery rate of heart rate 
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Table 3. Recovery rate of oxygen consumption 

Tablo 3. Oksijen tüketimine ilişkin toparlanma bulguları 

 
 

 



 

1992 

Abstract 1040 

  

 
Bilateral proprioceptive changes in athlete and non-athlete amputees with 

unilateral below-knee amputation 

  

Zinat Zarandi, Ali Asghar Norasteh 

Guilan University, Faculty of Physical Education, Department of Pathology and Corrective Exercise 

  

The definitive loss of a body segment and its somatosensory afferents can profoundly affect the 

internal body representation, requiring adaptation to restore sensorimotor function. The purposes 

of the study were: (1) To compare knee proprioception of amputated leg of athlete amputees with 

non-athlete amputees, (2) To compare knee proprioception of sound leg with amputated leg in 

athlete and non-athlete amputees, and (3) To compare knee proprioception of amputated and 

sound leg of amputees with healthy men. 

8 athlete amputees (46.38 ± 2.77 year), 6 non-athlete amputees (47.8 ± 6.06 year) and 8 healthy 

men (46.75± 2.61) participated. There is no significant difference in stump length, age, height and 

weight among three groups (p<0.05). Knee joint position sense evaluated through active 

repositioning (45˚ of knee flexion) using an electrogoniometer and force sense evaluated through 

reproduction of target force (50% of maximum isometric voluntary contraction) using a 

dynamometer. All data analyzed using t-test and One-way analysis of variance. 

Non-athlete amputees had less accuracy in active repositioning than athlete amputees and control 

group in both feet. There is no significant difference between non-athlete and athlete amputees in 

absolute error of force reproduction in both feet and also there is no significant difference between 

sound leg and amputated leg in both groups. The results suggest exercise can improve joint 

position sense in amputees. 

No significant difference in proprioception of sound and amputated leg neither athlete amputees 

nor non-athlete amputees could be due to reorganization of the motor and sensory cortex after 

amputation. 

  

Keywords: Proprioception, unilateral below-knee amputation, cortex reorganization 

 
Bilateral proprioceptive changes in athlete and non-athlete amputees with 

unilateral below-knee amputation 

  

Objective: The definitive loss of a body segment and its somatosensory afferents can profoundly 

affect the internal body representation, requiring adaptation to restore sensorimotor function. As a 

consequence, lower limb amputees have to adjust the habitual stance control strategies and 
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develop new strategies for balance control. This has been widely studied that physical exercise has 

the beneficial effects on function of somatosensory system especially proprioception.  

The purposes of the study were: (1) To compare knee proprioception of amputated leg of athlete 

amputees with non-athlete amputees, (2) To compare knee proprioception of sound leg with 

amputated leg in athlete and non-athlete amputees, and (3) To compare knee proprioception of 

amputated and sound leg of amputees with healthy men. 

 

Methods: 8 athlete amputees (46.38 ± 2.77 year), 6 non-athlete amputees (47.8 ± 6.06 year) and 

8 healthy men (46.75± 2.61) participated. There is no significant difference in stump length, age, 

height and weight among three groups (p<0.05). Knee joint position sense evaluated through 

active repositioning (45˚ of knee flexion) using an electrogoniometer and force sense evaluated 

through reproduction of target force (50% of maximum isometric voluntary contraction) using a 

dynamometer. All data analyzed using t-test and One-way analysis of variance. 

 

Findings and Conclusion: Non-athlete amputees had less accuracy in active repositioning than 

athlete amputees and control group in both feet. There is no significant difference between non-

athlete and athlete amputees in absolute error of force reproduction in both feet and also there is 

no significant difference between sound leg and amputated leg in both groups. The results suggest 

exercise can improve joint position sense in amputees. Previous studies shown that exercise 

enhances brain function by improving neuroplasticity, learning, memory and cognition and has 

been associated with structural changes such as angiogenesis, synaptogenesis and neurogenesis. 

In other hand, at peripheral level exercise induces morphological adaptations in the muscle 

spindle.  

Table 1- mean (M) and standard deviation (SD) of absolute angular and force errors 

Absolute force error (kg) Absolute angular error (°) 

group Sound/non-dominant leg Amputated /dominant leg Sound/non-dominant leg Amputated 

/dominant leg 

athlete 1.04 ± 0.79 2.19 ± 2.01 2.33 ± 2.68 3.09 ± 2.92 

Non-athlete 0.78 ± 0.49 1.85 ± 1.63 8.47 ± 4.42 12.8 ± 6.57 

control 0.61 ± 0.55 1.01 ± 0.84 2.24 ± 1.42 3.54 ± 3.11 

 

It was expected that knee proprioception of amputated and sound leg is different but no significant 

difference in proprioception of sound and amputated leg neither athlete amputees nor non-athlete 

amputees could be due to reorganization of the motor and sensory cortex after amputation. It is 

recommended more investigation on the subject according to the importance of proprioception in 

motor control and gait of amputees and differences in properioception and force sense results. 

 

Keywords: proprioception, unilateral below-knee amputation, cortex reorganization 

 



 

1994 

Abstract 1042 

 

 
The research ınto the body mass ındex values of the youngsters at varied 

condition levels 

  

Menderes Kabadayı1, Güner Çiçek2, Özgür Bostancı1, Osman İmamoğlu1 
1Yasar Dogu Physical Education and Sports High School Samsun-TURKEY 
2Hitit University& Physical Education And Sports High School Çorum-TURKEY 

  

Objective: The aim of this study is to analyze the body mass index (BMI) values of young male and 

female candidates at varied condition levels who have taken talent identification. 

 

Method: As the 1st group, the ones who have done endurance running have been investigated. The 

Estimation has been done regarding1263 young males who have run 3000 meters and 269 young 

females who have run 2400 meters in 12 minutes. As the 2nd group, males and females running 

1500 meters have been examined. Males running 1500 meters in 5 minutes 10 seconds and 

females running the same distance in 6 minutes 40 seconds have been regarded as the winners. As 

the 3rd group, male students who have taken investigated for police school have been studied 

according to the time of coordination. The statistical examination which %, t test, variance analysis 

and Tukey test have been used.  

 

Findings: The BMI value has been found between 20 and 21 in the highest 42 percent of males and 

40,9 percent of females who have participated in endurance running. In endurance group, the loser 

females and males have had lower BMI than the winners. The BMI of males running 1500 meters 

have been found as 20 in the highest 20,5 percent of the losers and as 22 in the highest 24,7 

percent of the winners. No meaningful difference between males and females in regard to their BMI 

values (p>0,05 ). A meaningful was found in body weights and BMI of the students who have 

taken an exam for police school (p<0,05 ). The ones running under 45 seconds have seemed to 

have lower body weight and lower BMI.  

 

Conclusion: The winner males and females in the group doing endurance running can be said to 

have more muscle mass than the losers. In the group of 1500 meters, the winners have been 

observed to have higher BMI when compared with the winners. The time of coordination belonging 

to those whose BMI is low have been found better. So, it could be said that BMI has an impact on 

being successful in endurance, middle-distance running and the time of coordination. 

  

Keywords: Running, BMI, endurance, coordination 
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Değişik kondisyon durumundaki gençlerde beden kitle indeksi değerlerinin 

araştırılması 

  

Menderes Kabadayı1, Güner Çiçek2, Özgür Bostancı1, Osman İmamoğlu1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu BESYO – SAMSUN. 
2Hitit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu-ÇORUM 

  

ÖZET  

Amaç: Bu çalışmanın amacı özel yetenek sınavlarına giren değişik kondisyon durumundaki genç 

erkek ve bayan adayların Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerlerini incelemektir. 

  

Yöntem: 1. grup olarak dayanıklılık koşusu yapanlar incelenmiştir. 12 dakikada 3000 metreyi 

tamamlayan 1263 erkek ve 2400 metreyi tamamlayan 269 bayan gençlerde hesaplama yapılmıştır. 

2. grup olarak 1500 metre koşan erkek ve bayanlar alınmıştır. 1500 metreyi erkeklerde 5 dakika 

10 saniye ve bayanlarda 6 dakika 40 saniye altında koşanlar kazananlar olarak kabul edilmiştir.3. 

grup olarak polis okulu için sınava giren erkek öğrenciler koordinasyon süresine göre incelenmiştir. 

İstatistiksek işlemlerde %, t testi, varyans analizi ve Tukey testleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Dayanıklılık koşusu yapan erkeklerde en yüksek % 42 ‘sinde ve bayanların % 40.9’ unda 

BKİ değeri 20-21 arası bulunmuştur. Dayanıklılık grubunda; kaybeden bayan ve erkekler 

kazananlardan daha düşük BKİ değerine sahip olmuşlardır. 1500 metre koşan erkeklerde BKİ 

değeri kaybedenlerin en yüksek %20,5’inde 20 kazananların en yüksek %24,7’sinde 22 olarak 

bulunmuştur. Erkekler ve bayanlar arasında BKİ değerleri arasında karşılaştırmada anlamlı bir 

sonuç bulunamamıştır (p>0.05). Polis okulu sınavına giren öğrencilerde vücut ağırlıklarında ve BKİ 

değerleri anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0.05). 45 sn altında koşanlar daha düşük vücut 

ağırlığına ve BKİ değerine sahip olduğu görülmüştür. 

 

Sonuç: Dayanıklılık koşusu yapan grupta kazanan bayan ve erkekler kaybedenlerden daha fazla 

kas kütlesine sahip olduklarını söylenebilir. 1500 metre grubunda da kazanların kaybedenlere göre 

BKİ değeri daha yüksek olduğu görülmüştür. BKİ düşük olanların koordinasyon süreleri daha iyi 

bulunmuştur. Dayanıklılık, orta mesafe koşusu ve koordinasyon süresi üzerinde başarılı olmada BKİ 

‘nin etkisi olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Koşu, BKİ, dayanıklılık, koordinasyon 
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Abstract 1046 

  

An investigation on reading habits of students enrolled to the departments 

conducting special aptitude test: A case of Ataturk University 

  

Emre Belli, Alparslan Muharrem Kurudirek, Dursun Katkat 

Ataturk University Physical Education and Sport, Erzurum 

  

Purpose: The purpose is to research reading habits of students enrolled to the departments 

Conducting Special Aptitude Test 

 

Method: Research to obtain data about the reading level; developed by Gömleksiz (2004), “love to 

read opinions on books” named scale is applied on 83 female to 104 male to 187 students. 

Evaluation of the data obtained in the program of SPSS frequencies, crosstabs, descriptive 

statistics, independent groups t-test and one-way analysis of variance (ANOVA), differences arising 

from the group to find out which part of the Tukey test were applied.  

 

Findings: Configuration study of gender and reading level, according to the results; effect (p=,012) 

to (p=,006) benefits (p=,000) love (p=,000) and habits (p=,003) the significant differences in size 

were found; requirements (p=,221) is found significant differences in the size. (p <0.05) 

 

Result: The study reveals that female students scored better compared to male students in the 

subdimensions. 

  

Keywords: Aptitude test, physical education, reading book 

 
Özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılan bölümlerdeki öğrencilerin okuma 

alışkanlıklarının incelenmesi: Atatürk Üniversitesi örneği 

  

Emre Belli, Alparslan Muharrem Kurudirek, Dursun Katkat 

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum 

  

Amaç: Özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılan bölümlerdeki öğrencilerin okuma alışkanlıklarının 

araştırılmasıdır. 

 

Yöntem: Araştırmada okuma düzeyi hakkında veriler elde etmek için; Gömleksiz (2004) tarafından 
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geliştirilmiş ‘’kitap okumayı sevmeye ilişkin görüşler’’ adlı ölçek 83’ü kız 104’ü erkek olmak üzere 

187 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programında frekans, 

crosstabs, betimsel istatistik, bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova), 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak içinde Tukey testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Yapılan çalışmada cinsiyetler arası okuma düzeyleri sonuçlarına göre; etki (p=,012) istek 

(p=,006) yarar (p=,000) sevgi (p=,000) ve alışkanlık (p=,003) alt boyutlarında anlamlı farklılıklara 

rastlanırken; gereklilik (p=,221) alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.(p<0,05) 

 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda kız öğrencilerinin alt boyutlardan aldıkları puanların ortalamasının 

erkek öğrencilere oranla daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, kitap okuma, yetenek sınavı 
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Abstract 1050 

  

Sports and violence 

  

Kavita Sharma1, Munesh Chakravortty2, Sushant Kumar Chakravortty3 
1Department of Physical Education,Daulat Ram College,University of Delhi,Delhi,India 
2Department of Physical Education,Ramjas College,University of Delhi,Delhi,India 
3Department of Physical Education,St. Stephen's College,University of Delhi,Delhi,India 

  

Violence has always been a part of sports. While it may have started as an unintentional portion of 

sports, it has increasingly become prevalent and intentional. Most often, violence has been 

associated with the contact sports such as boxing, rugby, football, and ice hockey. Violence is the 

use of excessive physical force, which causes or has obvious potential to cause harm or 

destruction. We often think of violence as actions that are illegal or unsanctioned, but there are 

situations in which the use of violence is encouraged or approved in most groups or societies. For 

instance, when violence involves deviant under conformity to social norms, it is often classifi ed as 

illegal and sanctioned severely. Aggression is often involved in violence. 

Violence in sports comes in many forms, and it is grounded in social and cultural factors related to 

the sport ethic, commercialization, gender ideology and ideas about masculinity, the dynamics of 

social class and race, and the strategies used in sports. Commercialization has expanded 

opportunities to play certain contact sports in some societies, and media coverage makes these 

sports and the violence they contain more visible than ever before. Violence in sports is not limited 

to men. However,research based on critical feminist theory indicates that if we want to understand 

violence in sports, we must understand gender ideology and issues of masculinity in culture. Mass 

media feeds off of the violence in sports because it draws bigger audiences. 

  

Keywords: Aggresion, professionalism, society, mass media 

 
Sports and violence 

  

Violence has always been a part of sports. While it may have started as an unintentional portion of 

sports, it has increasingly become prevalent and intentional. Most often, violence has been 

associated with the contact sports such as boxing, rugby, football, and ice hockey. Violence is the 

use of excessive physical force, which causes or has obvious potential to cause harm or 

destruction. We often think of violence as actions that are illegal or unsanctioned, but there are 

situations in which the use of violence is encouraged or approved in most groups or societies. 

Modern sports were developed as more rule-governed activities than the physical games in 
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previous eras. As sports became formally organized, official rules prohibited certain forms of 

violence that had been common in many folk games. Bloodshed decreased, and there was a 

greater emphasis on self-control to restrict physical contact and the expression of aggressive 

impulses in the emotional heat of competition.For instance, when violence involves deviant under 

conformity to social norms, it is often classified as illegal and sanctioned severely. Aggression is 

often involved in violence. 

Violence in sports comes in many forms, and it is grounded in social and cultural factors related to 

the sport ethic, commercialization, gender ideology and ideas about masculinity, the dynamics of 

social class and race, and the strategies used in sports. Commercialization has expanded 

opportunities to play certain contact sports in some societies, and media coverage makes these 

sports and the violence they contain more visible than ever before. Violence in sports is not limited 

to men. However,research based on critical feminist theory indicates that if we want to understand 

violence in sports, we must understand gender ideology and issues of masculinity in culture. When 

women do violence in sports, it may be seen as a sign of commitment or skill, but it is not seen as 

proof of femininity. Dominant gender ideology in many cultures links manhood with the ability to 

do violence, but there is no similar link between womanhood and violence. Therefore,female 

athletes who engage in violence do not receive the same support and rewards that men receive. 

When athletes in contact sports are arrested for violent crimes, many people assume that their 

violence off the field is related to the violent strategies they’ve learned on the field. Do sports incite 

violence among spectators? This is an important question because sports capture widespread 

public attention around the world and spectators number in the billions. Most people watch sports 

on television in their homes. They may express emotions and become angry at certain points, but 

we don’t know much about when and why people express anger through violence directed at 

friends and family members at home. Crowd violence at sport events is a complex social 

phenomenon. Research shows that it is related to three general factors: The action in the sport 

event itself,the crowd dynamics and the situation in which the spectators watch the event, The 

historical, social, economic, and political contexts in which the event is planned and played. Mass 

media feeds off of the violence in sports because it draws bigger audiences. 
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Abstract 1055 

  

Comparision of bone mineral density and body fat percentage between children 

basketball players and swimmers 

  

Emre Bilgin, Evrim Ünver, Nilay Güngör, Yasemin Önür, Süleyman Bulut, Hüsrev Turnagöl 

Hacettepe University Sport Sciences and Technology High School, Exercise and Nutrition 

Metabolism Laboratory, Beytepe, Ankara 

  

Purpose: The aim of this study was to examine the Bone Mineral Density (BMD) differences 

between children basketball players and swimmers which have unsimilar environmets (indoor 

ground and water respectively).  

 

Subjects: Thirty-two male subjects whose age are 12,22 ±0,55 years were divided into three 

groups as swimmers (n=9), Basketball players (n=12) and sedantary (n=11). The active subjects 

are doing 4 training sessions per week.  

 

Method: The physical activity and nutrition habits of subjects were recorded by using a 

questionnaire for 3 days. Subjects’ body weight, height, waist and hip lengths were measured with 

anthropometric measurements by using a standart stadiometer, platform scale, which is standart 

to the nearest 0,01kg and 1mm. Body mineral density was measured with using QUS-2 

(Quantative Ultrasound) from Calcaneus bone. %body fat was measured with BIA (Bioelectrical 

Impedance) method by using Bodystat Quadscan 4000. The hydration of subjects was measured 

by using a refractometer. The daily consumption of milk and milk products were recorded by 

phoning subjects families and calculated with Nutrition Information System program (BEBIS). The 

subjects were requested not to drink any diuretic drug or food beverages such as tea, coffee and 

cola at least 24 hours prior to measurements. Subjects were also requested to refrain any physical 

activity at least 12 hours before measurements. 

 

Results: As a result, body fat measurements differences reached significancy between basketball 

players and swimmers (p<0,05) while showing swimmers and sedantaries no difference. Significant 

differences also were found between basketball players and swimmers after BMD measurements 

(p<0,05).  

 

Conclusion: In conclusion, there are significant relations between BMD and exercises, which are 

using different grounds. 
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Keywords: Body fat percentage, body mineral density, exercise 

 
Yüzücü ve basketbol oyuncusu çocukların kemik mineral yoğunluğu ile vücut 

yağ yüzdelerinin karşılaştırılması 

  

Emre Bilgin, Evrim Ünver, Nilay Güngör, Yasemin Önür, Süleyman Bulut, Hüsrev Turnagöl 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO, Egzersiz ve Beslenme Metabolizması 

Laboratuvarı, Beytepe Yerleşkesi, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı ortamlarda yapılan spor branşlarında kemik mineral yoğunluğu 

arasındaki farkın incelenmesidir.  

 

Materyal-Metod: Çalışmaya yaşları ortalama 12,22 ± 0,55 olan 21 aktif (9 yüzücü, 12 basketbolcu) 

erkek sporcu ile kontrol grubunu oluşturan 11 erkek sedanter katılmıştır. Çalışmaya katılan 

sporcular haftada en az 4 gün antrenman yapmaktadırlar. Her bireyin fiziksel aktivite düzeyi ve 

beslenme alışkanlıkları üç günlük beslenme ve fiziksel aktivite kaydı yardımıyla belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılanların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça çevre uzunluklarından oluşan 

antropometrik ölçümleri, standart stadiometre, standart 0,01 kg hassasiyetli analog baskül ve 1m 

uzunluğa sahip mezuro yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri 

QUS-2 (Quantative Ultrasound) cihazı ile topuk kalkaneus kemiğinden ölçülmüştür. Vücut yağ 

yüzdeleri (VYY) BIA (Bioelektrik İmpedans) yöntemi ile Body Stat Quadscan 4000 cihazı yardımıyla 

yapılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin hidrasyon düzeylerini belirleyebilmek için refraktometre 

(Atago, URC-NE d 1.000 ~ 1.050) kullanılmıştır. Deneklerin hepsinin çalışmanın güvenirliğinin 

yüksek olması amacıyla hidrasyon seviyelerinin aynı olmasına dikkat edilmiş, dehidrate bireyler 

çalışmaya alınmamıştır. Deneklerin günlük süt ve süt ürünleri tüketimleri deneklerin aileleri telefon 

ile aranarak kayıt altına alınmış ve Beslenme Bilgi Sistemi programına (BEBİS) girilerek kalsiyum 

tüketimi hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin ölçümlerden 24 saat öncesinden çay, kahve, 

kola gibi diüretik içecekleri tüketmemeleri ve son 12 saatte fiziksel aktivite yapmamaları 

istenmiştir.  

Çalışmada branşlar arasında VYY’leri karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: Sonuçlara göre basketbol branşındaki sporcuların (%11,63±6,37) hem yüzme 

branşındaki sporculardan (% 21,81±8,03) hem de sedanter bireylerin (%21,01±8,31) vücut yağ 

yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasına karşın yüzme branşındaki 

sporcularla sedanter bireylerin VYY’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p<0,05).  

Çalışmada kemik mineral yoğunluğu (KMY) açısından basketbolcu bireyler (88,97±13,24 BUA) ile 

yüzücüler (66,50±11,56 BUA) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasına karşın 

yüzücüler ile sedanterlerin (76,35±11,89 BUA) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
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bulunmamıştır (p<0,05). Bu bulgu da ağırlıksız bir aktivite olarak değerlendirilen yüzme sporunun 

doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

 

Sonuç: Basketbol zemini gibi sert bir zeminde yapılan sıçrama aktiviteleri sonrasındaki yere 

konmalar sırasında kemik dokusu üzerine vücut ağırlığının 4-6 katı kadar bir yükün oluşturduğu ve 

yüksek bir mekanik gerilim sağladığı vurgulanmaktadır (Petterson ve ark,2000). Yüzme ise kemik 

dokusu üzerine daha az yük oluşturduğu için daha az mekanik gerilim sağlamaktadır (Madic,2011). 

Basketbol ve sedanterler arasındaki farklılık aktivite farklılığından kaynaklanmaktadır (Obradovic ve 

ark.,2010). Bütün bu bulguların ışığında egzersiz ve egzersizin tipi ile kemik mineral yoğunluğu 

arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, kemik mineral yoğunluğu, vücut yağ yüzdesi 
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Abstract 1056 

  

Determination of computer use competencies and attitudes of physical 

education teachers 

  

Hayrettin Gümüşdağ1, Emrah Cerit1, Süleyman Gönülateş2, Cansel Arslanoğlu2 
1Hitit University Department of Physical Education and Sport/Çorum 
2Gazi University Department of Physical Education and Sport/Ankara 

  

The purpose of this study is to determine of computer use competencies and attitudes of physical 

education teachers and identify how they use computers in the classroom and outside. 

The research carried out in the survey model. 7 geographical regions of the study, randomly 

selected from 8 cities in Turkey (Ankara, Çorum, Erzurum, Isparta,İstanbul, Gaziantep,Samsun and 

Manisa) to work as a volunteer participating physical education teacher’s institutions are providing 

education in 1038.  

10-item form of the personal information for physical education teachers, teachers in the classroom 

and outside the common computer applications, consisting of 9 items to measure the form of 

computer usage, computer education students to use the computer attitude scale consisting of 42 

items and 25 items of the measurement tools applied in the form of computer information. Percent 

of the data analysis, frequency analysis was used. All research is evaluated according to statistical 

analysis using SPSS 15 package programme. According to data obtained from the questionnaire 

survey to give 60.3% men 39.7% female. Use of computers 52.7 % by physical education teachers 

in schools and do not use computers in school 47.3%. Using the skills of physical education 

teachers working at home on the computer whether the state of absence examined significantly 

differed on the computer and internet connection at home is available for physical education 

teachers, while 24.6%, 75.4% were not teachers. 12.2% of physical education teachers has not 

been previously computer-related courses in computer-related courses is seen that 87.8% of flour.  

As a result, there are negative correlation between computer usage and age. An interesting result 

of the study is, although most of teacher have education about computer using, they do not work 

at home on computer. 

  

Keywords: Computer use, attitudes, physical education 
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Beden eğitimi öğretmenlerinin bilgisayar kullanım yeterlikleri ve tutumlarının 

belirlenmesi 

  

Hayrettin Gümüşdağ1, Emrah Cerit1, Süleyman Gönülateş2, Cansel Arslanoğlu2 
1Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,/Çorum 
2GaziÜniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,/Ankara 

  

Günümüzde eğitim ve eğitimde teknoloji kullanımı, birbirinden bağımsız düşünülemeyen iki kavram 

olmuştur. Teknoloji, teknik bilginin yaşama geçirilmesini öngören tüm toplumsal ve ekonomik 

etkinlikleri ve örgütlenmeleri kapsayan bir alandır. İyimser bir tanımla teknoloji bilimsel ilke ve 

yeniliklerin, sorunların çözümüne uygulanması ve yaşamın kolaylaştırılmasıdır. Bu nedenle başta 

gelişmiş ülkeler olmak üzere, bütün toplumlar teknolojiyi kullanarak kaliteli bir eğitimi bireylerine 

kazandırma çabasındadırlar Eğitim ile asıl hedeflenen ise insanın ve toplumun yararı ve geleceği 

düşünülerek toplum içi uyumun gerçekleşmesini sağlayarak üretkenliğin ve toplum refahının 

artmasını sağlamaktır. 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutum geliştirebilmeleri kuşkusuz pek çok 

değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerden birisi bilgisayar kullanma ve beceri düzeyi olabileceği gibi bir 

diğeri de sınıfında öğretim teknolojilerini kullanma düzeyi olabilir. Öğretmenlere bilgisayar kullanma 

becerilerinin kazandırılması, eğitim sisteminin kalitesini etkileyen önemli bir değişken olarak kabul 

edilebilir. Öğretmenlerin bu becerilerinin eğitim sürecinin etkili ve verimliliği açısından önemli 

olduğu vurgulanmaktadır Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin, bilgisayarların eğitim ortamında 

başarıyla kullanılması ve yaygınlaşmasında anahtar role sahip oldukları birçok araştırmacı 

tarafından da kabul edilen bir gerçektir. 

 

Amaç  

Bu gerçeklerden hareketle bu çalışma, öğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin bilgisayar kullanma yeterliliklerini ve tutumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışmaya 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 8 ilden (Ankara, Çorum, Erzurum, Isparta, İstanbul, 

Gaziantep,Samsun ve Manisa) 625’i erkek, 413’ü bayan toplam 1038 beden eğitimi öğretmeni 

katılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, bilgisayar kullanım 

formu, bilgisayar tutum ölçeği ve bilgisayar bilgisi formundan oluşan 86 maddelik anket 

kullanılmıştır. Anketin okullarda uygulanması için İl Valilikleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin 

alınmış ve bu izinler doğrultusunda çalışma gerçekleşmiştir.  

Araştırmadaki verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılarak SPSS 15 paket 

programında analiz edilmiştir. Aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma hesaplamaları 

yapılmıştır. Elde edilen veriler tablolar halinde yansıtılmıştır. 
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Sonuç  

Yaşın ilerlemesiyle birlikte bilgisayar kullanımının azaldığı tespit edilmiştir. Beden eğitimi 

öğretmenleri okullarında bilgisayar bulunduğunu ancak bundan tam olarak faydalanamadıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin çoğunluğunun bilgisayar eğitimi almalarına rağmen evinde 

bilgisayar kullanmadığı sonucuna varılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanımı, tutumlar, beden eğitimi 
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Abstract 1057 

  

The first educational institution on sports: Terbiye-i Bedeniye Mektebi (1908) 

  

Sabri Özçakır, İbrahim Yıldıran 

School of Physical Education and Sports, Gazi University, Ankara, Turkey 

  

In this study, Terbiye-i Bedeniye Mektebi which is the first educational institution on sports, is 

investigated in detail. Terbiye-i Bedeniye Mektebi that was opened in the first months of II. 

Meşrutiyet Period of Ottoman Empire is the first contemporary cooperated institution in sports 

education and it is important in this respect. 

Periodicals belonging to II. Meşrutiyet in addition to copyrighted and translated works, are 

benefited in this study and historical methodology is used. 

Important statesmen of government were invited. Statesmen had participated the opening 

ceremony of Terbiye-i Bedeniye Mektebi. Consequently, opening ceremony had taken place in the 

media so many times that awareness about the physical training education had been importantly 

arisen.  

Selim Sırrı Bey had prepared nizamnane in order to organize administration of the school and 

conducted several courses there. Selim Sırrı Bey gathered sportsmen who are specialist in various 

subjects around himself and opened the first institution giving sports education in 1908. Selim Sırrı 

Bey’s establishment of such an important educational institution shows his presence in broader 

environment.  

Terbiye-i Bedeniye Mektebi in which theoretical and practical information on various branches of 

sports were given, also promoted and disseminated the modern sports.  

  

Keywords: Selim sırrı bey, ıı. meşrutiyet dönemi, terbiye-i bedeniye mektebi 

 
Spor eğitimi veren ilk özel okul: Terbiye-i Bedeniye Mektebi (1908) 

  

Sabri Özçakır, İbrahim Yıldıran 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

  

Giriş 

Osmanlı Devleti'nde modern anlamda beden eğitimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılı 

tarzda eğitim yapan askerî ve sivil okullar aracılığıyla jimnastik ile özdeşleştirilen bir anlayışla 

başlamıştır. II. Meşrutiyet dönemine (1908-1918) gelindiğinde ise, dernek kurma serbestliği ve 

düşünce özgürlüğünün başlamasıyla birçok alanda görülen uyanış etkisini beden eğitimi ve spor 
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alanında da göstermiş ve basın etkili bir yaygınlaştırıcı olarak kullanılmıştır. Bu dönemde okul içi ve 

okul dışında yapılan fiziksel etkinliklerde Avrupa’da ortaya çıkan beden eğitimi anlayışlarına uygun 

düzenlemeler de yapılmıştır. Bu noktada, II. Meşrutiyet'in ilk aylarında kuruluşu gerçekleşen 

Türkiye'nin beden eğitimi ve spor alanında ilk çağdaş kurumsal yapılanma deneyimi olarak 

karşımıza çıkan Terbiye-i Bedeniye Mektebi'nin tarihsel yöntem ile ayrıntılı olarak incelenmesi 

çalışmanın temel amacını oluşturmuştur.  

 

Terbiye-i Bedeniye Mektebi 

Terbiye-i Bedeniye Mektebi, Selim Sırrı Bey tarafından 20 Aralık 1908’de Rıza Paşa Yokuşu’ndaki 

sirk çarşısının içinde açılmıştır (İkdam, 21 Aralık 1908). Selim Sırrı Bey, başlangıçta okulu Doktor 

Rıza Tevfik Bey ile beraber açmayı planlamış ve okula kaynak sağlamak amacıyla düzenledikleri 

konferansların birincisi Tepebaşı Millet Bahçesi’nin yazlık tiyatrosunda yapılmıştır. Bu konferansta 

Alman ve İsveç jimnastikleri, güreş, eskrim, futbol, boks vb. konularda teorik bilgiler verilmiş ve 

müsabakalar yapılmıştır. Selim Sırrı Bey okula gelir sağlamak için eşinin altınlarını da kullanmıştır 

(İkdam, 16 Eylül 1908; İkdam, 22 Eylül 1908; Tarcan, 1946: 43).  

Okulun açılışı için çarşının ortasındaki meydan düzenlenmiş ve tüm jimnastik meraklıları açılışa 

davet edilmiştir. Önemli devlet adamlarının ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Prens 

Sabahattin Bey beden eğitiminin önemi ve gerekliliği hakkında bir konuşma yapmış ve Selim Sırrı 

Bey’in mesaisi açılış törenine katılanlar tarafından takdir edilmiştir. Açılış gününde Selim Sırrı Bey'in 

eskrim ve düello hakkındaki kısa konuşmasından sonra Mösyö Jueri ile Sagostini, Selim Sırrı Bey ile 

Kolağası Lütfü Bey ve daha sonra da Faik Bey ile Müşir Fuad Paşa arasında eskrim müsabakaları 

yapılmıştır. Selim Sırrı Bey, İngiliz boksu ile ilgili açıklamasından sonra Mösyö Jueri ile bir boks maçı 

da yapmıştır. Açılış günü yapılan etkinlikler okulun İsveç jimnastikleri öğretmeni Doktor Migluyic’in 

birkaç öğrenciye yaptırdığı örnek İsveç jimnastiği uygulaması ile son bulmuştur (İkdam, 19 Aralık 

1908; İkdam, 21 Aralık 1908). 

Benzer örnekleri Avrupa başkentlerinde de görülen Terbiye-i Bedeniye Mektebi için gerekli olan 

aletler Londra, Paris ve Roma’ya sipariş edilmiştir (Şura-yı Ümmet, 22 Kasım 1908). Selim Sırrı 

Bey'in okulun işleyişini düzenlemek için hazırladığı nizamnâmede meç, kılıç, boks, alafranga güreş, 

kürek çekme, bisiklet ve nişan talimleri ile İsveç ve Alman jimnastiklerinin gösterileceği okula 7 

yaşından 60 yaşına kadar herkesin devam edebileceği bildirilmiştir. Nizamnâmede ayrıca okula 

devam edenlerin mecburi heveskaran, ihtiyari heveskaran ve keyfi heveskaran olmak üzere üç 

sınıfa ayrıldığı belirtilmiştir. Mecburi heveskaranları okulun özel doktorunun gözetiminde arzu 

ettikleri şubede öğretmenin göstereceği usulü yerine getiren ve eğer devam ederlerse üç sene 

sonunda bir heyet huzurunda sınav olarak diploma almaya hak kazananlar oluşturmuştur. İhtiyari 

heveskaranları haftanın birkaç gününde kendi kendine antrenman yapanlar, keyfi heveskaranları 

ise zamanı müsait olduğunda düzensiz bir şekilde okula devam edenler oluşturmuştur. İhtiyari ve 

keyfi heveskaranların 17 yaşından küçük olamayacağı bu okulda, üyelik şekline göre ücret 

ödenmiş, ayrıca okulda siyasetten ve dinden bahsetmek de yasaklanmıştır (Terbiye-i Bedeniye 

Mektebi’nin Nizamnamesi [TBMN], 1908). 
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Müdür vekili Necmettin Bey, 14 Nisan 1909 günü bir gazeteye verdiği ilanda, mektebin kurucusu ve 

müdürü Selim Sırrı Bey’in birkaç güne kadar bilgilerini arttırmak için Harbiye Nezâreti’nce 

Stockholm’e gönderileceğini ve Selim Sırrı Bey’in bulunmadığı zamanlarda jimnastik dersine Ahmet 

Bey, eskrim dersine Muallim Refik, güreşe Kenan Bey’in devam edeceklerini; okulun her gün açık 

olduğunu ve aboneliğin her şube için bir mecidiye olduğunu belirtmiştir (Yeni Gazete, 14 Nisan 

1909).  

Selim Sırrı Bey İsveç'ten döndükten sonra okulun durumu hakkında Futbol Gazetesi’nde çıkan bir 

yazıda, tüm çabalara karşılık okula çok az sayıda üyenin devam ettiği bildirilmiş ve bu durum 

hayretle karşılanmıştır (Y.R., 9 Kasım 1910). Okulun kapanış tarihi tam olarak bilinmemesine 

rağmen, 1910 yılının kasım ayından sonra okul faaliyetleri ile ilgili bir bilgiye ulaşılamaması okulun 

bu dönemde kapanma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

 

Sonuç olarak Selim Sırrı Bey’in çeşitli spor branşlarında uzman kişileri etrafında toplayarak 1908 

gibi erken bir tarihte spor eğitimi veren ilk özel okulu açabilmesi geniş çevresini ve bu çevredeki 

etkisini göstermiştir. Birçok spor branşı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin verildiği bu okul, 

modern sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması gibi bir işlevi de yerine getirmiştir. Devlet adamları 

davet edilerek açılışı yapılan okulun beklenen ilgiyi görememesinin nedeni olarak, Selim Sırrı Bey’in 

okulun açılışından birkaç ay sonra İsveç’e gitmesi ve dönüşünde de mesaisini beden eğitimi 

öğretmenliği ve müfettişlik görevine yoğunlaştırması gösterilebilir. 
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Abstract 1058 

  

 
A life dedicated to gymnastics: Ali Faik Üstünidman 

  

Sabri Özçakır, İbrahim Yıldıran 

School of Physical Education and Sports, Gazi University, Ankara, Turkey 

  

Faik Bey is the first gymnastics teacher who worked in the public schools. He is one of the most 

prominent figures of physical education due to his gymnastics system, long term profession of 

teaching, his contribution to physical education and sports, and his student training. 

Information about Faik Bey’s education activities which had started from II. Abdülhamit era and 

continuing through the first years of Republic has not been collected systematically. Consequently, 

activities of Faik Bey could not be transferred to young generations. This study is a biographic work 

about life of Faik Bey. In this study, archive documents, periodicals, printed and translated 

publications are investigated. 

Faik Bey is important practitioner and defender of apparatus gymnastics which is known as Jahn-

Amaros gymnastics. Faik Bey had been awarded so many times because of his teaching profession 

continuing half century and also worked for dissemination of gymnastics with the publications. 

  

Keywords: Ali Faik bey, gymnastics, mekteb-i sultani 

 
Hayatını jimnastiğe adamış bir isim: Ali Faik Üstünidman 

  

Sabri Özçakır, İbrahim Yıldıran 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

  

Giriş 

Benimsediği jimnastik sistemi, uzun bir süre devam ettiği öğretmenlik görevi ve beden eğitimi ve 

spor alanına yaptığı katkısı ile alanın öncülerinden biri olan Faik Bey hakkında şu ana kadar önemli 

bir bilgi birikimi oluşturulamamış ve Faik Bey genç kuşaklara yeterince tanıtılamamıştır. Tarihsel 

yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, Faik Bey’in II. Abdülhamit döneminde başlayan ve 

Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar devam eden faaliyetleri hakkında bilgi sunulması amaçlanmıştır. 

 

Ali Faik Üstünidman 

Faik Bey, 1858 yılında İstanbul Cağaloğlu’nda Düyun-ı Umumiye baş muhasebecilerinden Mehmet 

Mesut Bey ile Lalidur Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Eylül 1871'de girdiği Mekteb-i 

Sultânî’den 1879 yılında mezun olan Faik Bey (Koloğlu, 2002; Türkiye İdman Mecmuası, 12 Haziran 
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1339), burada geçirdiği sekiz sene boyunca sırasıyla Curel, Muaro, Martinetti ve Stangalli gibi 

yabancı öğretmenlerden jimnastik dersleri almıştır. Son sınıftayken üç ay süreyle jimnastik 

derslerine giren Faik Bey, 13 Eylül 1879'da yabancı bir heyet huzurunda yapılan teorik ve 

uygulamalı sınavda başarılı olarak göreve başlamıştır (Türkiye İdman Mecmuası, 12 Haziran 1339). 

II. Meşrutiyet döneminde bir süreliğine Mekteb-i Sultânî’deki görevinden ayrılan Faik Bey, daha 

sonra okula geri dönmüş ve emekliliğine kadar bu görevi sürdürmüştür (Aray, 1959: 97-228). 

Mercan Mülkiye İdâdîsi ve Mülkiye Mektebi'nde de çalışan (Çankaya, 1954a: 309; Salname-i 

Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1318: 584; 1319: 75; 1321: 74-143) Faik Bey, jimnastik terimlerinin 

henüz dilimize yerleşmemiş olmasından dolayı derslerde Fransızca bir jimnastik dili kullanmıştır 

(Ünaydın, 1957: 14-18). 

Jahn-Amaros jimnastiği olarak bilinen aletli jimnastik taraftarı olduğu için eski öğrencisi Selim Sırrı 

Bey’in yaymaya çalıştığı İsveç jimnastiğine karşı gelmiş ve İsveç jimnastiğinin kadınlar için 

olduğunu belirtmiştir (Aray, 1959: 80-81). Beden eğitiminde kullanılacak usulün belirlenmesi 

amacıyla yapılan bu tartışmalar uzun bir süre devam etmiştir. 1895 tarihli bir arşiv belgesi Faik 

Bey’in uyguladığı jimnastik sistemi hakkında önemli bilgiler içermiştir. Bu belgede, Mekteb-i 

Sultani'de jimnastik derslerindeki zor hareketlerden (canbazlık etmek, ağır şeyler kaldırmak vb.) 

dolayı kazaların olduğu ve hatta öğrencilerden birinin bu kazalara bağlı olarak vefat ettiği 

belirtilmiştir. Bunun üzerine derslerde öğrencilerin sağlığına uygun olmayan hareketlerden 

kaçınılması ve uygulama esasları dikkate alınarak yeni bir program hazırlanıp Maarif-i Umûmîye 

Nezâreti’ne gönderilmesi istenmiştir (BOA, MF.MKT: 245-36).  

İyi derecede Fransızca bilmesinden dolayı Maliye Bakanlığı tercümanlığı göreviyle 1899 ve 1903 

yıllarında iki defa Avrupa'ya gönderilen Faik Bey; bu görev dolayısıyla Berlin, Leipzig, Paris ve 

Viyana gibi şehirlerde bir seneden fazla bir süre kalmış ve bu süre içinde fırrsat buldukça jimnastik 

konusunda incelemelerde bulunmuştur (Koloğlu, 2002; Türkiye İdman Mecmuası, 12 Haziran 

1339). 

Beyoğlu'nda açtığı jimnastikhanede 1906 Atina ara olimpiyatlarında 10 metre ipe tırmanma 

yarışında altın madalya kazanan Yorgo Alibrantis ile dünya şampiyonu güreşçi Kara Ahmet’e özel 

ders vermiştir (Kahraman, 1995: 641; Türkiye İdman Mecmuası, 12 Haziran 1339). 

İdman bayramlarının ilk örneği de yine Faik Bey tarafından Mekteb-i Sultani öğrencilerine 

yaptırılmıştır. Kağıthane çayırında seyirciler huzurunda yaptırılan bu etkinlikte paralel ve sabit 

demir gibi jimnastik aletlerinde öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulmuştur (Türkiye İdman 

Mecmuası, 12 Haziran 1339).  

Kalemiyle de alana katkıda bulunmaya çalışan Faik Bey’in “Jimnastik Yahud Riyazet-i Bedeniye” ve 

“Jimnastik Mecmua-i Eşkali” isminde iki kitabı (Koloğlu, 2002) ve Stand (Fransa’da yayınlanan 

haftalık spor dergisi), Servet-i Fünun, İdman ve Futbol gibi süreli yayınlarda yazıları 

bulunmaktadır.  

Faik Bey, Balkan Savaşı’nda alınan ağır yenilgilerden sonra vatan savunması amacıyla Taksim 

Kışlası’nda oluşturulan birliklerde 9 ay süreyle gönüllü asker olarak görev yapmış (Türkiye İdman 

Mecmuası, 12 Haziran 1339), ayrıca Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra İstanbul’u kurtarmaya 
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gelen Türk ordusunu bayrağıyla 25’lik bir delikanlı heyecanıyla karşılamıştır (Koloğlu, 2002). 

Öğretmenlik görevini uzun yıllar başarıyla sürdüren Faik Bey'e bu görevdeki çalışma gayreti ve 

hizmetinden dolayı devlet tarafından çeşitli nişanlar verilmiştir. Ayrıca yazdığı Jimnastik Yahud 

Riyazet-i Bedeniye isimli kitaptan dolayı Osmanlı Nişanı ile ödüllendirilen Faik Bey’e İran Devleti 

tarafından da Şir-i Hurşid Nişanı verilmiştir (BOA, İ.DH: 948-75010; BOA, MF.MKT: 86-114; BOA, 

İ.DH: 1230-96308; BOA, İ.DH: 1258-98788; BOA, MF.MKT: 613-2; BOA, İ.TAL:542-093). Faik Bey 

emekli olduktan sonra (1924) Maarif Vekâleti tarafından, yarım asra yakın bir süre yürüttüğü 

görevinden ve yetiştirdiği binlerce gençten dolayı Fahri Terbiye-i Bedeniye Muallimliği Ünvanı ile 

Maarif Nişanı (Türkiye İdman Mecmuası, 6 Kanun-ı Evvel 1339) ve 1925 yılında da Türkiye İdman 

Cemiyetleri İttifakı’nın genel kurul kararı ile “İdmancılar Şeyhi” ünvanı verilmiştir (Kahraman, 

1995: 642). 

Emekli olduktan sonra huzur içinde yaşayamayan Faik Bey, bir süre sonra gözlerini kaybetmiş ve 2 

Aralık 1942’de İstanbul’da vefat etmiştir (Kahraman, 1995: 643; Koloğlu, 2002).  
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Abstract 1059 

  

 
Investigation of assertiveness levels of students participated universities table 

tenis championship 

  

Cansel Arslanoğlu1, Meriç Eraslan1, Erol Doğan2 
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2Ondokuz Mayıs University Yaşar Doğu Physical Education and Sport College, Samsun 

  

In this study, assertiveness levels of students were aimed to compare by gender and class who 

participated Universities Table Tenis Championship in 2010. There were 500 students from 66 

Universities in Championship. Totally 235 students (132 male, 102 female) participated to our 

study as a volunteer. 

Rathus Assertiveness Schedule used for evaluating assertiveness levels of students. SPSS 15 

statistical program used for analyzing data. Data were analyzed by descriptive statistical methods 

and t-test. 

There were significant differencess according to gender variables. Assertiveness levels of male 

students (28,325) higher than female students (23,785) participated championship. According to 

class variables, assertiveness levels of fourth class and over students higher than the others 

(28,243>1,2,3).  

This result can be explained by the experience gained over the years. 

  

Keywords: Assertiveness, table tennis, university student 

 
Üniversitelerarası masa tenisi müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin 

atılganlık düzeylerinin incelenmesi 
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2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Bedene Eğitimi Spor Yüksekokulu, Samsun 

  

Giriş  

Atılganlık, insan ilişkilerinde eşitliği gözeterek, gereksiz endişelerden arınmış bir şekilde, kendi 

çıkarlarımız doğrultusunda hareket edebilmemizi kendimizi rahatça savunabilmemizi, duygularımızı 

dürüstçe ve rahatlıkla ifade edebilmemizi ve başkalarının haklarını çiğnemeden, kendi haklarımızı 

kullanabilmemizi mümkün kılan bir davranış biçimi olarak ifade edilmektedir (Alberti ve Emmons, 

2002). Ayrıca, ilişki biçimi olumsuz iki uç olan ‘saldırganlık’ ve ‘çekingenlik’e karşılık olumlu bir 
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davranış tarzı olarak kabul edilmekte ve insanların günlük yaşamlarındaki iletişimlerinde de önemli 

rol oynamaktadır (Kısaç ve Yeşilyaprak; 1999). 

Bu doğrultuda sporun bireysel ve toplumsal etkileri göz önüne alındığında, sporla atılganlığın yakın 

bir ilişki içerisinde olduğu söylenebilir. Olumlu sosyal bir beceri olan atılganlık davranışının özellikle 

ilköğretim dönemi içerisindeki çocuk ve ergenlerde sağlıklı bir şekilde geliştirilebilmesinde sporun 

etkisinin ortaya çıkarılması önemlidir. Ayrıca genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen 

beden eğitimi ve spor; insanların birbirleriyle yakınlaşmasına, kaynaşmasına, birlikte hareket 

edebilmesine, kurallara riayet etmesine ve iletişim kurmasına katkı sağlamaktadır (Kırımoğlu, 

2008). 

 

Amaç 

Bu çalışma, Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılan üniversite öğrencilerinin 

atılganlık düzeylerini tespit ederek, cinsiyet ve sınıf değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

saptamak amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem 

Bu çalışma 11-14 Mayıs 2010 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesinde 66 üniversitenin katılımıyla 

gerçekleştirilen, Üniversiteler Arası Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında yapılmıştır. Çalışmaya, 

farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerden 103 kız, 132 erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci 

gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması sırasıyla erkekler 23,18 yıl ve kızlar 22.34 

yıldır.  

Çalışmada, öğrencilerin kişisel özelliklerini belirleyen anket formu ve Türkçe uyarlaması Voltan 

(1980) tarafından yapılan Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. Rathus Atılganlık 

Envanteri,“Bana çok iyi uyuyor”, “Bana oldukça uyuyor”, “Bana biraz uyuyor”, “Bana pekuymuyor”, 

“Bana oldukça uymuyor” ve“Bana hiç uymuyor” biçiminde işaretlenebilmektedir.Envanterin 

puanlanmasında +10’a kadar pasif, +70’e kadar atılgan ve +70’in üzeri saldırgan kategorisindedir. 

İstatistiksel işlemler için SPSS–15 (Statistical Packages for Social Sciences) paket programı 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve t-testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Tablo1. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre atılganlık düzeyine ilişkin t-testi sonuçları 

 

Tablo 1 de görüldüğü gibi şampiyonaya katılan sporcuların atılganlık seviyelerinde cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Erkek öğrencilerin atılganlık ortalaması  

28,325 iken kız öğrencilerden atılganlık ortalaması 23,785 dir.  

 

Tablo 2. Öğrencilerin Sınıf değişkenine göre Atılganlık Puanlarının tanımlayıcı istatitiksel analizi  



 

2020 

 

Tablo 2 incelendiğinde, 1. Sınıf öğrencilerinin atılganlık puanlarının en düşük 23,324, 4. Sınıf 

öğrencilerinin atılganlık puan ortalamalarının en yüksek 28,243 olduğu görülmektedir.  

 

Sonuç 

Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılan öğrencilerin atılganlık düzeyleri 

incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre müsabakalara katılan erkek öğrencilerin kız öğrencilerden 

ve sınıf değişkenine göre dördüncü sınıf öğrencilerinin diğer sınıflardan daha atılgan oldukları 

görülmektedir. Sınıf değişkeni açısından en yüksek atılganlık puanına sahip öğrencilerin dördüncü 

sınıfta olmaları, öğrencilerin yıllar içinde tecrübe kazanmaları ile açıklanabilir. 
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Abstract 1060 

  

 
The preventive medical efficacy of regular exercise in menopause in the case of 

different body types 

  

Kornélia Orbán1, Tamás Kovács1, Anikó Berkó2, Ferenc László1, László Balogh1, Csaba Varga2 
1Institute of Physical Education and Sport Sciences, University of Szeged (Szeged, Hungary) 
2Department of Physiology, Anatomy and Neuroscience, University of Szeged (Szeged, Hungary) 

 

 

Objective 

The body of women over the age of 50 years transforms as a result of hormonal changes. 

Menopause affects the physique, the body shape, reduces the body's basal metabolic rate and 

appears in the excess kilograms. Most of the population is overweight or obese. Obesity 

considerably increases the risk factors of many diseases. The combination of oestrogen deficiency 

and diabetes mellitus is a risk factor for the development of osteoporosis (Vuksanovic et al., 2008). 

The oestrogen deficiency also significantly increases the risk of cardiovascular diseases and the 

inactive way of life just enhances these problems. We studied the effects of aerobic physical 

activity done regularly in a recreative manner in a multidisciplinary approach, as a part of a 

movement lifestyle program. 

 

Methods 

Women over the age of 50 were involved to the test (n=92; mean age: 57.53 years; age range: 

50-76 years; BMI: 28.62±0.51) who did aerobic physical activity three times a week for four 

months (aerobics, spinning, Nordic walking, walking, aquafitness, swimming). The intensity of 

training was followed by Polar Team System (mean HR: 115 ±3 bpm; mean energy consumption: 

327±20 kcal/h). The changes in fitness status (step test), resting blood pressure and heart rate 

(Omron M2 Compact), just as body composition (InBody230 Biospace) were measured monthly. 

These results were completed with lab tests (glucose, cholesterol, triglyceride, hemoglobin A1c) 

and plasma leptin and insulin levels (ELISA). 

The participants were divided into three categories according to their body fat percentage 

(Gallagher et al., 2000): normal (n=34), overweight (n=27), obese (n=31). 

Statistical analysis: t-test, Mann-Whitney U-test. Datas: mean±SEM. Significance level: p<=0.05. 

 

Findings 

By the effect of regular physical activity, the fitness status of the participants improved significantly 

(+15±4 points; p<=0.001). The most significant improvement was detected in the overweight 
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group. The fitness index of overweight women was increased (+24±5 points; p<=0.001) and their 

resting heart rates decreased (-7±3 bpm; p<=0.05). 

The weight loss of the all participants was -1.75±0.42 kg (p<=0.001). The obese women’s body fat 

mass decreased (-4.3±1.19 kg; p<=0.01) and their fat-free mass increased (+0.64±0.31 kg; 

p<=0.1). The reduction of the obesity degree related to the whole body was more remarkable than 

the decrease of abdominal obesity. The mean mineral mass content increased in all groups 

(+30±11 g; p<=0.01). 

The overweight and obese women’s blood fat and blood sugar levels were at the upper limit of the 

normal range at the beginning our program. The triglyceride and also the cholesterol levels 

decreased in these groups (-0.2±0.09 mmol/l; p<=0.05 and -0.29±0.11 mmol/l; p<=0.02). The 

glucose level was the highest in the overweight group at the start of the program (5.93±0.42 

mmol/l), and it decreased in both of overweight and obese groups (-0.55±0.28; p<=0.05 and -

0.48±0.12; p<=0.001). In case of hemoglobin A1c we did not detected significant change in all 

groups. The level of insulin decreased significantly in the group of obese women (-2.11±0.89 

μlU/ml; p<=0.05). After the beginning of examination we observed a diminution in all of the 

groups in case of leptin level, but at the end of the program that was higher than the first level in 

the overweight and the obese groups. 

 

Conclusion 

A regular leisure time physical activity has positive effects in menopause. Regular exercise training-

induced constitutional changes were the most remarkable among obese women. We observed the 

most significant improvement in fitness status in the group of overweight women. Independently of 

the degree of obesity, the preventive medical effects of leisure time physical activity seem to be 

observed in every group. 

We found that our system and methods completed with a psychosomatic health analysis (survay 

method) are suitable for complex examination and monitoring the preventive medical effects of 

exercise. 
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Physical activity and disability 
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The term “physical activity” describes many forms of movement, including activities that involve 

the large skeletal muscles. 

Anyone can be born with a disability, acquire a disability through an illness, chronic disease or 

injury, or get older and lose some of the abilities of their youth. Disabilities can vary widely in 

terms of type, severity, and duration. People can experience disabilities that affect their mobility, 

sight, hearing, understanding, and speech. A disability should be defined by the ability of a person 

to function in their environment.People with disabilities represent a large and growing segment of 

the general population, yet are often less physically active than those without a disability.  

The proportion of people with disabilities is increasing. Despite the universal nature of disability, 

people with disabilities have traditionally not been included in health promotion and disease 

prevention efforts including efforts to increase physical activity.  

To facilitate physical activity among people with disabilities, the environment must be modified to 

eliminate barriers. A recent study cited other barriers including economic issues, equipment 

barriers, attitudes and perceptions, information-related barriers, policies and procedures, and 

professional knowledge and training.People with disabilities are often left out of marketing 

campaigns and community outreach. Lack of transportation is one of the most commonly reported 

barriers to participation in recreation and other types of physical activity.As people with disabilities 

live longer, the need for addressing long-term health issues and risk for secondary disability must 

receive greater attention. 

  

Keywords: lifestyle, youth, abilities 

 
Physical activity and disability 

  

The term “physical activity” describes many forms of movement, including activities that involve 

the large skeletal muscles.Activities that involve the small skeletal muscles (e.g. playing board 

games, drawing, writing) are important, but they do not provide the health benefits of activities 
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that involve the large skeletal muscles and require substantial energy expenditure. 

Anyone can be born with a disability, acquire a disability through an illness, chronic disease or 

injury, or get older and lose some of the abilities of their youth. Disabilities can vary widely in 

terms of type, severity, and duration. People can experience disabilities that affect their mobility, 

sight, hearing, understanding, and speech. A disability should be defined by the ability of a person 

to function in their environment.People with disabilities represent a large and growing segment of 

the general population, yet are often less physically active than those without a disability. Physical 

activity is a vital part of a healthy lifestyle for people with disabilities, not only to promote health 

and prevent disease, but also to reduce the number of secondary conditions that can result from an 

initial disability. Therefore, it is even more important to promote active living, a way of life that 

integrates physical activity into daily routines, among people with disabilities. The environment 

plays a key role in encouraging or discouraging physical activity among people with disabilities 

The proportion of people with disabilities is increasing. Despite the universal nature of disability, 

people with disabilities have traditionally not been included in health promotion and disease 

prevention efforts including efforts to increase physical activity. The fact is that most people with 

disabilities are healthy and can improve their health though health promotion efforts. Physical 

activity can be important to the day-to-day life of people with disabilities. The strength and 

stamina that is developed by participating in physical activity can help maintain a higher level of 

independence for people with disabilities. Increases in physical activity may also affect a person’s 

ability to work, go to school, and participate in all aspects of community life. To facilitate physical 

activity among people with disabilities, the environment must be modified to eliminate barriers. 

Barriers are thought of as only physical in nature, such as an inaccessible building. A recent study 

cited other barriers including economic issues, equipment barriers, attitudes and perceptions, 

information-related barriers, policies and procedures, and professional knowledge and training Lack 

of transportation is one of the most commonly reported barriers to participation in recreation and 

other types of physical activity. If unable to drive, people with disabilities rely on accessible public 

transportation, which can be costly, unreliable, and unavailable in many rural or outlying areas. 

Many parks and green spaces have equipment, such as playgrounds, which are not accessible or 

useable by children or parents with disabilities. Many facilities designed to encourage physical 

activity, such as health clubs and recreation areas lack the equipment that may be needed by 

people with disabilities in order to participate in some activities. People with disabilities affecting 

hearing, vision, or speaking often face barriers related to communication and marketing efforts. 

Many promotional and written materials are not available in alternate formats such as large print. 

People with disabilities are often left out of marketing campaigns and community outreach. They 

are typically not depicted in images and often do not receive any targeted outreach. As people with 

disabilities live longer, the need for addressing long-term health issues and risk for secondary 

disability must receive greater attention. 
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Recovery status and muscle damages following exhausted intensity eccentric 

and concentric exercise 
  

Gamze Erikoğlu Örer1, Nevin Atalay Güzel2 
1School of Physical Education and Sport, Aksaray Üniversity 
2Faculty of Health Sciences Department of Physical Therapy and Rehabilitation,Gazi Üniversity 

  

Purpose: The aim of this study was to determine the effects of concentric and eccentric exercises 

on muscle damage and recovery.  

 

Method: 2 groups consisting of 22 individuals are included in this study. Twelve of them were 

athletes and the rest were not related to any kind of sports. The running test was begun to uphill 

at 8 km/sec speed with 10% constant slope and was continued by increasing 1 km/sec per each 3 

min. until sample quitted the test. Heart rates of athletes were recorded via telemetring system. 

Blood samples were taken from athletes from their ear lobes before beginning tests and in 1min. 

intervals. Perceived difficulty levels were asked in each 1 minute. After completing test, their 

recovery periods were followed up until it decreased to 2 mmol lactic acid. After 15 days, the same 

test was applied to downhill with 10% constant slope. In order to determine CK, AST and LDH, 

blood samples were taken 4 times from their forearms in post-exercise, in 24h and 48h before and 

after exercise.  

 

Results: At the end of the study, muscle damage occurred more in eccentric exercise (p<0.05). 

The existence of more La and HR values in concentric exercises than eccentric exercises caused the 

recovery following exercise to last more and HR to have higher values following recovery (p<0.05). 

Fatigue parameters have occurred in higher values and more quickly in concentric exercise, which 

may suggest that individuals have more difficulty in this loading type. 

  

Keywords: Eccentric, concentric, muscle damage, recovery 
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Tüketici şiddette eksentrik ve konsentrik yüklenme sonrası toparlanma 

düzeyleri ve kas hasarı seviyelerinin incelenmesi 
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1Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

  

Amaç: Bu araştırma ile, konsantrik ve eksentrik egzersizlerin etkileri saptanmış olacak ve bu bilgiler 

ışığında sporcular için en etkili antrenman programlarının oluşturulması sağlanacaktır. 

  

Yöntem: Bu amaçla 12 sporcu ve 10 spor yapmayan toplamda 22 kişiden oluşan 2 grup 

oluşturuldu. Teste 8 km/s hızda yokuş yukarı %10 sabit eğimde başlanmış, 3 dk. da bir hız 1 km/s 

arttırılarak koşu denek testi bırakana kadar sürdürülmüştür. Sporcuların KAH’ları telemetrik 

sistemle kaydedilmiştir. Teste başlamadan önce ve 1dk. aralarda sporcuların kulak memesinden 

kan alınmıştır. Algılanan zorluk derecesi her 1dk. aralarda sorulmuştur. Test bittikten sonra 2mmol 

laktik asite inene kadar toparlanma süreleri takip edilmiştir. 15 gün sonra % 10 sabit eğimde yokuş 

aşağı aynı test uygulanmıştır. CK, AST, LDH belirlenmesi amacıyla egzersiz öncesi (Eö) ve egzersiz 

sonrası (Es), 24s, 48s, olmak üzere 4 kez ön koldan kan alınmıştır.  

 

Bulgular: Çalışma sonunda; iki grupta da yüklenmeler sonrası koşu hızlarına verilen KAH, La ve 

Borg değerlerinde farklar bulunmuştur (p<0.05 ). Grupiçi karşılaştırmada -10 ve +10 eğimde, ve -

10 eğimde sporcu ve kontrol grubunun 24 saat sonra DOMS gelişmiştir (p<0.05 ). +10 ve -10 

eğimde yapılan gruplararası karşılaştırmada egzersiz sonrası toparlanma sürelerinde ve kontrol 

grubunun toparlanma sonu kalp atım hızı cevaplarında anlamlı fark bulunmazken, sporcuların 

toparlanma sonu KAH cevaplarında anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). +10 eğimde Eö AST, CK, 

Es AST, CK, LDH, 24. saat AST ve LDH kas hasarı değerlerinde, -10 eğimde ise Eö LDH ve Es LDH 

değerlerinde farklar bulunmuştur (p<0.05 ). Sporcuların +10 ve -10 eğimde Eö AST, LDH, Es AST 

değerlerinde, kontrol grubunun da Eö LDH ve 48s AST, CK değerlerinde farklar anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05 ). Sporcuların +10 eğimde Es – 24s AST ve Es – 48s AST, kontrol grubunda 

ise -10 eğimde Eö - 48s ve Es – 48s AST değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar 

bulunmuştur (p<0.05). +10 eğimde sporcularda Es - 24s CK, kontrol grubunda ise -10 eğimde Eö - 

24s ve Es - 24s CK değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). +10 

eğimde kontrol grubunda Eö - 24s LDH ve Eö - 48s LDH değerlerinde sporcularda ise +10 eğimde 

Es – 48s LDH ve - 10 eğimde sporcularda Es - 48s LDH değerinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0.05).  

 

Sonuç: Çalışma sonucunda; eksentrik egzersiz de daha fazla kas hasarı meydana gelmiştir. 

Konsentrik olarak yapılan egzersizlerde La ve KAH’ın eksentrik egzersize göre daha fazla görülmesi 

egzersiz sonrası toparlanmanın daha uzun sürmesine ve toparlanma sonrası KAH’ın daha yüksek 
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düzeyde olmasına sebep olmuştur. Yorgunluk parametrelerinin konsentrik egzersizde daha çabuk 

ve fazla oluşması bireylerin bu yüklenme biçiminde daha fazla zorlanıldığını düşündürmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Eksentrik, konsantrik, kas hasarı, toparlanma 
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Abstract 1064 

  

International comparative evaluation of the pre-service education of the sports 

managers in Turkey 

  

Uğur Özer 

Gazi University, Institute of Health Sciences 

  

The aim of this study is to examine the pre-service education and training of the sports managers 

and to compare this study with the selected universities that have the departments of sports 

management in the U.S. In this study that has the characteristic of an evaluation study, the 

conceptual frame relevant to the subject has been created by the information gathered from the 

relevant literature and internet sources. In this study, the curriculums of the Marmara University 

and Gazi University, the first universities in Turkey that have opened the Departments of Sports 

Management and Ohio University in the US, the first university in the world that has opened the 

Department of Sports Management in the year 1966 and accredited by the Sports Management 

Accreditation Commission and Winthrop University. As a result of the study those proposals have 

been brought forward: The aims and targets of the sports management programs are to be clearly 

described in our country and in accordance with those targets, the programs have to be 

reconstituted. The reconstituted programs must be targeted of the student’s who preferred those 

programs to reach the maximum level of their developments in the personal professional fields 

such as general knowledge, sports field knowledge, management skills and leadership ability. 

Furthermore, our universities have to open their doors to outer world and reconstructed 

themselves according to the developments in the international arena. 

  

Keywords: Sports management, pre-service education, ınternational comparison 

 
Türkiye’de spor yöneticilerinin hizmet öncesi eğitiminin uluslararası 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi 

  

Uğur Özer 

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

  

Giriş ve Amaç 

Eğitim sporun en önemli boyutlarından birisidir. Sporun en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için 

eğitimden yararlanılır. Sporcu eğitimi, antrenör eğitimi, seyirci eğitimi, hakem ve spor 
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yöneticilerinin eğitimi söz konusudur. Bu anlamda eğitim sporun hizmetindedir ve sporun teknik, 

estetik ve performans düzeyini yükseltmek için vazgeçilmez bir yoldur. Antrenman bilimi ve spor 

fizyolojisi, spor psikolojisi, spor yönetimi ve işletmesi, spor pedagojisi gibi pek çok bilim dalı spor 

eğitiminde önemli yer tutar (Öztürk, 1998). 

Özellikle günümüzün çağdaş devlet anlayışına paralel olarak kamu hizmetleri çeşitlenerek 

çoğalmaktadır. Bu durum kamu kurumlarında görev alacakların bilgi, beceri ve yetenek yönünden 

üstün nitelikte olmasını gerektirmektedir. Bu sebeplerle hizmet öncesi eğitim faaliyetleri önemli 

hale gelmektedir. 

Genel ve yaygın bir tanımlamaya göre, hizmet öncesi eğitim, kişinin memurluk statüsüne girmeden 

önce almış olduğu eğitim türüdür. Tanımdan da anlaşılacağı üzere hizmet öncesi eğitimde bireyin 

işe başlama tarihi ölçü olarak alınmaktadır. Buna göre, herhangi bir işe başlamadan önce alınan 

bütün eğitim çeşitleri hizmet öncesi eğitim olarak kabul edilir. Hizmet öncesi eğitim, eğitim 

kurumlarında verilmektedir ve öğrencilere meslekî formasyon ve gelecekteki görevleri ile ilgili 

teknik bilgiler kazandırmaktadır (Yetim ve Şenel, 2001). 

Çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini bazen 

bütün olarak bazen da birkaç yönden karşılaştırarak ortak ve farklı yönleri tespit edip bundan 

eğitim planlamasında ve reformlarında, eğitim teori ve pratiğinde, eğitim politikasında ve 

uluslararası eğitim ilişkilerinin geliştirilmesinde yararlanmaya çalışmak, ilgili eğitim alanında 

gelişme ve iyileşme sağlayacak bir yöntemdir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 

spor yöneticilerinin hizmet öncesi eğitimini incelemek, bu eğitimi, Amerika’da spor yönetimi bölümü 

bulunan, seçilmiş üniversiteler ile karşılaştırmaktır. 

 

YÖNTEM 

Değerlendirme çalışması niteliğindeki bu araştırmada ilgili literatürden ve internet kaynaklarından 

elde edilen bilgiler ile konuya ilişkin kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmada Türkiye’de spor 

yönetimi bölümünü ilk olarak açan üniversitelerden, Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile 

dünyada spor yönetimi bölümünü, 1966 yılında, ilk açan Amerikan Ohio Üniversitesi ve Amerikan 

Winthrop Üniversitesinin ders programları karşılaştırılmıştır. Ohio Üniversitesi ve Winthrop 

Üniversitesi, lisans ve lisansüstü düzeyde spor yönetimi programlarının eğitiminde mükemmelliği 

teşvik etmek üzere kurulan ve uzman bir akreditasyon organı olan, Spor Yönetimi Akreditasyon 

Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Ülkemizde spor yönetimi bölümleri beden eğitimi ve spor yüksekokullarına bağlı iken, Amerika’dan 

incelediğimiz spor yönetimi bölümü Ohio Üniversitesinde işletme fakültesine, Winthrop 

Üniversitesinde ise Beden Eğitimi, Spor ve İnsan Performansı Fakültesine bağlı olarak eğitim 

vermektedir. 

İncelenen üniversitelerin müfredatlarında temel yönetim derslerinin isimleri birbirinden farklı olsa 

da genel olarak içerik ve amaç bakımından birbirine yakın özelliklerde olduğu söylenebilir. Ancak 
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Türk ve Amerikan üniversiteleri arasındaki belirgin farklılık, Türk üniversitelerinde uygulamalı spor 

dallarına yönelik derslerin fazlalığıdır. Amerikan üniversitelerinde ise herhangi bir uygulamalı spor 

dersinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Amerikan üniversitelerinde spor yönetimi uygulaması ve 

staj derslerinin ağırlığının ve kredisinin Türk üniversitelerine göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. 

İncelenen üniversitelerde mezuniyet koşullarına bakıldığında; Gazi üniversitesinde 157 kredi, 

Marmara Üniversitesinde 147 kredi, Ohio Üniversitesinde 192 kredi, Winthrop Üniversitesinde ise 

124 kredilik dersten başarılı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

SONUÇ 

Günümüzde, Türkiye’de yükseköğretimin düzenli ve planlı bir gelişme içinde olmadığı göz önünde 

bulundurulduğunda, spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının da bu sistem içerisinde, aynı 

düzensizlik ve plansızlık içerisinde olduğu bilinmektedir. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının 

sayısı hızla artmakta ve çeşitli nitelikte, farklı bölümler açılmaktadır. Buna paralel olarak bu 

kurumlara kabul edilen öğrenci kontenjanları da artmaktadır. Ancak bu kurumlarda verilen eğitimin 

nicelik ve nitelik bakımından sorgulanması gerekmektedir. 

Türkiye’de ve Amerika’da spor yönetimi bölümü bulunan, üniversiteleri karşılaştırmayı amaçlayan 

bu araştırmada, her iki ülkenin ders müfredatlarının, yönetim ağırlıklı dersler bakımından benzer 

nitelikte olmasına karşın, Türk üniversitelerde uygulamalı spor dallarına yönelik derslerin fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu, Amerika’da spor yönetimi bölümünün idari bir bilim olarak ele 

alınıp değerlendirmesi ve spor yöneticilerini bu doğrultuda eğitmesi ile açıklamak mümkündür. 

Çalışma sonucunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 

• Spor yönetimi programlarının amaçları ve hedefleri açıkça ortaya konarak bu hedefler 

doğrultusunda programlar yeniden oluşturulmalı, üniversitelerimiz kapılarını dış dünyaya açarak, 

uluslararası alandaki gelişmelere göre kendilerini yenilemelidir. 

• Oluşturulacak programlar, bu programları tercih eden öğrencilerin genel kültür bilgisi, spor alan 

bilgisi, yönetme becerisi ve liderlik yeteneği gibi kişisel ve mesleki alanlardaki gelişimlerini en üst 

seviyelere çıkartabilmeyi hedeflemelidir. 

• Türk üniversiteleri, Spor Yönetimi Akreditasyon Komisyonu’nun, eğitimde mükemmelliği teşvik 

etme amacı doğrultusunda, ortaya koyduğu kriterleri gerçekleştirme çabası içerisinde olmalıdır. 
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Objective:  

The aim of the present study was to investigate the relationship between anthropometric factors 

and balance ability of the athletes who are students of physical education. 

 

Subjects: 

The normal subjects with no history of musculoskeletal disorders were selected in this study. 

Twenty healthy athlete students, consisting of females (age 20.72±3.51 years old; body height 

159.60±5.29 cm and body weight 56.41±7.3kg ) from Gazi University participated in this study 

voluntarily. 

 

Material-Method:  

Biacromial breadth; biiliac breadth; chest breadth; leg length; hands length; ankle breadth; knee 

breadth; Sitting height; static balance were measured. We acquired scores for standing balance 

from the Biodex stability system and fluctuations of the center of pressure. The Biodex balance 

system uses a circu¬lar platform that is free to move about the anterior-posterior (AP) and medial-

lateral (ML) directions simulta¬neously. Also, one can change the stability of the platform by 

varying the resistance force applied to the platform by underside springs. Footprints obtained in 

weight bearing positions represent the surface area covered by foot contact on the supporting 

surface. The Staheli’s Arch Index (SAI) is the method that was selected for the assessment of the 

MLA from plantar footprints. 

 

Results and Conclusions There was no significant correlation between static stability with 

anthropometric and biomechanics parameters. The Pearson correlation coefficients for all 

parameters regarding the static tests were less than 0.46. According to the results of this study, 

the anthropometric characteristics as factors influencing the static balance should be discussed. 

  

Keywords: Anthropometric and biomechanic factors, athletes, balance 
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Introduction: Purposes of Exercises and Rehabilitation programs are to increase general physical 

capacity and functional independence for children with CP. However, generally all over the world, 

while clinic rehabilitation programs are recommended for these children, sport and recreational 

activities are ignored. Recreational level of sport activities may provide great contributions to the 

development of functional skills such as postural balance, coordination, speed, and quality of gait. 

Berg Balance Scale (BBS) is one of the methods to evaluate functional balance abilities for children 

with CP.  

 

Purpose: The purpose of this research was to examine the effect of 8 week sport activity program 

on balance recovery of stability in children with CP.  

 

Method: 9 male children (mean age: 8±3,03) who do not have mental retardation with CP were 

included in this study. The intervention was applied three sessions per week during 8 weeks. Each 

training session lasted approximately 90 min and included sport activities and balance tasks. 

Balance abilities were tested with BBS test. In addition to this, hand grip strength and Ashworth 

scale were also evaluated. 

Results: 2 months intervention (balance and sport activities) improved balance abilities for children 

with spastic CP (p<0.05) according to BBS. However, it could not provide any differences both 

hand grip strenght and Asshworth scale in the subjects. 
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Conclusions: Postural control and children’s quality of life with CP were improved according to BBS. 

In addition to clinical rehabilitation program, regular sport activity and exercise programs should be 

recommended especially for children with spastic CP. 

  

Keywords: Cerebral palsy, children, berg balance scale (BBS), sport 
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Konu: Sinir sisteminde geri dönüşü olmayan hasara sebep olan ve ilerleyici olmayan bir motor 

bozukluk olan Serebral Palsi (SP), postür ve hareket gelişimini etkiler (Thompson et al. 2008). Bu 

nedenle, SP’li çocuklar ve erişkinler bağımsız yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi aktivitelerde 

zorluk çekerler. SP’li çocukların egzersiz ve rehabilitasyon programlarının amacı genel fonksiyonel 

kapasitelerini arttırıp günlük yaşam aktivitelerinde onları daha bağımsız hale getirmektir. Ancak 

genel olarak tüm dünyada ve ülkemizde ihmal edilen konu; klinik rehabilitasyona ilave olarak bu 

çocukların sportif ve rekreatif etkinliklere (aktivitelere) katılımlarının yeterli olmamasıdır. 

Rekreasyonal düzeyde spor aktiviteleri, özellikle denge, koordinasyon, hız, mesafe ve yürüme 

kalitesi gibi fonksiyonel becerilerinin gelişmesinde büyük katkılar sağlayabilir. Berg Denge Skalası 

(BDS), SP’li çocuklarda fonksiyonel denge değerlendirmelerinde kullanılan yöntemlerden biridir.  

 

Amaç: Serebral palsili çocuklara uygulanan 8 haftalık spor ve fonksiyonel aktivite programı 

sonucunda; çocukların postüral kontrol, denge ve fonksiyonel aktivitelerindeki ilerlemeyi göstermek 

amacıyla yapılmıştır.  

 

Metod: Bu araştırmaya zihinsel engeli olmayan, 9 erkek (yaş ortalaması: 8±3,03) SP'li çocuk dahil 

edilmiştir. Deneklere, iki ay (8 hafta) boyunca haftada 3 kez 80-90 dakika spora yönelik beceri 

aktiviteleri ve egzersiz programı uygulanmıştır. Bu çalışmada ön test, son test uygulaması 

yapılmıştır ve deneme modeline uygun olarak düzenleme yapılmıştır. Araştırmada BDS, el pençe 

kuvveti, Ashworth skalası (spastisite değerlendirmesi), ölçümleri değerlendirilmiştir. 
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Bulgular: 8 haftalık egzersiz programı sonucunda BDS’ye göre deneklerin denge fonksiyonlarında 

anlamlı düzeyde ilerlemeler bulunmuştur (p<0.05). 8 haftalık antrenman deneklerin el pençe 

kuvvetlerinde ve Ashworth skalasında bir değişikliğe sebep olmamıştır (p>0.05).  

 

Sonuçlar: SP’li çocuklara uygulanan 8 haftalık sportif aktivite programı; çocukların postüral denge 

ve günlük yaşam kalitelerini arttırmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre, özellikle spastik serebral 

palsili ve bozuk yürüme paternine sahip olan çocukların, klinik rehabilitasyon programına ek olarak, 

düzenli spor aktiviteleri içeren bir programa dahil olmaları önerilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, çocuklar, berg denge skalası, spor 
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Purpose 

The main purpose of the study, to determine the degree of impact of variables affecting success, 

and to measure the interaction among these variables and measuring how much the football 

players were affected from these variables. It is known that success is due to many factors. A 

person's family status, socio-economic-cultural variables and lifestyle should be taken into account 

when analyzing the variables affected the football.  

 

Subjects 

Two generation of consecutive years; 49 licensed youngs (GR-I) (13 to 18 years) and 91 licensed 

amateur footballers (GR-II) (18 y and over) were taken into account and the relevant variables 

were analyzed for a specific period of time. The young’s were chosen by using Systematic and 

Random Sampling methods. The questionnaires include 50 items were completed to the soccer’s in 

face to face in the area of Seyrantepe Sport Comlex.  

 

Method 

In the study, the average monthly income in both groups, respectively; 736.77 ± 445.6 and 

853.73 ± 408.3 were found low (p = 0,228). Father education for the GR-I; the rate of not literate 

or primary school graduates was found as 89.8%, this ratio was found to be 84.6% for GR-II. 



 

2037 

However, the rate of being illiterate or primary school graduates for mother education in both 

groups was found as 100%.  

The profession status of the fathers in both groups were as follows; the rate of being self-

employed, retired was 87.8% or being officer was 12.2% in GR-I, the rate of being self-employed, 

retired was 83.5% or being officer was 16.5% in GR-II. The profession status of the mothers in 

both groups were as follows; the rate of being housewives was 100% in GR-I, however this ratio 

was 98.9, mother's work rate was found to be 1.1%.in GR-II. In the same way the rate of other 

variables were found and analyzed. 

 

Results 

As a result, low socio-economic level was found young’s. Given training on the subject for young’s 

also were insufficient. These conditions is a response for the question; “why our country have not 

enough professional succor men?”. Despite all these conditions, tenacity and love of soccer was 

found to be high in young succors. 

  

Keywords: Activity, achievement, nutrition, Soccers, motivation 
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Amaç 

Çalışmanın ana amacı; futbolcuların başarılarını etkileyen değişkenlerin etki derecelerini belirlemek, 

bu değişkenlerin kendi aralarındaki etkileşimini ölçmek ve bunlardan futbolcunun ne kadar 

etkilendiğini belirlemektir. Başarının birçok faktöre bağlı olduğu bilinmektedir. Futbolda başarı 

değişkenlerini dikkate alınca, kişinin aile durumu, sosyo-ekonomik-kültürel değişkenler ve yaşam 

stili dikkate alınmalıdır.  

 

Yöntem 

Çalışmada sözü edilen değişkenler dikkate alınırken, birbirini izleyen iki yaş jenerasyonu; 49 lisanslı 

genç (GR-I) (13–18 yaş) ve 91 lisanslı amatör futbolcu(GR-II) (18 ve üstü yaş) araştırmaya alındı. 

Hazırlanan 50 soruluk anket, sistematik ve Rastgele örnekleme yöntemleriyle seçilen, Seyrantepe 

Spor Kompleksinde antrenman yapan futbolcularla yüz yüze görüşülerek yanıtlar elde edildi. 

 

 

Bulgular 

Çalışmada; her iki grupta aylık gelir ortalama değerleri sırasıyla; 736.77±445.6 ve 853.73±408.3 

TL düşük olarak bulundu (p=0.228). Baba eğitimi; GR-I için %89.8’i okur yazar olmadığı veya ilk 

okul mezunu olduğu, GR-II için baba eğitim durumu incelendiğinde ise bu oranın %84.6 olduğu 

bulunmuştur. Anne eğitimi ise; her iki grupta annelerin %100 okuryazar olmadığı veya ilkokul 

mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Her iki grupta baba mesleği durumu incelendiğinde; GR-I için serbest meslek oranı %87.8, emekli 

veya memur olanların oranı ise %12.2 dir. GR-II için baba mesleği; serbest meslek oranı %83.5, 
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emekli veya memur oranı %16.5 olduğu bulunmuştur. Her iki grupta anne mesleği durumu 

incelendiğinde; GR-I için anne mesleği %100 ev hanımı, GR-II için ev hanımı olma oranı %98.9, 

çalışan annenin oranı ise %1.1 olduğu belirlendi. Futbol sporunu etkilediğini düşündüğümüz diğer 

değişkenlerin oranları aynı şekilde bulunarak analiz edildi.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak; her iki grupta alınan lisanslı genç futbolcuların olanaklarının düşük olduğu, ailelerin 

düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğu, konuyla ilgili verilen eğitiminin yetersiz olduğu 

bulundu. Bu koşullar, ülkemiz nüfusuna göre çok daha fazla profesyonel futbolcunun neden 

yetişmediğine yanıt olarak algılanmalıdır. Bütün bu koşullara rağmen, yapılan araştırmanın bir 

sonucu olarak; gençlerin futbol sevgisinin ve azminin yüksek olduğu söylenebilir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aktivite, başarı, beslenme, futbolcu, motivasyon 
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Summary 

Subjects: It is very important having good balance ability to improve sport performance and 

decrease risk of injury of athletes during competition. Most of the researchers show that sport 

affects positively postural control. However, the relationship between balance and athletic 

performance in different sports is less clear. 

 

Purpose: Our purpose was to compare static and dynamic balance among young athletes currently 

competing or training in different sport, and to provide guidance to coaches for prescribing balance 

exercises more effectively according to this study results. 

  

Method: 30 Soccer players, 14 taekwon-do athletes and 15 judoka participated in this study. 

Assesment of balance tests were measured with 30 second duration (Prokin 5.0 Technobody). The 

following static balance tests were performed: two feet eyes opened (EO), eyes closed (EC), right 

and left foot EO both without soft mat and with soft mat. Dynamic balance tests were applied, too. 

Differences between groups were tested with respect to all demographic variables and balance 

parameters using one-way ANOVA. 

 

Results: Although there was no significant difference between groups in the static balance test 

parameters in the medium-lateral dynamic slalom test, perimeter way error was significantly 

different among the groups (F=4.86; p=0.013). Taekwondo athletes had higher perimeter way 

error than the judoka (p= 0.028) and soccer players (p=0,019). Average force (kg) parameter of 

the dynamic rotational assessment were found more meaningful for the taekwondo group than 

soccer group (p<0.05). There were no significant differences on the other aforementioned dynamic 

balance test parameters between the groups. 

  

Keywords: Static balance, dynamic balance, athletes 
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Özet  

Konu: Sporcunun performansını arttırmak ve olası yaralanma risklerini azaltmak için, iyi bir 

postüral denge yeteneği ya da becerisine sahip olması çok önemlidir. Spor yapmanın, postür 

kontrolünü olumlu yönde etkilediği pek çok araştırmada belirtilmiştir (Atılgan 2003, Sadeghi ve ark. 

2000, Perrin 2002). Ancak farklı antrenman teknikleri olan ve vücudun farklı bölgelerini kullanarak 

yapılan spor branşlarındaki denge profillerinin karşılaştırıldığı çalışmalar oldukça azdır (Hrysomallis, 

2011).  

 

Amaç: Bu çalışmada, en az 4 sene aktif spor yapan ve düzenli olarak yarışmalara katılan 

taekwando-judo-futbol sporcularının, spor branşlarına göre statik ve dinamik denge profillerini 

karşılaştırmak ve elde edilen sonuçlar ışığında, antrenman programlarına yön vermede yeni 

açılımlar oluşturmaktır.  

 

Metod: Araştırma grubunu, 17-27 yaş aralığında, son bir yıl içerisinde alt ekstremitelerinde 

herhangi bir yaralanma ve sakatlık geçirmemiş, görsel-duyusal bozukluğu olmayan, en az 4 yıl aktif 

olarak spor yapan futbol branşında 30 (23,96±2,37 yaş aralığı 19-27), judo branşında 15 

(21,86±2,09 yaş aralığı 19-25), taekwan-do branşında 14 (22,64±2,02 yaş aralığı 20-26), (toplam 

59) erkek sporcu dahil edilmiştir. Statik ve dinamik denge ölçümleri Prokin System 5.0 (Pk-Manop-

05-en-01 Begomo, Italy) kullanılarak 30 sn süre ile yapılmıştır. Statik denge çift ayak (bilateral) ve 

tek ayak (unilateral) üzerinde, 60 derece çömelmede ve yumuşak yüzeyde; gözler açık (GA) ve 

gözler kapalı (GK) olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, yol hatası (mm), alan hatası (mm²), 

romberg test yol hatası (RTPR) ve alan hatası (RTAR) açısından değerlendirilmiştir. Dinamik 

dengenin değerlendirmesi: Dinamik dönüş değerlendirme testi ve dinamik denge ağırlık aktarma 

değerlendirme testi olarak uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde tek yönlü varyans analizi (one-

way ANOVA), çoklu karşılaştırmalar için Tukey Post Hoc kullanılmıştır.  

 

Sonuçlar: Araştırmamızın sonuçlarına göre, statik denge testlerinde guruplar arası anlamlı fark 

bulunmamasına rağmen (p>0.05), dinamik dengede, sağa-sola slalom testinde, çevresel yol hatası 

gruplar arasında anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur (F=4.86; p=0.013). Taekwan-do grubunun 

çevresel yol hatası judo (p= 0.028) ve futbol grubuna (p=0,019) göre daha fazladır. Ancak, 

taekwandocuların futbolculara göre sağ yönden dinamik dönüş değerlendirme ortalama kuvvet 
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değişkenleri (kğ) istatistiksel olarak taekwandocuların lehine anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. 

Yukarda bahsedilen diğer dinamik denge parametrelerinde, gruplar arasında herhangi bir farklılık 

bulunamamıştır (p>0.05). 

  

  

Anahtar Kelimeler: Statik denge, dinamik denge, sporcu 
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Abstract 1072 

  

The comparison of body mass index, waist to hips ratio and nutritional habits in 

active and inactive children 

  

Suat Özfidan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Süleyman Bulut, Hüseyin Hüsrev Turnagöl 

School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Beytepe, Ankara 

  

Number of studies covering the nutrition and physical activity habits as well as the body mass 

index and obesity status is a wide segment of children is very limited. This study has been 

conducted to evaluate the eating habits and obesity status of children between the 10-12 age 

group who are active or inactive. The study has included 100 children. Children’s nutritional habits 

were asked with a questionnaire and anthropometric properties were measured (weight, height, 

circumference of waist and hips). 

As a result of this study, BMI, WHR, eating habits, physical activity status and the relationship of 

foregoing between each other is the 10-12 age group boys who are involved in sports and who are 

not have been established. 

The children’s average BMI was calculated as 0.86 while their average WHR was computed as 

19.60. Foregoing two groups are very similar in terms of cited features.  

54 of the children participating in the study are in healthy weight group and their percentile value 

has an average of 65.58. 39 of the children had a percentile value more than 85 which defines the 

risk of obesity and there were 12 children with a percentile value more than 95.  

General nutritional habits and BMI in boys of 10-12 years of age concerning their engagement in 

sports have no difference. It has been revealed that eating habits and BMI of male children did not 

differ according to their participation in sports regularly or irregularly. 

  

Keywords: Children, body mass index, physical activity, waist to hips ratio 

 
Spor yapan ve yapmayan çocuklarda beden kitle indeksi, bel kalça çevresi oranı 

ve beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması 
  

Suat Özfidan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Süleyman Bulut, Hüseyin Hüsrev Turnagöl 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara 

  

Obezite, yasam koşullarını zorlaştırma, fiziksel ve ruhsal sıkıntılara sebep olmasının yanı sıra birçok 

hastalığın birincil etiyolojilerindendir. Kronik kalp hastalıklarının, aterosklerozun, hipertansiyonun, 
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tip 2 diyabetin ve benzeri hastalıkların ağırlıklı olarak obez bireylerde görülmesi, obezitenin 

etiyolojisi hakkında fikir vermektedir. Obezite, genellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde başlayıp 

erişkin hayatta da devam etmektedir. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı birey, aile 

ve dolayısıyla sağlıklı toplumun oluşmasında önemlidir. 10-12 yaş grubu çocukların geniş bir 

kesimine yönelik beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı ile vücut kompozisyonu ve obezite 

durumunu kapsayan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, 10-12 yaş grubu çocuklarda 

düzenli spor yapan ve spor yapmayanların beslenme alışkanlığı ile obezite görülme sıklığını 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Ayten Şaban Diri İlköğretim Okulu ve Ankara İhtisas Spor 

Kulübü’nü kapsamaktadır. 

Araştırma ilköğretime devam eden düzenli spor yapan ve yapmayan 100 çocuğa uygulanmıştır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Bel ve kalça 

çevresi gulikmetre ile ölçülmüştür. 

Veriler yüzde ve frekans dağılımları verilerek yorumlanmıştır. Test sonucunda elde edilen veriler 

tablolaştırılarak sunulmuştur. 

Bu araştırmanın sonucunda; spor yapan ve yapmayan 10-12 yaş grubu erkek çocukların beden 

kitle indeksi, bel/kalça oranı ortalamaları, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları, kilo 

durumları ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiler bulunmuştur. 

Araştırmada çocukların beden kitle indeksi ortalamaları 19,60 kg/m², bel/kalça oranları 0,86 olarak 

hesaplanmıştır. İki grup bu özellikler açısından çok benzerdir. 

Sporcu grubun %80’i haftalık 4 saat ve üzerinde fiziksel aktiviteye katıldığı bulunmuştur. Sporcu 

olmayan grubun ise %38’i haftada 3-4 saat fiziksel aktiviteye katılmaktadır. 

İki grubun beslenme alışkanlıkları konusunda benzer özellikler gösterdiği bulunmuştur. Sporcuların 

%58’i su yerine kola ve benzeri içecekler tercih ederim kısmında %58 asla cevabını seçerken, 

sporcu olmayan grupta %42’lik oran bazen cevabını vermiştir. Her iki grubun çoğunluğu ana 

öğünler dışında bazen atıştırdıklarını belirtmişlerdir. 

İki grup da benzer şekilde %57’lik oranla her gün hayvansal besin tükettiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların%45,9 u ağırlıklı günlük beslenme tipi olarak yüksek proteinli yiyecekler tükettiklerini 

belirtmişlerdir. Sporcuların %49’u, sporcu olmayan grubun %42,9’u protein ağırlıklı 

beslenmektedir. 

Araştırmaya katılan çocukların 54’ü sağlıklı kilo grubundadır, persentil değerleri ortalama 65,58 

olarak bulunmuştur. Obezite riski ve obez gruplarını tanımlayan 85 persentil değerinin üzerinde 39 

çocuk, 95 persentil değerinin üzerinde ise 12 çocuk yer almaktadır.  

Çocukların beden kitle indeksi özelliklerine bakıldığında %54’ü sağlıklı kilo grubundadır. %27’lik 

kısım obezite riski grubunda, %12’lik kısım ise obez grubundadır. 

Bu gruplamaya göre sporcu ve sporcu olmayan gruptaki çocuk sayısı neredeyse eşit dağılmıştır. 

10-12 yaş erkek çocuklarda beden kitle indeksinin spor yapma durumuna göre fark göstermediği 

görülmektedir. 

10-12 yaş erkek çocuklarda özellikle ilk adölesan dönemde beslenme alışkanlıklarının düzenli spor 

yapıp yapmama durumuna göre genel anlamda farklılık göstermediği görülmüştür. Bu dönemde 
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haftalık fiziksel aktivite süresi olarak planlı spor yapan grubun, yapılan spor dışında da daha aktif 

oldukları bulunmuştur.  

Sonuç olarak, 10-12 yaş grubu erkeklerde düzenli spor yapmanın, beden kitle indeksi ve persentil 

değerleri üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, bel kalça oranı, çocuk, fiziksel aktivite 
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Abstract 1073 

  

 
The comparison of spormotoric aspects of 12-14 age group basketballers and 

volleyball players 

  

Ayten Adığüzel, Sedat Özcan, Emrah Atay 

Süleyman Demirel Üniversty, The Faculty of Medical Sciences, Department of Sport Sciences, 

ISPARTA 

  

Objective: The objective of this study is to compare some biomotoric aspects of young basketball 

and volleyball players who go to primary schools. 

 

Method: Male basketball (n=16) and volleyball (n=11) players who are champions of Isparta in the 

tournament of young teams which has been held by the Federation of School Sports are included in 

the study. Frequency analysis and independet “t” tests have been used in SPSS 15.0 for Windows 

in the analysis of the findings. 

 

Results: Mean value of the basketballers is 12,68+-0,87year, mean value of volleyball players is 

18,0±7,46year, mean height of basketballers is 150,68±069cm, height of volleyball players is 

154,38±0.80cm, mean weight of basketballers is 41,68±7,46 kg, mean weight of volleyball players 

is 42,45±11,09kg. Statistically significant difference has not been found between the two groups’ 

mean weight and height (p>0,05). Statistically significant difference has not been found among the 

groups’ leg strenght, 30m speed, push up test, sit-up test and vertical jump tests (p>0,05). 

However statistically significant difference has been found between the two groups’ hexagonal 

coordination test values (p<0,05). 

 

Conclusion: While some basic sport motoric aspects which affect the performance of basketballers 

and volleyball players are similar, their coordinative aspects are different. The PE teachers of 

schools who have both basketball and volleyball teams may save time by doing condition workouts 

in the same workout. 

  

Keywords: Basketball, child, sports, volleyball 
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12-14 Yaş grubu basketbolcu ve voleybolcuların spormotorik özelliklerinin 

karşılaştırılması 

  

Ayten Adığüzel, Sedat Özcan, Emrah Atay 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Isparta 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında öğrenimlerine devam eden yıldız basketbol ve 

voleybol takımı sporcularının bazı biyomotorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. 

 

Metod: Çalışmaya okul sporları federasyonunun Isparta’da düzenlemiş olduğu ilköğretim okulları 

yıldız takımlar il birinciliği yarışmalarında il birincisi olan basketbol (n=16) ve voleybol (n=11) 

erkek takımlarının sporcuları alınmıştır. Elde edilen bulguların analizinde SPSS 15.0 for Windows 

programında frekans analizi ve independet ‘’t’’ test kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışmaya katılan basketbolcuların ortalama yaş değerleri 12,68±0,87yıl, voleybolcuların 

ortalama yaş değerleri 13,0±0,89yıl, basketbolcuların ortalama boy uzunlukları 150,68±0,69cm, 

voleybolcuların boy uzunluğu 154,38±0.80 cm, basketbolcuların ortalama vücut ağırlığı 41,68±7,46 

kg, voleybolcuların ortalama vücut ağırlığı da 42,45±11,09 kg olarak belirlenmiştir. Her iki grubun 

boy ve kilo ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Grupların 

bacak kuvvetleri, 30m sürat, şınav testi, mekik testi ve dikey sıçrama testleri arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). İki grubun altıgen koordinasyon test 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

Sonuç: Basketbol ve voleybolcuların performansını belirleyen bazı temel spor motorik özellikleri 

benzer iken koordinatif özellikleri farklıdır. Hem basketbol hem voleybol takımına sahip ilköğretim 

okulları beden eğitimi öğretmenleri kondisyon antrenmanlarını aynı birim antrenmanda yaparak 

zaman tasarrufunda bulunabilirler. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, çocuk, spor, voleybol 
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Abstract 1074 

  

Effects of swimming in apex young and adolescent idiopathic scoliosis 

  

Funda Öztürk Alban1, Asiye Filiz Çamlıgüney2, Mehmet Nurullah Ermiş3 
1Bostanci ClubSporium, Sport School Manager, Istanbul 
2Marmara University, School of Pysical Education and Sports, Department of Movement and 

Training Sciences, Istanbul 
3Maltepe University, Medicine Faculty Hospitals, department of orthopedics and traumatology. 

Istanbul 

  

Purpose: In the last years, yet are not defined as a case of surgery, spinal curvatures under 45 

degrees, a new generation medical perspective, the functional scoliotic development before the end 

of the age (adolescent or young people in particular) sport of swimming is recommended. 

The purpose of this study, young and adolescents with idiopathic scoliosis asymmetric swimming 

studies to investigate the change in degree of scoliosis. 

 

Metod: In this research, participated in 8 young patients with functional idiopathic scoliosis who did 

not participate in regular exercise. Groups trained with depending on the backward and free styles 

and asymmetrical applied to swimming training, the apex direction (c or s scoliosis), which 

comprised of a 3 month training period for 3 days a week with 1 hours a day. Unit training a 10-

minute free-style warm-up, 30-minutes asymmetric swimming, 5-minutes dolphine, stretching the 

last 10 minutes were made in the opposite direction of the curve in the pool. During a 1-hour 

training sessions a 5-minute rest period for each recognized subjects were allowed to use when 

needed.  

 

Result: The subjects were 8 young and adolece age 14.13±2.53 years, body weight 45.5±8.47 kg, 

height 162±13.66 cm, body mass indeks17.22±1.6 kg/m2. X-ray findings before and after training 

showed statistically significant difference (p =.016). 

 

Conclusion: Regular exercise not done before in training period, nutritional disorders, body mass 

index of less than in the general population of subjects, muscle mass, positive change at the end of 

studies, degrees of scoliosis positively declined. 

 

  

Keywords: Exercise, swimming, scoliosis 
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İdiopatik fonksiyonel skolyozlu genç ve adolesanlarda yüzmenin apekse etkileri 

  

Funda Öztürk Alban1, Asiye Filiz Çamlıgüney2, Mehmet Nurullah Ermiş3 
1Bostancı ClubSporium Spor Okulları Genel Koordinatörü 

² Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hareket ve Antrenman Bilimleri 

Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve travmatoloji anabilimdalı, İstanbul 

  

Amaç:  

Ülkemizde son yıllarda henüz ameliyat vakası olarak tanımlanmayan 45 derecenin altındaki omurga 

eğriliklerinde, yeni jenerasyon tıbbi bakış açısında, fonksiyonel skolyozlarda gelişim çağı bitmeden 

(adolesan veya gençlere özellikle) yüzme sporu önerilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, idiopatik skolyozlu genç ve adolesanlarda, asimetrik yüzme çalışmaları ile 

skolyoz derecesindeki değişimin incelenmesidir.  

 

Metod: Çalışmaya daha önce düzenli spor yapmayan, idiopatik fonksiyonel skolyoz hastası 8 genç 

katılmıştır. Hafta da 3 gün 1 saat süresince gruba, apeksin yönüne (c ve s skolyozlu oluşlarına) 

bağlı olarak, serbest ve sırt üstü stillerde asimetrik yüzme antrenmanları uygulanmıştır. Birim 

antrenmanda 10 dakika serbest stil ısınma, 30 dakika asimetrik yüzme, 5 dakika dolphine ayak 

vuruşu, son 10 dakika da havuz içinde eğriliğin tersi yönünde germe çalışması yaptırılmıştır. 1 

saatlik antrenmanlar boyunca her bir deneğe 5 dakika dinlenme süresi tanınıp ihtiyaç duyduğunda 

kullanmasına izin verilmiştir.  

 

Bulgular: Çalışmaya yaşları 14.13±2.53 yıl, vücut ağırlıkları 45.5±8.47 kg, boyları 162±13.66 cm, 

beden kitle indeksleri 17.22±1.6 kg/m2 olan toplam 8 genç katılmıştır. Antrenmanlar öncesi ve 

sonrası röntgen bulgularına göre istatistiki olarak anlamlı fark görülmüştür (p=.016). 

 

Sonuç: Çalışmalardan önce hayatı boyunca hiç spor yapmamış, beslenme bozukluğu olan, genel 

popülasyona göre beden kitle indeksleri az olan deneklerin, çalışmalar sonunda kas kitlelerinde 

olumlu yönde değişim, skolyoz derecelerinde olumlu gerileme gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yüzme; skolyoz 

  

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, yüzme, skolyoz 
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Abstract 1076 

  

Corporative social responsibility in sport: The case of Fenerbahçe Football Club 

  

Uğur Sönmezoğlu, Rıdvan Ekmekçi, Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi 

Pamukkale University Department of Sport Management 

  

Today sport is entertaining, educational, socializing, etc. in social life, as well as the functions of an 

industry in the world has been created by the economy open to innovation and change. In this 

context, improving the awareness of sports clubs in the increasingly competitive environment 

creates distinctive features provide advantages in the current layout can be considered positive. 

Social responsibility is one of the distinguishing features. 

 

The aim of this study was to emphasize the importance of corporative social responsibility in the 

field of sports and to determine carried out activities. For this purpose, the clubs who is competing 

in Turkey leagues was reviewed as preliminary research and it was identified that Fenerbahçe 

Sports Club is a great social responsibility projects and the institutional structure than other clubs. 

For this reason, Fenerbahçe sport clubs was investigated in corporative social responsibility 

practices. Interview technique was used as a method of qualitative research techniques. Data were 

obtained with semi-structured interview form. The form was applied to club Vice-president and the 

person who is responsible from the associations. We tried to find information about the purpose 

and scope of the club's social responsibility projects, the benefits of society and the institution, the 

economic dimension of the employees point of view, the planning process. Also we tried to find 

information about their position when compared with the other sports clubs. 

 

The findings showed that; the social responsibility activities especially through associations which 

are for fulfilling the objectives of clubs are able to achieve the needed regions, the realization of 

the activities according to the needs and thus help to increase the contribution to society activities. 

In addition, to protection and enhancement images of clubs and to increase the moral and 

economic power by raising the number of fans also determined as the contribution. Social 

responsibility activities budget for the nine-year period is determined approximately 8 million 

Turkish Lira. 

  

Keywords: Fenerbahçe, social responsibility, sport clubs 
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Sporda kurumsal sosyal sorumluluk: Fenerbahçe Spor Kulübü örneği 

  

Uğur Sönmezoğlu, Rıdvan Ekmekçi, Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi 

Pamukkale Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 

  

Özet  

Günümüzde spor, toplumsal yaşamda eğlendirici, eğitici, sosyalleştirici v.b işlevlerinin yanı sıra 

dünyada yarattığı ekonomisiyle yeniliklere ve değişime açık bir endüstri olmuştur. Bu bağlamda 

spor kulüplerinin de artan rekabet ortamında ayırıcı özellikler geliştirerek farkındalık yaratmalarının 

mevcut düzende olumlu avantajlar sağlayacağı düşünülebilir. Bu ayırt edici özelliklerden birisi de 

sosyal sorumluluktur. 

 

Bu çalışmada amaç spor alanında kurumsal sosyal sorumluluğun önemini vurgulamak ve yapılan 

faaliyetleri belirlemekti. Bu amaç doğrultusunda yapılan ön araştırma sonucunda Türkiye liglerinde 

faaliyet gösteren büyük kulüpler incelenmiş ve Fenerbahçe Spor Kulübünün sosyal sorumluluk 

projelerinin diğer kulüplere göre daha fazla ve kurumsal yapıda olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında Fenerbahçe Spor Kulübü incelenmiştir. Yöntem olarak 

nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturularak kulüp asbaşkanı ve dernekler sorumlusu ile görüşme yapılmış ve veriler elde 

edilmiştir. Görüşmede kulübün sosyal sorumluluk projelerinin amaç ve kapsamı, topluma ve 

kuruma sağladığı faydalar, ekonomik boyutu, çalışanların bakış açısı, planlama süreci, izlenen yol 

ve diğer spor kulüpleri ile karşılaştırıldıklarında bulundukları konum hakkında bilgiler edinilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Elde edilen bulgular, özellikle dernekler aracılığı ile yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

kulüplerin yardım amaçlarını yerine getirmede, ihtiyaç duyulan kesimlere ulaşılabilme, ihtiyaca 

uygun yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede topluma sağlanan katkının artırılması 

yönünde faaliyetler yapıldığı göstermiştir. Ayrıca, kulüplerin imajlarını koruma, artırma ve taraftar 

sayılarını artırarak manevi ve ekonomik güçlerini yükseltme konusunda katkısının da olduğu 

belirlenmiştir. Dokuz yıllık süreçte sosyal sorumluluk faaliyetleri için 8 milyon TL’ye yakın bir 

bütçenin harcandığı belirlenmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe, sosyal sorumluluk, spor kulübü 
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Abstract 1077 

  

Effects of balance training programs on postural control and jumping skills in 

young basketball players 

  

Ayse Oya Erkut Atılgan1, Selda Uzun1, Filiz Çamlıgüney1, Nusret Ramazanoğlu1, Hasan Serbest2 
1Marmara University School of Physical Education and Sport Health and Science Department, 

İstanbul 
2Galatasaray Sport Club 

  

Purpose: The aim of this study was to determine the effects of balance training on vertical jump 

performance and balance (static and dynamic) parameters of adolescent basketball players. 

Material-Method: 13-14 years old young male basketball players of Galatasaray Sport Club were 

included to this study. Athletes performed balance exercises before the routine basketball training, 

for eight weeks (3 days per week). Static and dynamic balance measurements were made by using 

Prokin 5.0. Bilateral stance was performed as eyes open (EO) and eyes closed (EC). Dynamic 

Equilibrium/ Disequilibrium test was performed in medial-lateral and anterior-posterior direction. 

Vertical jump measurements were taken by performing squat jump. The descriptive characteristics 

of the variables were expressed as mean values, standard deviation, and range values per group. 

The pre- and post-tests session data’s were compared according to the Paired samples T Test.  

Results: There was a significant increase in bilateral static balance (EO) forward-backward standard 

deviation, EO average forward-backward velocity, EO perimeter and vertical jump values pre-post 

test values after 8-week balance exercise (p<0.05). There was no statistically significant difference 

for the eyes closed static balance parameters. There was a significant difference in pre-post test 

values for dynamic balance parameters (medial-lateral and anterior-posterior direction) except 

anterior-posterior dynamic balance forward backward standard deviation (p<0.05).  

Conclusions: In this study, balance and jumping ability were improved with short time training in 

13-14 years old basketball players. As a result, coaches should include balance exercises for 

athletes in addition to their sport special training program. 

  

Keywords: Vertical jump, basketball, balance 
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Denge antrenmanlarının genç basketbolcularda sıçrama ve denge üzerine etkisi 

  

Ayse Oya Erkut Atılgan1, Selda Uzun1, Filiz Çamlıgüney1, Nusret Ramazanoğlu1, Hasan Serbest2 
1Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Sağlık Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Gatasaray Spor Kulübü 

  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, adolasan sporcularda, basketbolda denge antrenmanlarının statik-

dinamik denge ve sıçrama parametreleri üzerine etkisinin değerlendirilmedir.  

Metaryal Metod: Galatasaray Spor Kulübü' nün yaşları 13 ile 14 arasında değişen (boy ortalamaları: 

182,8 cm, kilo ortalamaları: 66,29 kg) genç erkek basketbol takımı oyuncuları çalışmaya alınmıştır. 

Araştırma grubuna basketbol antrenmanlarından önce, haftada 3 antrenman olmak şartı ile 8 hafta 

boyunca denge çalışmaları yaptırılmıştır. Statik ve dinamik denge ölçümleri Prokin System 5.0 (Pk-

Manop-05-en-01 Begomo, Italy) kullanılarak yapılmıştır. Statik denge çift ayak gözler açık (GA) ve 

gözler kapalı (GK) olarak uygulanmıştır. Dinamik dengenin değerlendirmesi: dinamik denge ağırlık 

aktarma değerlendirme testi medio-lateral ve antrerior-posterior düzlemde uygulanmıştır. Dikey 

sıçrama, (Newtest, Oulu, Finland) jumping platform aracılıyla squat jump (SJ) metodu ile 

yapılmıştır. Ön test ve son test ölçümleri arasında fark olup olmadığını test etmek amacıyla Paired-

Samples T-Test kullanılmıştır. Tüm bağımlı değişkenler için ortalama ve standart sapma yapılmış ve 

prosedür için anlamlılık seviyesi başlangıçta p<0.05 olarak belirlendikten sonra istatistiksel analizler 

için SPSS 14.0 bilgisayar paket programı kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Bu araştırmanın sonuçlarına göre, denge eğitimi alan grubun statik denge (gözler açık 

statik denge öne-geriye standart sapma, gözler açık statik denge öne-geriye ortalama hız, gözler 

açık statik denge hata alanı) ve dikey sıçrama ön test ve son test değerleri arasındaki farklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Gözler kapalı statik denge parametreleri arasında 

ise anlamlı fark bulunmamıştır. Antrerior-posterior dinamik denge öne-geriye standart sapma 

parametresi dışında diğer tüm dinamik denge parametreleri ön-son test değerleri istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  

 

Sonuçlar: Bu araştırma sonucunda, 13-14 yaş grubundaki amatör basketbolcularına uygulanan kısa 

süreli (8 haftalık) denge antrenman ve egzersizleri, sporcuların sıçrama ve denge becerilerini 

geliştirmeleri için yeterli olmuştur. Sonuç olarak, antrenörlerin, antrenman programları düzenlerken 

denge egzersizlerini genel antrenman programlarına eklemesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Abstract 1078 

  

Determination of evalution physical activity Giresun University's students' 

physical activity level 

  

Halil Çolak1, Ferhat Büyükkalkan2, Mehmet Yalçın Taşmektepligil3, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin1 
1Giresun University,Faculty of Education, Department of physical education and sport, Giresun 
2Giresun University, Department of physical education and sport, Giresun 
3Ondokuz Mayıs University, YAŞAR DOĞU School of Physical Education and Sport, Sport 

Administration, Samsun 

  

There are 601 students from Giresun University,330 female and 271 male, attended to this study 

which aimed to determine these students’ physical activity levels and then the relationship between 

these levels and their lifestyle. %28 (164 students)of the sample students smoke.%37(61 

students) don’t have any idea about their reasons to start smoking. But the other students 

mentioned the reasons as; problems( %23),friendship (%20), loneliness (%10), and pretension 

(%10). And %20 (118 students) drink alcohol. Most of these students (47,5) can’t remember their 

reason of drinking alcohol at the beginning, but the other students mentioned the reasons as 

problems (%23), friendship (%21), loneliness (%9) and pretension (%9). The study reveals that 

%79 (470 students) of the students attend a physical activity. The ones who attend physical 

activities mostly choose walking with a rate of %66 (470 students).%13 of the students choose 

football,%0,6 choose cycling and %0,5 choose table tennis. %34 of those who attend physical 

activities mentioned that they make exercise 5 of more days in a week,%23 of them follow this 

group with 2 days, %15 of them make exercise 1 day in a week and %12 of them make exercise 3 

days in a week. % 47 of them make exercise in ‘medium level’ and % 42 of them make it 

‘harder’.The determined results from this study help us to provide some motivation sources to 

increase students’ tendency to physical activities and to realize the need of creating different 

activity areas. 

 

  

Keywords: Physical activity level, university students, egzersiz 
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Giresun Üniversitesi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin tespiti ve 

değerlendirilmesi 

  

Halil Çolak1, Ferhat Büyükkalkan2, Mehmet Yalçın Taşmektepligil3, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin1 
1Giresun Üniversitesi, Eğitim Falkütesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Giresun 
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Giresun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, YAŞAR DOĞU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği, 

Samsun 

  

Giresun Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek ve 

böylece onların aktivite düzeyleri ile yaşam tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 

yapılan bu çalışmaya 330’u bayan, 271’i erkek olmak üzere toplam 601 öğrenci katılmıştır. 

Örneklemi oluşturan öğrencilerin %28’i (164 öğrenci) sigara içme alışkanlığına sahiptir. 

Öğrencilerin %37’si (61 öğrenci) sigaraya başlama nedeni hakkında herhangi bir fikre sahip 

değildir. Ancak diğer öğrenciler bu nedenleri; “sorunlar (% 23)”, “arkadaş etkisi (%20)”, “yalnızlık 

(% 10)” ve “özenti (%10)” olarak tanımlamışlardır. Diğer yandan, öğrencilerin %20’si (118 

öğrenci) alkol kullanmaktadır. İçki kullanan öğrencilerin çoğunluğu (%47,5) içkiye başlama 

nedenini hatırlamamakta, diğer öğrencilerse bu nedenleri “sorunlar (%23)”, “arkadaş etkisi 

(%21)”, “yalnızlık (%9)” ve “özenti (%9)” olarak sıralamaktadır. Araştırma, öğrencilerin %79’unun 

(470 öğrenci) fiziksel aktiviteye katıldığını göstermektedir. Fiziksel aktiviteye katılan öğrencilerce en 

fazla tercih edilen fiziksel aktivitenin %66 (470) ile “yürüyüş” olduğu ve bunu futbol (%13), bisiklet 

(%0,6) ve masa tenisi (0,5) dallarının takip ettiği belirlenmiştir. Fiziksel aktiviteye katıldığını ifade 

eden öğrencilerin çoğunluğu (%34) haftanın beş günü veya daha fazla egzersiz yaptığını 

belirtmekte, bunu sırasıyla haftada iki (%23), haftada bir (%15) ve haftada üç (%12) gün egzersiz 

yapanlar izlemektedir. Ayrıca öğrencilerin egzersiz uygulamalarını daha ziyade orta (%47) ve hafif 

(%42) şiddette sürdürdükleri belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, öğrencilerin fiziksel 

aktiviteye yönelimlerini artırmada yeni motivasyon kaynaklarının geliştirilmesi ve daha farklı 

aktivite alanlarının oluşturulması gerektiğini ortaya koyar mahiyettedir.  

Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite seviyesi, üniversite öğrencileri 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite seviyesi, üniversite öğrencileri, exercise 
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Frequency of doing sports and use of smoking, alcohol and other addictive 

substances in university students 

  

Mustafa Gümüş1, Tevfik Cem Akalın1, Hakan Kudak1, Resul Çekin2, Mustafa Ertuğrul Çıplak1, 

Mustafa Gelen1 
1Bülent Ecevit University, School of Physical Education and Spots, ZONGULDAK 
2Amasya University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Spots, AMASYA 

  

Nowadays, the sport is a training tool, is being used by all segments of society. Smoking, use of 

alcohol and other addictive substances are main health problems in our country as well as 

throughout the world. Adolescence and early adulthood period has highly risk for the onset of 

cigarette and alcohol use.  

Purpose of this study is to determine between the frequency of doing sports and use of smoking, 

alcohol and other addictive substances in students of Bülent Ecevit University.  

The average age of the group was 20,24 (woman 541, man 607). The questionnaire of the study 

includes 14 questions about socio-demographic characteristics, 8 about smoking, 11 about alcohol 

and 9 about other addictive substances use. 

Data were evaluated after transferring it to the SPSS for Windows 16.0 program, average values 

were shown as “arithmetic average±standard deviation”, variable groups in order to investigate 

whether there is a statistically significant difference between the mean of the t-test was used. 

Analysis results were evaluated in the %95 confidence interval. 

Results analyzed show us 478 students doing active sports, 670 students has not been doing active 

sport. It has been seen 373 students of cigarettes, 283 students of alcohol and 30 students other 

addictive substances and 15 students have used both of them and statistically significant show us 

meaningfull difference. 

  

Keywords: Frequency of sports, smoking, alcohol, substances 
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Üniversite öğrencilerinin spor yapma sıklığı ile sigara, alkol ve madde kullanım 

durumlarının incelenmesi 
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Mustafa Gelen1 
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2Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, AMASYA 

  

Günümüzde; bir eğitim aracı olan sporun, toplumun bütün kesimleri tarafından kullanılmakta 

olduğu görülmektedir. Sanayinin hızla gelişimi, yoğun kentleşme gibi temel toplumsal değişmelere 

bağlı olarak yeni boyutlar kazanmış, sosyal yaşam içerisindeki yeri ve önemi giderek artmıştır. 

Sigara, alkol ve diğer bağımlılık oluşturan maddelerin kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de önemli bir sağlık problemidir. Ergenlik ve genç erişkinlik dönemleri bu maddelere başlama için 

önemli bir risk oluşturmaktadır.  

Çalışmamızda Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin spora 

yapma sıklığı ile sigara, alkol ve diğer bağımlılık oluşturan maddeleri kullanım durumları 

araştırılmıştır. 

Araştırmaya yaş ortalaması 20,24 olan 607 erkek, 541 kadın toplam 1148 öğrenci katıldı. 

Katılımcılara demografik özellikler ile ilgili 14, sigara kullanımı ile ilgili 8, alkol kullanımı ile 11 ve 

madde bağımlılığı ile ilgili 9 soru bulunan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS for Windows 16.0 

programına aktarılarak değerlendirilmiş, ortalama değerler “aritmetik ortalama±standart sapma” 

olarak gösterilmiş, değişken grupların ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığını araştırmak amacıyla t-testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları %95 güven aralığında 

değerlendirilmiştir. 

 

Sonuçlar incelendiğinde 478 öğrencinin aktif spor yaptığı, 670 öğrencinin ise spor yapmadığı tespit 

edilmiştir. 373 öğrencinin sigara, 283 kişinin alkol ve 30 kişinin madde kullandığı ve 15 kişinin de 

hepsini kullandığı görülmüştür. Aktif spor yapanlar ile sigara ve alkol kullanımı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. (p=0,05) 
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Comparison of elbow flexor-extensor strength and electromyographic activity in 

amputee football players 
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Aim: The purpose of this study was to investigate elbow flexor and extensor maximum voluntary 

isometric contraction (MVC) force and muscle electromyographic activity of amputee football 

players who must use forearm crutches during the matches and trainings. 

 

Method: Seven amputee football player (mean age 25,6±7,7 years, mean height 171,3±3,63 cm, 

mean body mass 65,6±18,03 kg, training experience 20±12,4 months) volunteered for this study. 

Subjects were national amputee football league players with right leg lower extremity amputation. 

MVC force measurements were performed with a custom-made dynamometer. During MVC tests, 

Surface electromyography (Delsys Inc., USA) measurements were taken from Biceps brevis and 

longus, triceps brachii. Root mean square (RMS) was used for signal analysis. 

 

Results: Mean MVIC forces were measured for right elbow flexor (28,3 ± 4,3 kg), left elbow flexor 

(25,7±4,8 kg), right elbow extensor (16,1±2,8 kg), left elbow extensor (15,8 ± 3,2 kg). There 

were significant difference between right and left elbow flexor (p<0.05). There were no significant 

differences between right and left elbow extensor MVICs forces and biceps brevis, biceps longus, 

triceps brachii RMS values.  

 

Conclusions: The upper limbs are not suited for weight bearings loads are transferred across the 

shoulder joint by muscle action in comparison with the passive load transfer in the lower limbs. 

Prolonged use of the upper limbs for weight bearing may lead to degeneration. As a result, 

athletes’ right flexor forces higher than their left elbow flexor forces. Equally strengthen to both 

sides maybe be helpful to prevent the possible upper extremity injuries. 

  

Keywords: Amputee, football, force, electromyography 
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Dimensions of perfectionism in sport setting: Differences in terms of social 

physique anxiety and physical self-description 
  

Gaye Erkmen1, Hülya F. Aşçı2 
1Physical Education and Sport Department, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 
2Sport Sciences Department, Başkent University, Ankara, Turkey 

  

The purpose of the study was to investigate the differences in dimensions of athletes’ perfectionism 

with regard to social physique anxiety and physical self-description. The sample of the study 

consists of 206 (89 female, 117 male) athletes. Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart, Leary, 

& Rejeski, 1989) and three subscales (perceived appearance, physical self-worth and global 

esteem) of Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ; Marsh et al., 2002) were used to assess 

body related perceptions and global self-esteem. Beside, Multidimensional Perfectionism Scale 

(MPS; Hewitt & Flett, 1991) was administered to evaluate the levels of three distinct dimensions of 

perfectionism: self-oriented perfectionism, other-oriented perfectionism, and socially prescribed 

perfectionism of athletes. MANOVA results indicated that there was a significant difference in self-

oriented perfectionism dimension between males and females (Wilk’s λ=.929; F(5, 156) =.002; p 

< 0.05). Moreover, there were significant differences between perfectionism dimensions and global 

self-esteem (Wilk’s λ=.869; F(10, 162) =.000; p < 0.05) perceived appearance (Wilk’s λ=.893; 

F(3, 128) =.001; p < 0.05), perceived appearance (Wilk’s λ=.842; F(12, 617) =.000; p < 0.05), 

and perceived general physical self-worth (Wilk’s λ=.926; F(5, 346) =.001; p < 0.05). On the 

other hand, there were no significant differences in perfectionism dimensions with regard to social 

physique anxiety (Wilk’s λ=.968; F(2, 197) =.090; p > 0.05). In a conclusion, body related 

perceptions and global self-esteem of athletes might be play important role on athletes’ 

perfectionistic thoughts. 

  

Keywords: Perfectionism, social physique anxiety, physical self-description 
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Mükemmeliyetçilik boyutlarının sosyal fizik kaygı ve kendini fiziksel algılama 

değişkenlerine göre değerlendirilmesi 
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Giriş ve Amaç 

Mükemmeliyetçiliğin spor alanındaki rolünü anlamak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca çeşitli 

bilişsel duyuşsal ve davranışsal bileşenlerle ilişkilendirilmiş olduğu görülmüş ve performans ve 

başarı açısından önemli bir kavram haline gelmiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda 

mükemmeliyetçi olma durumunun spor ve egzersiz ortamında güçlü bir motivasyon etkisine sahip 

olduğunu gösteren sonuçlar ortaya konmaya başlansa da yapılan diğer çalışmalarda aşırı seviyede 

mükemmeliyetçi davranış sergileyen bireylerin çeşitli olumsuz durumlarla ilişkileri incelenmiştir 

(sosyal fizik kaygı; Hasse ve ark., 2002, düşük öz saygı; Gotwals ve ark., 2003). Bireyin kendini 

fiziksel olarak nasıl algıladığının mükemmele ulaşma düşüncelerini etkilediği ve dolaylı olarak 

fiziksel benlik kavramının mükemmeliyetçilik kavramı açısından önemli bir faktör olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sporcuların mükemmeliyetçilik alt boyutlarını ile 

sosyal fizik kaygı düzeyleri ve kendilerini fiziksel algılama değişkenlerine göre incelemektir.  

 

Yöntem 

Çalışmanın örneklemini farklı spor branşlarından 89 kadın (Xyaş = 20.50; SS = 4.01) ve 117 erkek 

(Xyaş =22.36; SS = 4.11) toplam 206 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada Çok boyutlu 

mükemmeliyetçilik ölçeği (Multidimsional Perfectionism Scale; Hewitt & Flett, 1991), Sosyal Fizik 

Kaygı Ölçeği (The Social Physique Anxiety Scale; Hart ve ark., 1989) ve Kendini Fiziksel Tanımlama 

Envanteri (Physical Self-Description Ouestionnaire; Marsh ve ark., 2002) kullanılmıştır. 

Katılımcıların mükemmeliyetçilik alt boyutlarındaki farklılıkları belirlemek için Çok Yönlü Varyans 

Analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Kız ve erkek katılımcılar sosyal fizik kaygı, genel fiziksel yeterlik, 

öz saygı ve görünüm alt boyutlarından elde ettikleri medyan değerlerine göre iki gruba (yüksek ve 

düşük algı) ayrılmıştır. 

 

Bulgular 

Yapılan analiz sonuçlarına göre; kadın ve erkek sporcuların arasında alt boyutlar bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmüştür (Wilk’s λ=.929; F(5, 156) =.002; p <0.05).  

Algılanan genel fiziksel yeterlilik düzeyi ve mükemmeliyetçilik alt boyutları karşılaştırıldığında, 

düşük ve yüksek algılanan fiziksel yeterliğe sahip bireylerin mükemmeliyetçilik boyutları arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (Wilk’s λ=.926; F(5, 346) =.001; p < 0.05). Aynı zamanda genel öz 

saygı algısı ve boyutlar arasında da anlamlı istatistiksel fark bulunmuştur (Wilk’s λ=.869; F(10, 

162) =.000; p < 0.05). 
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Katılımcıların algıladıkları görünüm puanlarına göre yapılan karşılaştırmalar sonucunda ise, 

görünüm ile ilgili algılar ve mükemmeliyetçilik alt boyutları arasında anlamlı istatistiksel fark 

bulunmuştur (Wilk’s λ=.832; F(5, 287) =.000; p < 0.05).  

Öte yandan, katılımcıların mükemmeliyetçilik alt boyut puanlarının sosyal fizik kaygı düzeyine 

(yüksek/düşük) göre karşılaştırmak amacıyla yapılan analiz sonucuna göre sosyal fizik kaygı 

düzeyine göre mükemmeliyetçilik alt boyutlarının anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür (Wilk’s 

λ=.968; F(2, 197) =.090; p > 0.05). 

 

Tartışma ve Sonuç 

Cinsiyete göre yapılan analizde kadın erkek arasında kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt 

boyutunda farklılık gösterdikleri bulunmuştur. Dunn ve arkadaşlarının (2005) yaptığı çalışmada da 

farklılık bulunduğu bulunmuştur.  

Genel fiziksel yeterlilik algısına göre katılımcıların mükemmeliyetçilik alt boyutlarında anlamlı 

farklılıklar gösterdikleri bulunmuştur. Genel öz saygı değişkenine göre sonuçlara bakıldığında ise alt 

boyutlarda farklılaşma olduğu bulunmuştur. Bireyin öz saygısının mükemmeliyetçilik durumu 

açısından önem taşıdığı yapılan başka bir çalışmada bu doğrultuda ortaya konmuştur (Rice ve ark., 

1998). 

Yapılmış çalışmalarda (Hasse ve ark., 2002) sosyal fizik kaygı ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin 

kuvvetli olarak birbirine bağlı olduğunu ortaya konulurken, çalışmamız sonucunda katılımcıların 

sosyal fizik kaygı düzeyleri arasında farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

 

Sonuç olarak bireylerin kendilerini fiziksel algılama biçimlerinin mükemmeliyetçi düşünce ve 

davranış sergileme aşamasında farklılık oluşturduğu yapılan araştırma sonucunda görülmüştür. 
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Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, sosyal fizik kaygı, kendini fiziksel tanımlama 
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Abstract 1083 

  

Factors that affect the reasons of choosing common sports branches 

  

Nurdan Ateş1, Ahmet Karakurt2, Hamdullah Ateş3, Veysi Akpolat4, Muhsin Duran5, Ahmet Ateş6, 

Mehmet Macit Ateş7, Ömer Cengiz8, Fikret Dağdeviren9, Savaş Ayhan10 
1 Physical Eduacation and Sport Highschool, Dicle University, Diyarbakir/ Turkey 
2 Physical Eduacation and Sport Highschool, Dicle University, Diyarbakir/ Turkey 
3Dicle University, Health, Culture and Sport Department Trainer, Diyarbakir/ Turkey 
4 Biophysics Department, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir/ Turkey 
5 Physical Eduacation and Sport Highschool Trainer Education Department,Eren 

University,Bitlis/Turkey 
6 Sezai Karakoç Anatolian High School, Diyarbakir/ Turkey 
7 Bismil İmam Preachers High School, Diyarbakir/ Turkey 
8Siirt University, Rektorship,Siirt/ Turkey 
9 Physical Eduacation and Sport Highschool, Dicle University, Diyarbakir/ Turkey 
10 Physical Eduacation and Sport Highschool, Dicle University, Diyarbakir/ Turkey 

  

Purpose 

The purpose of the study is to determine the causes effective variables of choosing the sports 

branches. The research method of the research is comparative and a survey study. 

 

Subjects 

Totally 250 sportsmen with different branches were included in the research. Each licensed with 

different 50 sportsmen were selected to the research sample by using random sampling method. 

The population of the data was Dicle University Sports Hall, Seyrantepe Sport Complex and Ziya 

Gökalp Sports Hall respectively.  

 

Method 

The study used survey questions with the sportsmen selected to face to face with answers. Survey 

questions included 45 questions in the field of person's family status, socio-economic-cultural 

variables and life style of the query. 

 

Results 

As the result, economic benefit was found as the first choice for sportsmen selected football 

branch. The structure of the body and the body length were found an effective choice for basketball 
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and volleyball branches. Teacher training and environmental factors are more effective to choice 

the branch of wrestling and athletics branches. 

  

Keywords: Athletics, basketball, Wrestling, football, volleyball 

 
Yaygın olan spor branşlarının seçilme nedenlerini etkileyen faktörler 

  

Nurdan Ateş1, Ahmet Karakurt2, Hamdullah Ateş3, Veysi Akpolat4, Muhsin Duran5, Ahmet Ateş6, 

Mehmet Macit Ateş7, Ömer Cengiz8, Fikret Dağdeviren9, Savaş Ayhan10 
1 Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 21280, Diyarbakır/ Türkiye 
2 Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 21280, Diyarbakır/ Türkiye 
3Dicle Üniversitesi, Sağlık Kültür, Spor Daire Başkanlığı Antrenörü, Diyarbakır/ Türkiye 
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Diyarbakır/ Türkiye 
5 Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Bitlis/ Türkiye 
6 Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Diyarbakır/ Türkiye 
7 Bismil İmam Hatip Lisesi, Diyarbakır/ Türkiye 
8Siirt Üniversitesi, Rektörlük,Siirt/ Türkiye 
9 Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 21280, Diyarbakır/ Türkiye 
10 Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 21280, Diyarbakır/ Türkiye 

  

Amaç 

Çalışmanın amacı, spor branşlarının seçilme nedenleri ve etkili değişkenlerin etki derecesini ortaya 

koymaktır. Araştırmanın yöntemi karşılaştırmalı bir survey çalışmadır. 

 

Yöntem 

Araştırmaya farklı spor branşları ile ilgilenen toplam 250 sporcu dahil edildi. Çalışmaya alınan 

lisanslı sporcular her branştan 50’şer olmak üzere, rastgele örnekleme yöntemi ile seçildiler. 

Popülasyonu oluşturan alanlar sırasıyla, Dicle Üniversitesi Spor Salonu, Seyrantepe Spor 

Kompleksi, Ziya Gökalp Spor Salonuydu. 

  

Bulgular 

Araştırmaya seçilen sporcular ile çalışmada kullanılan anket soruları yüz yüze görüşülerek yanıtlar 

alındı. Anket soruları 45 adet olup, spor branşı seçimindeki değişkenleri kişinin aile durumunu, 

sosyo-ekonomik-kültürel değişkenlerini ve yaşam stilini sorgulamaktadır. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak, sporcuların spor branşı seçiminde, futbol branşını seçenlerin ekonomik getiriyi ön 

planda tuttukları, basketbol ve voleybol branşı seçiminde vücut yapısı ve boy uzunluğunun etkili 
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olduğu, güreş ve atletizm branşını seçenlerde okul eğitimi sırasında öğretmen ve çevresel 

etkileşimden daha çok etkilendiği bulunmuştur. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Atletizm, basketbol, güreş, futbol, voleybol 
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Abstract 1088 

  

In higher education comparative physical education and sport and sports 

sciences ın educational and pedagogical studies: (the case study in Australia 

and Turkey) 

  

Mürsel Akdenk1, Menderes Kabadayı1, Seydi Ahmet Ağaoğlu1, Yaşar Barut1, Murat Gökalp1, 

Nurullah Öğreten1, Volkan Balcı1, Fatih Samet Atasoy1, Yasemin Özyanık1, Gönül Şenyer2, İbrahim 

Kurt2 
1Ondokuz Mayıs University,School of Yaşar Doğu Physical Education and Sports 
2Physical Education and Sports Teachers 

  

1-Purposes: " In Higher Education Comparative Physical Education and Sports Sciences in 

Educational and Pedagogical Studies; The Case Study of Australia and Turkey is aimed at the 

disclosure of the investigation. 

 

2-Method: Related resources were found in Turkey and Australia. In Higher Education Comparative 

Physical Education and Sports Sciences in Educational and Pedagogical Studies have been made 

related The Case Study in some countries. There were performed on the field in both countries. In 

particular, some higher educational exercise and sports sciences institutions in Australia have been 

visited. Related information was obtained from those organisations. This field survey of the 

relevant information and documents, and educational sciences, sports pedagogy in terms of 

programs and plans in terms of physical education and sports studies examined different 

approaches. 

 

3-Results: Educational sciences, and sports pedagogy programs and planning studies; healthy, 

disabled and elderly in physical education and sports activities are the balancing of both systems. 

Sports staff in different areas of educational programs, activities, and strategies has been 

redesigned. 

 

4-Conclusion: As a result, Turkey and Australia, and the teaching of Exercise and Sport Science 

Education and investigated some of the different governmental and non-governmental 

organizations, institutions. As well as, more humane and multi-purpose programs in Turkey Higher 

Education Exercise and Sport Sciences collaboration Programs have been explain with Educational 

Sciences and Sports pedagogical Study the ways of related doors have been opened. 

  

Keywords: Pedagogical, physical education, sports training 
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Yükseköğretimde karşılaştırmalı beden eğitimi ve sporda eğitim bilimleri ve 

spor pedagojisi çalışmaları ( Avustralya ve Türkiye örneği ) 

  

Mürsel Akdenk1, Menderes Kabadayı1, Seydi Ahmet Ağaoğlu1, Yaşar Barut1, Murat Gökalp1, 

Nurullah Öğreten1, Volkan Balcı1, Fatih Samet Atasoy1, Yasemin Özyanık1, Gönül Şenyer2, İbrahim 

Kurt2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu;Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
2Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 

  

1-Amaç: “Yükseköğretimde Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ve Sporda Eğitim Bilimleri ve Spor 

PedagojisiÇalışmaları; Avustralya ve Türkiye Örneği “ adlı alan incelemesinin açıklanması 

amaçlanmaktadır. 

 

2-Yöntem: İlgili kaynaklar Türkiye ve Avustralya’dan bulundu. Yüksek öğretimde Karşılaştırmalı 

Beden Eğitimi ve SpordaEğitim Bilimleri ve Spor Pedagojisi Çalışmaları üzerinde her iki ülkede de 

alan incelemeleri yapıldı. Özellikle; Avustralya’da bazı yüksek öğretim kurumları ziyaret edildi. İlgili 

bilgiler yerinden elde edildi. Bu alan araştırmasında; ilgili bilgiler ve belgelerde hem eğitim bilimleri; 

spor pedagojisinin programlar ve planlamalar bakımından beden eğitimi ve spor çalışmaları 

açısından değişik bir yaklaşımlarla irdelenmektedir. 

 

3-Bulgular: Eğitim bilimleri; ile spor pedagojisinin programları ve planlama çalışmaları; sağlam, 

engelliler ve yaşlılarda beden eğitimi ve spor çalışmaları içerisinde her iki açıdan dengeleme 

yapılmaktadır. Farklı alanlarda spor elemanı eğitim programları,faaliyetleri ve stratejileri yeniden 

tasarlandı. 

 

4-Sonuç: Neticede;Türkiye ve Avustralya Egzersiz ve Spor bilimleri Eğitimi ve öğretiminde hem bazı 

değişik hükümet ve hükümet dışı kurumlar incelendi. Hem de; Türkiye Yüksek Spor Bilimlerinde 

daha insani ve çok amaçlı programlarından yaralanma yolları açıklanmaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Pedogojik, beden eğitimi, spor eğitimi 
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Abstract 1089 

  

Investigation of BMI, WHR, WHtR and eating habits&exercise participation in 

university students: Hacettepe University sample 

  

Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl 

School of Sport Sciences and Technology, Hacettepe University, Beytepe, Ankara 

  

Purpose: The aim of this study was to investigate the university students’ exercise participations, 

body compositions and eating habits. 

 

Methods: Participants of this study were the students of Hacettepe University from various 

departments in 2011-2012 academic year (N=582 (272 female, 310 male), Mage=22.71±1.92). In 

this study, Assignment of Physical Activity Level, Body Composition Questionnaire and Eating 

Habits Questionnaire were applied. BMI, WHR, WHtR measurements were calculated for the 

antropometric assessment. Nutritional status were assessed by using eating habits questionnaire. 

 

Results: As a result of analyses, students in both sexes had normal BMIs, WHRs and WHtRs. Also, 

no significant differences were found based on sex and exercise participation. But, significant 

difference was found at WHtRs of university students based on gender (p<0.05). Thus, male 

students had higher WHtR than their female counterparts. 

 

Conclusion: Consequently, significant relationships were only found between WHtR of university 

students. 

  

Keywords: Body mass index, waist-hip ratio, waist to height ratio, university students 

 
Üniversite öğrencilerinin beden kitle indeksleri, bel/boy oranları, bel/kalça 

oranları ile beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteye katılım durumlarının 

incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği 

  

Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara 

  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin egzersize katılımlarını, beslenme 

alışkanlıklarını ve BKİ, BBO, BKO değerlerini saptamaktır. 



 

2070 

 

Yöntem: Araştırmaya 2011–2012 eğitim yılında Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde eğitim 

gören 582 gönüllü öğrenci (Myaş=22.71±1.92) katılmıştır. Bu öğrencilerden 272’si kadın, 310’u 

erkektir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Antropometrik ölçümler 

ve beslenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik kısa bir anket kullanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi 

Godin’in kısa anketiyle belirlenmiş olup, antropometrik ölçümler araştırmacılar tarafından 

yapılmıştır. Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin boy, vücut ağırlığı, bel çevresi ve kalça 

çevresi ölçülerek, BKİ, BKO ve BBO değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket 

programında analiz edilmiştir. 

 

Bulgular: Elde edilen verilere göre, kadın öğrencilerin %86.4’ü normal kiloya sahipken, %3.7’si 

fazla kilolu ve %0.4’ü obezdir. Erkek öğrencilerde ise %72.3’ü normal kiloya sahip, %24.5’i fazla 

kilolu ve %2.6’sı obezdir. Kadın ve erkek öğrencilerin BKİ ortalamaları sırasıyla 21.57±9.7 ve 

23.9±2.8 kg/m²’dir. Sedanter kadın öğrencilerin BKİ değerleri 21.92±6.2, aktif kadın öğrencilerin 

21.22±7.3; sedanter erkek öğrencilerin BKİ değerleri 24.1±4.5, aktif erkek öğrencilerin BKİ 

değerleri 23.9±5.6 olarak bulunmuştur. Bel/kalça oranlarına bakıldığında, sedanter kadın 

öğrencilerde BKO değeri 0.75 ±0.05, fiziksel olarak daha aktif kadın öğrencilerde 0.74±0.05 olarak 

bulunmuştur. Sedanter erkek öğrencilerde BKO değeri 0.85±0.06, aktif erkek öğrencilerde ise 

0.84±0.05 olarak bulunmuştur. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Bel/boy oranlarına bakıldığında kadın öğrencilerin BBO ortalaması 0.43±0.06 iken, erkek 

öğrencilerin BBO ortalaması 0.49±0.049 olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerin BBO 

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

Bel çevrelerine bakıldığında ise kadın öğrencilerin 71.9±7.07 cm, erkek öğrencilerin 88.6±9.29 

olduğu görülmektedir. 

 

Sonuç: Bu araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılımlarına göre BKİ, 

BKO, BBO değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Günümüzde oldukça önemli bir sağlık 

sorunu olan ve özellikle gençleri tehdit eden obezitenin, Hacettepe Üniversitesi gençlerinde görülme 

sıklığının düşük olduğu söylenebilir. Ayrıca standart bir sınıflandırma değeri olan BBO göz önüne 

alındığında kadınların erkeklere göre BBO’larının anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde yapılan bu çalışmada, katılan öğrencilerin Bel çevreleri, 

Bel/kalça oranları, Bel/boy oranları ve Beden kitle indekslerinin standart değerler içerisinde yer 

aldığı görülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, bel/boy oranı, bel/kalça oranı, üniversite öğrencileri 
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Abstract 1090 

  

Determination of pre and post training paw strength of elit basketball players 

  

Ömer Cengiz1, Veysi Akpolat2, Hamdullah Ateş3, Muhsin Duran4, Nurdan Ateş5, Emrah Aykora7, 

Vedat Mutlu6, Rıdvan Nabikoğlu8 
1Siirt University, Rektorship,Siirt/ Turkey 
2Biophysics Department, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir/ Turkey 
3Dicle University, Health, Culture and Sport Department Trainer, Diyarbakir/ Turkey 
4Physical Eduacation and Sport Highschool Trainer Education Department,Eren 

University,Bitlis/Turkey 
5Physical Eduacation and Sport Highschool, Dicle University, 21280, Diyarbakir/ Turkey 
6Physical Eduacation and Sport Highschool Trainer Education Department,Eren 

University,Bitlis/Turkey 
7Physical Eduacation and Sport Highschool Trainer Education Department,Eren 

University,Bitlis/Turkey 
8Dicle University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Teacher, Diyarbakir / Turkey 

  

Purpose 

Paw strength, which is a physical property play an important role in daily life and especially during 

the sportive activities to get the maximum effective efficient. However, paw strength is very 

important indicator in basketball in terms of performance.  

 

Method 

This study carried out on 21 basketball players who are playing for some basketball clubs.  

The results of the study were compared by using paired samples t test. MedCalc statistical program 

were used for the statistics. 

  

Results 

The results of this study showed that pre and post paw and back strength, which were measured 

before and after match were not found statistically significant (p>0.05) 

  

Keywords: Basketball, muscles, force, paw strength 
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Elit basketbolcuların maç öncesi ve sonrası pençe ve sırt kuvvetlerinin 

belirlenmesi 

  

Ömer Cengiz1, Veysi Akpolat2, Hamdullah Ateş3, Muhsin Duran4, Nurdan Ateş5, Emrah Aykora7, 

Vedat Mutlu6, Rıdvan Nabikoğlu8 
1Siirt Üniversitesi, Rektörlük, Siirt/ Türkiye 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Diyarbakır/ Türkiye 
3Dicle Üniversitesi, Sağlık Kültür, Spor Daire Başkanlığı Antrenörü, Diyarbakır/ Türkiye 
4Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Bitlis/ Türkiye 
5Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Diyarbakır/ Türkiye 
6Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Bitlis/ Türkiye 
7Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Bitlis/ Türkiye 
8Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Diyarbakır/ Türkiye 

  

Amaç 

Fiziksel bir özellik olan pençe kuvveti, günlük çalışmalar ve spor aktiviteleri sırasında çalışmaların 

etkili ve verimli olarak gerçekleşmesinde etkin rol oynar. Pençe kuvveti özellikle performans 

açısından, basketbolda çok önemli bir göstergedir.  

 

Yöntem 

Bu araştırma profesyonel kulüplerde oynayan 21 basketbolcu üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Elde edilen veriler bağımlı iki değişkeni test eden Student-t testi aracılığıyla analiz edildi. Sonuçların 

değerlendirilmesinde MedCalc istatistik programı kullanıldı. 

  

 

Sonuç 

Maç önsesi ve sonrası elde edilen pençe ve sırt kuvveti değerlerinin istatistiksel olarak 

karşılaştırılması, maç öncesi ve sonrası değerlerinde bir farkın olmadığını ortaya koydu. (p>0,05) 

  

  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, kas, kuvvet, pençe kuvveti 
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Abstract 1095 

  

Effect of 6 month sport activities on recovery of stability in children with 

cerebral palsy 

  

Selda Uzun1, Sevinç Yılmaz1, Nusret Ramazanoğlu3, Asiye Filiz Çamlıgüney3, Gizem Özkaya1, Oya 

Erkut Atılgan1, Fikriye Ovak Bittar2 
1School of Pysical Education and Sports, Department of Sport Health Sciences, Marmara University, 

İstanbul 
2Texas Electrophysiology Services, Houston, Texas 
3Marmara University, School of Pysical Education and Sports, Department of Movement and 

Training Sciences, Istanbul 

  

Subjects: Four male children with Cerebral Palsy (CP) between 5 and 13 years of age were included 

in this study. The children were classified using the Gross Motor Function Classification System 

(GMFCS) for children with Cerebral palsy (1 spastic quadripleji, 2 spastic diplegia, 1 spastic 

hemiplegiai). Three of children were in level II, one of them was in level III.  

Purpose: To examine effect of 6 month training and sport activities on recovery of stability and 

postural control, and/or to investigate of center of presssure(COP) in children with Cerebral palsy 

(CP).  

 

Method: Balance measurements were evaluated when the subjects stand quietly on a force and 

balance plate (1mx1m) which measured vertical ground reaction forces (Matscan, Tekscan, Boston, 

MA) for 30 seconds. The following balance tests were performed: Eyes Open with fixed support 

(EO), Eyes Closed with fixed support (EC), right and left leg were teste done by one during 

consequtively EO and EC. In additon to balance parameters evaluations with force platform, Berg 

Balance Scale (BBS), Ashworth Scale, maximum hand grip strength, flexibility tests (sit and reach 

and modified apply tests (shoulder flexibility test)), skinfold thickhness and Tanita meeasurements 

were performed for all subjects. 

The intervention corresponded to at least three sessions per week during 6 month. Training 

regimen consists of following tasks: static and dynamic balance balance tasks, ball activities, 

coordination, flexibility, strength and swimming exercises (each week only one day) in children 

with CP. 

In this study, all evaluations were repeated 3 times with an interval of 3 months: One prior to the 

start of the training (pre-test); the second one were tested after 12 weeks (mid-test); the third 

one were done after 24 weeks (post-test).  
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Results and Conclusions: Training improved the performances on the all tasks that were measured. 

The biggest improvement for static balance EO-COP was observed in a spastic diplegic child with 

level III in the GMFCS after 12 weeks training (p< 0.05). However, others did not showed 

meaningful differences in the static balance parameters after both 3 and 6 months training. On the 

dynamic tasks, 5 years old spastic hemiplegia demonstrated big difference in the left foot EO-COP 

after 6 month intervention P<0.05. 

  

Keywords: Balance, cerebral palsy, children, training 

 
Effect of 6 month sport activities on recovery of stability in children with 

cerebral palsy 

  

Subjects: Four male children with Cerebral Palsy (CP) between 5 and 13 years of age were included 

in this study. The children were classified using the Gross Motor Function Classification System 

(GMFCS) for children with Cerebral palsy (1 spastic quadripleji, 2 spastic diplegia, 1 spastic 

hemiplegiai). Three of children were in level II, one of them was in level III.  

Purpose: To examine effect of 6 month training and sport activities on recovery of stability and 

postural control, and/or to investigate of center of presssure(COP) in children with Cerebral palsy 

(CP).  

Method: Balance measurements were evaluated when the subjects stand quietly on a force and 

balance plate (1mx1m) which measured vertical ground reaction forces (Matscan, Tekscan, Boston, 

MA) for 30 seconds. The following balance tests were performed: Eyes Open with fixed support 

(EO), Eyes Closed with fixed support (EC), right and left leg were teste done by one during 

consequtively EO and EC. In additon to balance parameters evaluations with force platform, Berg 

Balance Scale (BBS), Ashworth Scale, maximum hand grip strength, flexibility tests (sit and reach 

and modified apply tests (shoulder flexibility test)), skinfold thickhness and Tanita meeasurements 

were performed for all subjects. 

The intervention corresponded to at least three sessions per week during 6 month. Training 

regimen consists of following tasks: static and dynamic balance balance tasks, ball activities, 

coordination, flexibility, strength and swimming exercises (each week only one day) in children 

with CP. 

In this study, all evaluations were repeated 3 times with an interval of 3 months: One prior to the 

start of the training (pre-test); the second one were tested after 12 weeks (mid-test); the third 

one were done after 24 weeks (post-test).  

 

Results and Conclusions: Training improved the performances on the all tasks that were measured. 

The biggest improvement for static balance EO-COP was observed in a spastic diplegic child with 

level III in the GMFCS after 12 weeks training (p< 0.05). However, others did not showed 

meaningful differences in the static balance parameters after both 3 and 6 months training. On the 
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dynamic tasks, 5 years old spastic hemiplegia demonstrated big difference in the left foot EO-COP 

after 6 month intervention P<0.05. 
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Abstract 1098 

  

Comparison of the proprioception, two point discrimination and performance 

tests in different division soccer referees 
  

Barış Gürol1, Mehmet Kale1, Cihan Caner Aksoy2 
1Anadolu University, School of Physical Education and Sports, Eskişehir, Turkey 
2Dumlupınar University, Health High School, Kütahya, Turkey 

  

The purpose of this study was compared proprioception, two point discrimination and performance 

tests in different division soccer referees. Voluntary 20 male soccer referees [age (year)= 

30.0±3.7] in three different divisions [top-class referee (n=5), city referee (n=10), candidate 

referee (n=5)] were participated to the study. Squat jump, counter-movement jump, 10m, 20m, 

30m, and 40m sprints, sit and reach, proprioception and two-point discrimination were tested. 

Kruskal Wallis Test was used to analyze different division soccer referees. There were no statistical 

significant differences (p<0.05) in squat jump, counter-movement jump, 10m, 20m, 30m, and 

40m sprints, proprioception, and two point discrimination tests among three different division 

soccer referees. In conclusion, although there are three different referee classmen who are top-

class referees, city referees and candidate referees, there are no differences in the jump and sprint 

performance, flexibility, proprioception and two-point discrimination among them. 
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Farklı liglerdeki futbol hakemlerinin propriosepsiyon, iki nokta ayrımı ve 

performans testlerinin karşılaştırılması 
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GİRİŞ 

Hakemlik bilgi, tecrübe, eğitim, yeterlilik, kassal kondisyon, kontrol, konsantrasyon ve maçlar 

sırasında sporcular kadar efor gerektirir. Bu nedenle futbol hakemlerinin vizelerinin yenilenmesi ve 

bir üst klasmana geçebilmek için çeşitli fiziksel yeterlilik testleri yapılmaktadır. Bu testler kassal 
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performansın sergilenmesi şeklinde olup duysal incelemeleri içermemektedir. Propriyosepsiyon 

kassal kontrol, hareketin doğruluğu ve eklem stabilizasyonunda büyük rol oynamaktadır. Deri, kas, 

tendon, menisküs, kapsül ve ligamenlerde, eklem çevresinde bulunan birkaç reseptör ile eklem 

pozisyonu ve hareketin yönü algılanmaktadır (Boerbooma ve ark,2008; Lee ve ark,2003). Bu 

reseptörler mekanik uyarıları alıp aksiyon potansiyeli oluşturabilecek sinirsel uyarılara 

dönüştürmektedir (Strimpakos,2009). İki nokta ayırımı, uzayda pozisyon algısını sağlayan 

duyulardan birisidir. Deride bulunan reseptörler iki nokta ayrımının yapılabilmesinde önemli role 

sahiptir. Kaneko ve ark (2005) iki nokta ayrımı duyusu değerlendirmesinin duysal sorunların 

belirlenebilmesinde etkili yöntem olduğunu bildirmiştir. Literatür incelendiğinde hakemlerle ilgili az 

çalışmanın yapıldığı, çalışmaların ağırlıklı olarak hakemlerin fizyolojik performanslarına yönelik 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı liglerde görev yapan hakemlerde iki nokta ayrımı, 

propriyoseptif duyu ve fiziksel performans özellikleri açısından fark olup olmadığının incelenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Çalışmaya yaşları 30.0±3.7yıl olan HİF(aday)(n=5), İl(n=10) ve Klasman(n=5) olmak üzere üç 

farklı gruptan toplam 20 erkek hakem gönüllü denek olarak katılmıştır.  

Sprintler 10m, 20m, 30m ve 40m’ye yerleştirilmiş 4 fotoselli kronometre sistemiyle (Sport Expert, 

MPS501, Tümer Elektronik, Türkiye) test edilmiştir. Her denek için test iki defa tekrarlanmıştır ve 

daha iyi süre istatistiksel hesaplamaya dahil edilmiştir. 

Skuat ve aktif sıçramalar Sport Expert, MPS-501 (Tümer Elektronik, Türkiye) cihazının matı 

üzerinde Komi ve Bosco (1978)’nun önerdiği şekilde test edilmiştir. Her denek için test iki defa 

tekrarlanmıştır ve daha yüksek sıçrama istatistiksel hesaplamaya dahil edilmiştir.  

İki nokta ayrımı duyusu ölçümü Kaneko ve ark (2005) ile Louis ve ark (1984)’nın belirttiği şekilde 

yapılmıştır. Deneğin gözleri görsel uyarıların engellenebilmesi için kapatıldıktan sonra sandalyeye 

oturtulup kolu masa üzerine yerleştirilmiştir. Cihazın tek ve çift noktaları rastgele olarak test 

noktalarına eşit yük verilerek bastırılmıştır. Denek sözel olarak tek ya da iki nokta hissettiğini 

belirtmiştir. Ölçüm alınan her noktada ölçüm beş defa tekrarlanmış, en yüksek ve en düşük 

değerler çıkarıldıktan sonra kalan üç değerin ortalaması alınmıştır. İki nokta ayırımı duyuları elin 

palmar yüzündeki beş farklı noktadan (üçüncü parmak birinci, ikinci ve üçüncü falanksı ve avuç içini 

ortadan ikiye bölündüğünde üstte ve altta kalan kısımlar) ve el sırtından (üçüncü metakarpal 

üzerinden) alınmıştır. İki nokta ayrım cihazı ile Cope ve Antony (1992)’nin belirttiği şekilde 5mm 

aralıktan başlanılarak mesafe iki nokta hissedildiği müddetçe azaltılmıştır. Ölçümler arasında 

oluşabilecek yorgunluğu önlemek için 30’ar sn’lik aralar verilmiştir.  

Baskın omuz propriosepsiyonları gonyometre (Baseline 360 degree clear plastic goniometer, USA) 

ile ölçülmüştür. Proprioseptif ölçüm için denekler sırtüstü yatırılmış, gözleri kapatılmıştır. Deneğe 

ölçümün nasıl yapılacağı anlatılmış ve birer deneme ölçümü alınmıştır. Ölçümler eklem hareket 

açıklığının başında, ortasında ve son kısmında olacak şekilde propriosepsiyon ölçüm noktaları 30°, 

80° ve 130°’ler seçilmiştir. Her ölçüm üç kez tekrarlanmış, her tekrarda 10 hedef açıda beklenmiş 

ve pasif olarak başlangıç pozisyonuna geri dönülmüştür. Ardından deneğin hedef açıyı bulması 
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istenmiş, bulunan açı deneğin kol ve ön koluna sabitlenen gonyometre aracılığı ile kaydedilmiştir. 

Kaydedilen değerlerle olması gereken açılar arasındaki fark hesaplanarak açısal hata bulunmuş ve 

üç ölçümdeki açısal hataların ortalaması alınmıştır. 

Klasman, İl ve HİF hakemleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Kruskal Wallis testi 

uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<=0.05 alınmıştır.  

 

BULGULAR 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Klasman, İl ve HİF hakemleri arasında 10-20-30 ve 40m’den oluşan 

sprint parametreleri, skuat ve aktif sıçramaları, esneklikleri, iki nokta ayırımı ve proprioseptif 

duyuları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

 

SONUÇ 

Klasman, İl ve HİF hakemleri arasında 10-20-30 ve 40m’den oluşan sprint parametreleri, skuat ve 

aktif sıçramaları, esneklikleri, iki nokta ayırımı ve proprioseptif duyuları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamış olması bu üç farklı hakem grubunun test edilen performans parametreleri 

açısından birbirinden farklı olmadığını göstermektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Skuat sıçrama, aktif sıçrama, sprint, propriosepsiyon, futbol hakemliği 
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Test results of the referees 

 

Klasman, il, hif (aday) hakemlerinin sprint, sıçrama, esneklik, propriosepsiyon ve iki 

nokta ayrımı test sonuçları 

 

KLASMAN 

HAKEMLERi 

(ort+ss) 

İL HAKEMLERİ

(ort+ss) 

HİF (ADAY) 

HAKEMLERİ 

(ort+ss) 

Kİ KARE ANLAMLILIK DÜZEYİ (p)

10m(sn) 1.79±0.09 1.77±0.07 1.74±0.07 1.596 0.450 

20m(sn) 3.15±0.11 3.16±0.19 3.05±0.18 1.410 0.494 

30m(sn) 4.40±0.12 4.34±0.18 4.27±0.25 1.940 0.379 

40m(sn) 5.58±0.23 5.58±0.27 5.46±0.28 1.009 0.604 

Aktif sıçrama(cm) 31.20±6.10 31.70±4.83 32.00±4.74 0.318 0.853 

Skuat sıçrama(cm) 28.60±4.45 29.80±4.44 30.20±4.09 0.698 0.705 

Otur-eriş(cm) 20.00±4.85 23.50±8.97 28.20±11.12 1.745 0.418 

30 derece fark 2.06 ±1.01 2.63±2.22 3.40±2.10 1.355 0.508 

80 derece fark 2.46 ±0.90 2.40±1.06 5.20±3.32 4.067 0.131 

130 derece fark 3.26±1.09 4.66±3.43 4.46±2.37 0.641 0.726 

El sırtı 14.60±9.37 9.70±5.54 11.80±1.92 1.280 0.527 

3.parmak uç 2.20±0.84 2.80 ±0.92 2.20±1.10 1.950 0.377 

3.parmak orta 4.20±1.92 3.80±1.48 4.00±0.71 0.829 0.661 

3.parmak üst 4.20±1.92 4.60±2.22 5.80±1.79 1.413 0.493 

El alt yarı 8.20±2.77 6.00±2.49 5.00±3.32 3.067 0.216 

El üst yarı 8.20±2.77 7.40±3.92 7.80±2.17 0.334 0.846 

Bulgular 
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Abstract 1099 

  

 
Special education and rehabilitation of sport mentally handicapped and clinical 

comparative studies of play therapy (higher education and civil society ın 

Australia and related areas in the name of Turkey production model) 

  

Mürsel Akdenk 

19 Mayıs Universty 

  

1-Background: "Mental Impairments Comparative Private Fitness Training rehabilita-tion and 

Clinical Play Therapy Studies, Australia and Turkey, at high Education and Training in Civil Society 

Related Areas Element Model," the study's infor-mation about the ways different personnel 

training. 

 

2-Materials-Methods: A 2.1-Material: Related resources, the European Union and the Union of 

Mediterranean Countries in Asia and the Pacific regions of Turkey and Avustral on Earth have been 

obtained. Library resources were reviewed. 

 

2.2-Methods: A systematic documents in different ways, as the arrow-du and critically evaluated. 

On the one hand, said study Rehabilitation of Mentally Handicapped Children and Clinical Play 

Therapy Studies in Comparative Private Fitness Training, Australia and Turkey, Higher Education 

and Training Element Model of Non-Top-munity-Related Areas being developed in a different style. 

On the other hand, and clinical researcher for Play Therapy Studies "Australia, Victoria State, the 

entire family and Friendship Groups Educational Games Fun and Learning Therapy Programs 

worked". For this purpose, Melbourne, Hume City Council attended courses on behalf of and with 

experts from the region and Families Home School and the elementary schools served as Leader of 

the applications Voluntary Play therapy. The same or similar terms of programs and courses in 

Turkey are examined critically the different ways of opening. 

 

3-Results: 3.1-Transnational Comparative Private Fitness Training Rehabilitation Programs Mental 

Impairments were prepared. 

Mental Impairments 3.2-Transnational Comparative Studies in Special Clinical Game Tera-kitty was 

participating was different practical activities. 

Mental Impairments 3.3-Transnational and Comparative Private Fitness Training Reha-bilitasyonu 

were participating in the clinical Play Therapy Studies were performed in different uy-gulamalı 

activities. 
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3.4 Transnational Comparative Private Fitness Training and Rehabilitation of Mentally Handicapped 

Children Play Therapy Clinical Studies; Nineteen Uni-versity Graduate Education Program, 

discussed in May, as well as the Avraspa Her academic Tur-key in the period October 2012-October 

2013 training programs are planned. 

 

4-Conclusion: The 4.1-Conclusion: 4.1.1-General Result: Transnational Mental Impairments Special 

Clinical Play Therapy Studies in Comparative European Union, Germany, Slovenia, Italy and the 

United Kingdom were included as well as some examples of countries. Their studies of Higher 

Education and Civil Society, and in some parts of education and special education practices were 

evaluated. 

4.1.2 Private outcome: Australia Transnational Mental Impairments challenge-comparative 

Comparative Model of Special Clinical Play Therapy Studies examined the relevant participating in 

program implementation was. 

In short, abroad, in Australia The comparative Specialty Sports Training Rehabilitation of the 

Mentally Handicapped Transnational and Comparative Studies in Special Clinical Play Therapy 

Model for Turkey are both important. Both teaching methods in higher education programs as well 

as non-governmental units requested for the sample to be taken. 

  

Keywords: Tourism, health care, and free-time coaching training, health care and serbesttime 

coaching, health and leisure-s evaluation of transnational certified coaching courses 

 
Zihinsel engellilerde karşılaştırmalı özel spor eğitimi rehabilitasyonu ve klinik 

oyun terapisi çalışmaları (Avustralya ve Türkiye’de yüksek öğretim ve sivil 

toplumda ilgili alanlarda eleman yetiştirme modeli ) 
  

Mürsel Akdenk 

19 Mayıs Üniversitesi 

  

1-Amaç: “Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Spor Eğitimi Rehabili-tasyonu ve Klinik Oyun 

Terapisi Çalışmaları; Avustralya ve Türkiye’de Yük-sek Öğretim ve Sivil Toplumda İlgili Alanlarda 

Eleman Yetiştirme Modeli ”adlı alan çalışmasının farklı eleman yetiştirme yolları hakkında bilgiler 

veril-mektedir. 

 

2-Materyal ve Yöntem: 2.1- Materyal: İlgili kaynaklar, Avrupa Birliği ve Akdeniz Ülkeleri Birliği; 

Asya ve Pasifik bölgelerinden; Türkiye ve Avustral-ya’dan elde edilmiştir. Kütüphane kaynakları 

taranmıştır. 

 

2.2- Yöntem: Değişik yollardan bulunan dökümanlar sistemetik olarak okun-du ve eleştirel olarak 

irdelendi. Bir yandan; adı geçen araştırmada Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Spor Eğitimi 
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Rehabilitasyonu ve Klinik Oyun Terapisi Çalışmaları; Avustralya ve Türkiye’de Yüksek Öğretim ve 

Sivil Top-lumda İlgili Alanlarda Eleman Yetiştirme Modeli hakkında farklı bir üslup geliştirilmektedir. 

Diğer taraftan; ve Klinik Oyun Terapisi Çalışmaları için araştırmacı “Avustralya, Victoria Eyaleti; 

Tüm Ailelerde Eğitsel Oyun ve Dostluk Gruplarında Eğlence ve Öğrenme Terapisi Programlarında 

Çalıştı “. Bu amaçla; Melbourne, Hume Belediyesi’nin ilgili kurslarına katıldı ve onlar adına Bölgede 

Ana Okulu ve İlkokullarda Aileler ve uzmanlarla birlikte alan uygulamalarında Gönüllü Oyun terapisi 

Lideri olarak görev aldı. Aynı yada Benzeri Programların ve kursların Türkiye’de de açılmasının farklı 

yolları eleştirel yönden irdelenmektedir.  

 

3-Bulgular: 3.1- Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Spor Eğitimi Rehabilitasyonu 

Programları hazırlandı.  

3.2- Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Klinik Oyun Tera-pisi Çalışmaları iştirak 

edildi değişik uygulamalı faaliyetler yapıldı.  

3.3- Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Spor Eğitimi Reha-bilitasyonu ve Klinik 

Oyun Terapisi Çalışmalarına iştirak edildi değişik uy-gulamalı faaliyetler yapıldı. 

3.4- Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Spor Eğitimi Rehabilitasyonu ve Klinik 

Oyun Terapisi Çalışmaları; Ondokuz Mayıs Üni-versitesi Lisans Üstü Eğitim Programında tartışıldı; 

hem de Avraspa Akade-misi‘nde Ekim 2012-Ekim 2013 kurs dönemlerinde programlarının açılması 

planlanmaktadır. 

 

4-Sonuç: 4.1-Sonuç: 4.1.1-Genel sonuç: Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Karşılaştırmalı Özel Klinik 

Oyun Terapisi Çalışmaları Avrupa Birliğindeki Almanya,Slovenya;İtalya ve İngiltere gibi bazı 

ülkelerden örnekler alındı. Onların Yüksek Öğretim ve Sivil Toplum çalışmaları; bazı eğitim ve özel 

öğretim uygulamaları yerinde irdelendi.  

4.1.2-Özel sonuç: Avustralya’da Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Karşılaş-tırmalı Özel Klinik Oyun 

Terapisi Çalışmaları Modeli Karşılaştırmalı olarak incelendi;ilgili program uygulamalarına iştirak 

edildi..  

Kısaca; yurt dışında; Avustralya’da Uluslarüstü Zihinsel Engellilerde Kar-şılaştırmalı Özel Spor 

Eğitimi Rehabilitasyonu Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Özel Klinik Oyun Terapisi Modeli Türkiye için 

hem önemli bulunmaktadır. Hem yüksek öğretim hem de sivil toplum birimlerinde öğretim 

yöntemleri programları örnek alınmak istenilmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Turizm, sağlık ve serbest zamanları değerlendirme, koçluk eğitimi, sağlık ve 

serbest zamanları değerlendirme koçluğu, sağlık ve serbest zamanları değerlendirme koçluğunda 

uluslarüstü sertifikalı kurslar 
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Abstract 1101 

  

The relationship between the strength and the rate of fat percentage for 

different weight male juda athletes 

  

Semih Yılmaz1, Nusret Ramazanoğlu2, Asiye Filiz Çamlıgüney2, İrfan Gülmez2, Nuri Topsakal2, Ömer 

Şaylı3, Selda Uzun3 
1¹ Marmara University, School of Pysical Education and Sports, Department of Physical Education 

and Sports, Istanbul 
22Marmara University, School of Pysical Education and Sports, Department of Movement and 

Training Sciences, Istanbul 
33Marmara University, School of Pysical Education and Sports, Department of Sports and Health 

Sciences, Istanb 

  

Introduction: For judo players, as in many sports activities, strength development has become an 

important element of performance. Generally, the heaviest weight judokas are succesful using the 

throwing technique is greater. In this sport, it has been suggested that high level judo players 

should have low body fat.  

 

Aim: The purpose of this study was to investigate differences in fat-free mass and maximum grip 

strenght among judo athletes of different weight category levels.  

 

Method: The subjects were 31 male judo athletes of 3 different weight category levels with 

9.75±2.06 years of judo practice. Weight category was light weight (>-66kg, N=11), middle 

weight (73-81 kg, N=9), heavy weight (90 kg - <, N=11). Group was composed of athletes who 

participated in national Turkish judo team. 

 

Judo athletes, ages 18.26±0.82 years, with in weight category (light-middle-heavy weight) levels 

were body weight 63.07±5.03, 77.24±4.32, 103.84±16.86 kg, height 169.03±8.25, 175.74±4.48, 

180.76±6.94 cm, BMI (body mass indeks)22.12±1.78, 25.02±1.25, 31.97±6.16 kg/m2, free fat 

mass 56.25±4.48, 67.58±3.58, 81.22±7.06 kg. Fat thicknesses were measured by skinfold 

calipper at 7 sites. Fat percentage was calculated from fat thicknesses using a previously reported 

equation. Maximum grip strenght measurements were performed with a custom-made 

dynamometer consisting of a loadcell (Cas Co., Korea) connected to a indicator (Kyowa, Japan) 

which is using its own software. 

 

Results and Conclusions: There were significant differences in right grip between the light weight 
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p=.014 and heavy weight p=.007, in left grip between the middle weight p=.216 and heavy weight 

p=.155 judo athletes. Middle weight athletes also had greater strength power than heavy weight 

athletes. In fact, heavy weight judo athletes’ lean body mass are similar to the middle weight ones. 

As a result, the goal of athletes should be increase lean body mass and decrease fat mass of heavy 

weight atlehes.  

 

  

Keywords: Fat mass, grip strenght, judo, lean body mass 
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Abstract 1107 

  

An ınvestigation of motor proficiency, physical self-perception and physical 

activity level of 9-14 age of primary school students 
  

Gürkan Elçi1, Özgür Mülazımoğlu Ballı1, Utku Işık2 
1Pamukkale University, School of Sport Sciences and Technology, Denizli 
2Dumlupınar University, School of Physical Education and Sport,Kütahya,Turkey 

  

1.Aim of the Study 

The primary purpose of the study was to test the relationship among students’ motor proficiency, 

physical self-perception and physical activity levels and also determine to differences according to 

age and gender. 

  

2.Method 

The samples of the study were 120 male and 131 female total 251 students in three primary 

schools in Denizli. For collecting data, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency second edition 

(BOT-2), Children and Youth Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) and the Physical Activity 

Questionnaire (FAQ) were used. Descriptive statistics, Pearson Correlation Coefficients and 

Multivariate ANOVA (MANOVA) were used to analyze obtained data.  

 

3. Findings 

Some of the finding of research, in the Physical Self-Perception “physical fitness” MET values to the 

size of the lower and middle levels of positive correlation value of r= 0.33 (p<.05). Also MANOVA 

results revealed that there were statistically significant difference on motor proficiency, physical 

self-perception and physical activity levels according to gender and age (p<.01). The follow up 

Tukey test showed that generally 9-10 years old students had lower score on BOT-2 than 11, 12, 

13 and 14 years old students. On the other hand, 9 and 10 year old students had higher physical 

activity level than 11, 12, 13, 14 year old students. 

  

4.Results 

Results indicated that although 13 and 14 years old students had higher motor proficiency level 

than 9 and 10 years old, 13 and 14 years old students had lowest physical activity level than 9 and 

10 years old students. 

  

Keywords: Motor proficiency, physical self-perception, physical activity 
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9-14 Yaş ilköğretim öğrencilerinin motor yeterlik, fiziksel benlik algısı ve fiziksel 

aktivite düzeylerinin incelenmesi 

  

Gürkan Elçi1, Özgür Mülazımoğlu Ballı1, Utku Işık2 
1Pamukkale Universitesi, Sport Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 
2Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye 

  

1.Çalışmanın Amacı 

Araştırmanın birincil amacı 9-14 yaş grubu ilköğretim öğrencilerin motor yeterlik, fiziksel benlik 

algısı ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi test etmektir. İkinci olarak ise motor yeterlik, 

fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre farklılıklarının tespit 

edilmesidir.  

 

2.Yöntem 

Çalışmanın örneklemini Denizli ilinde yer alan üç ilköğretim okulunun 4, 5, 6, 7, 8’inci sınıflarında 

okuyan 120 erkek ( yaş=12.14 ± 1.36 yıl) ve 131 kız ( yaş= 12.15 ± 1.49 yıl) olmak üzere toplam 

251 ( yaş=12.15 ± 1.43 yıl) gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması kısmında 

katılımcıların yaş, cinsiyet, gibi demografik bilgilerinin belirlenmesi için kişisel bilgi formunun 

yanında Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi ikinci versiyonu (BOT-2), Çocuklar ve Gençler 

için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri (CY-PSPP) ve Fiziksel Aktivite Anketi (FAA) kullanılmıştır. BOT-2 

dört–yirmi bir yaş grubu çocuklarının motor fonksiyonlarını ölçmek için Bruininks tarafından 

1978’de geliştirilmiş ve 2005 yılında revize edilerek ikinci versiyonu oluşturulmuştur (Bruininks ve 

Bruninks, 2005). Bir kişiye uygulanması 45-60 dk süren BOT-2 testi 8 alt-test (ince motor 

beceriler, ince motor beceri entegrasyonları, el becerileri, çift yönlü koordinasyon, denge, koşma 

hızı ve çeviklik, el-kol koordinasyonu ve güç) ve toplam 53 maddeden oluşmaktadır. Tüm 

maddelerin toplam puanından toplam motor bileşik puanı da elde edilmektedir. CY-PSPP ise 

Whitehead (1995) tarafından geliştirilmiş ve 6 alt boyut ve 36 maddeden oluşmaktadır. Envanter, 

dört puanlı yapılandırılmış seçenek formatı kullanılarak puanlanmaktadır. Bu ölçeğin Türk çocukları 

için güvenirlik ve geçerlik çalışması Aşçı, Eklund, Whitehead, Kirazcı ve Koca (2005) tarafından 

yapılmıştır. FAA Sallis ve ark. (1993) tarafından öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek 

amacıyla geliştirilmiştir. Anketteki aktiviteler “Metabolik Eşitlik” (METs) düzeyine göre düşük, orta 

ve yüksek şiddet şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dört aktivite düşük şiddet, yedi aktivite orta şiddet 

ve dokuz aktivite ise yüksek şiddet kategorisinde yer almaktadır. Bireysel haftalık MET değerleri 

(MET/hafta) her bir aktivitenin MET değeri ile haftalık sıklığının çarpımından elde edilmiştir. 

Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Pearson korelasyon katsayıları 

belirlenmiş ve grupların birden fazla değişken bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

test etmek amacıyla Çok Değişkenli ANOVA (MANOVA) kullanılmıştır. 
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3. Bulgular 

Araştırma grubunun BOT-2 alt testlerinden “güç testi” ve Fiziksel Benlik Algıları alt boyutlarından, 

“genel yeterlik” alt boyutu hariç diğer alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Elde edilen ilişki katsayıları r=0.15 ile r=0.29 değerleri arasında 

değişmekte olup pozitif ve düşük bir ilişki vardır (p<0.05). BOT-2 alt testlerinden güç testi ile MET 

değerleri arasında r=0.24 değerinde pozitif ve düşük düzeyde bir ilişki vardır (p<0.05). 

Gözlemlenen diğer bir bulgu ise Fiziksel Benlik Algısı “fiziksel kondisyon” alt boyutu ile MET 

değerleri arasında r=0.33 değerinde pozitif ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Tablo 

1’de motor yeterlik, fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişki detaylı bir 

şekilde gösterilmiştir.  

MANOVA analiz sonuçları cinsiyet ve yaşa göre motor yeterlik, fiziksel benlik algısı ve fiziksel 

aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu ortaya koymuştur (p<.01). 

Cinsiyet yönünden takiben yapılan tek yönlü varyans analiz sonuçlarına göre, ince motor beceriler, 

ince motor beceri entegrasyonları, el becerileri ve denge BOT-2 alt testlerinde kızlar lehine, El-kol 

koordinasyonu ve güç BOT-2 alt testleri ve fiziksel aktivite düzeylerinde erkekler lehine istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<.05). Yaş grupları için yapılan varyans analizi 

sonuçlarına göre BOT-2 alt testlerinden ince motor beceri entegrasyonları, el becerileri, çift yönlü 

koordinasyon, koşma hızı ve çeviklik, el-kol koordinasyonu, BOT-2 toplam puan, fiziksel benlik 

algısı fiziksel kondisyon alt testinde ve fiziksel aktivite düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır (p<.01). Yapılan Tukey takip testi sonuçlarında bu farkın BOT-2 test 

sonuçlarında genel olarak 9-10 yaş grubu çocukların 11, 12, 13 ve 14 yaş grubundan daha düşük 

puanlara sahip olmasından, fiziksel benlik algısı fiziksel kondisyon alt testinde ise 11 yaş grubunun 

13 ve 14 yaş grubundan daha yüksek puanlara sahip olmasından, son olarak ise MET değerlerinin 

13 ve 14 yaşın tüm diğer yaş gruplarından daha düşük puana sahip olmasından kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. Tablo 2 ve tablo 3’de motor yeterlik, fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite 

düzeylerinin cinsiyet ve yaş gruplarına göre ortalama değerleri verilmiştir.  

 

4.Sonuç 

Çalışma sonuçları göstermektedir ki motor yeterlik puanlarında fiziksel gelişim özellikleri ile doğru 

orantılı olarak 9-10 yaşın diğer yaş gruplarına göre en düşük puanlara sahipken, fiziksel aktivite 

düzeyinde en yüksek puanlara sahiptir. 14-15 yaş grubundaki çocukların SBS sınavlarına 

hazırlanıyor olması fiziksel aktivite ortamından uzaklaşmalarının sebeplerinden birisi olarak 

düşünülebilir. Motor yeterliklerinin üst düzeyde olmasına karşın aktivite seviyelerinin düşük olması 

bu yaş dönemindeki çocukların fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Motor yeterlik, fiziksel benlik algısı, fiziksek aktivite 
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BOT-2 and Total Score of Participant's Frequency, Mean and Standard Deviation Rates 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin BOT 2 Alt Testleri ve Toplam Puanlarının Frekans (N) 

Ortalama (X) ve Standart Sapma (Ss) Değerleri 
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Motor Proficiency, Physical Self-Perception and Physical Activity of Participant Compare 

With Correlation Coefficient 

Araştırmaya katılan öğrencilerinin BOT 2, Fiziksel Benlik Algıları ve Fiziksel Aktivite 

Düzeyleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin korelasyon katsayıları 

 
 

Physical Self-Perception and MET Scores of Participant's Frequency, Mean and Standard 

Deviation Rates 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Fiziksel Benlik Algıları Alt Boyutları ve MET Değerleri 

(N) Ortalama (X) ve Standart Sapma (Ss) Değerleri 
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Abstract 1108 

  

 
The evaluation of the dietary habits of Turkish MALE BOXİNG NATİONAL TEAM 

  

Ebru Arslanoğlu 

Ministry of Health and Youth, Health Management Presidency, Ankara 

  

Objective:The objective of this study is to determine the nutritional status of The Turkish Male 

Boxing Team Sportsmen. 

 

Methods: A total of 28 male sportsmen aged between 16-27 were participated in this research. 

The data was collected using a survey technique done by an interview. The questionnaire included 

the demographic information, nutritional status and habits of the sportsmen. Body Mass Index was 

calculated using their weight and height measurement, and the evaluation was based on NCHS 

(National Center for Health Statistics) Mass Body Index percentiles for their age/sex. The statistical 

analyses of the data was done by using SPSS 16.0 package software. 

 

Results: The average age of the sportsmen was found 20,4± 3,16 years. The average height was 

174,08±7,95 cm, the average weight was 73,08±17,86 kg and the average Mass Body Index was 

found 23,8±4,17. %17,9 of the sportsmen was found to be over 90 percentiles according to the 

Body Mass Index Reference Values (NCHS). It was found that %75 of the sportsmen were 

graduated form the high school, they have been doing sports for an average of 8,5 ± 3,96 years, 

%96,3 of the sportsmen have no health problems. It was also found that %66,7 of the sportsmen 

were skipping meals, %70,6 of them were skipping breakfast, %41,2 of them were skipping meals 

because they do not have appetite in the mornings, %59,3 of the sportsmen were in a calm mood 

when they were having their meals. It was also found that %86,4 of the sportsmen were not using 

any ergogenic products, %89,3 of the sportsmen were not using any additional vitamin or 

minerals, %88 had no nutrition education. 

 

As a result; It was found that the sportsmen in The Turkish National Male Boxing Team who were 

participated in this research are skipping breakfast the most and have wrong nourishment habits. 

It is thought important for these sportsmen to gain actual and well balanced dietary habits, and it 

would be useful to take nutrition education from the experts to achieve this goal. 

  

Keywords: Boxing, dietary habits, nutritional status 
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Boks erkek milli takımının beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi 

  

Ebru Arslanoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara 

  

Amaç: Bu araştırmada, “Boks Erkek Milli Takımı”ndaki sporcuların beslenme durumu ve 

alışkanlıklarının saptanması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmaya 16-27 yaş aralığında 28 erkek sporcu katılmıştır. Veriler anket tekniği ile 

karşılıklı görüşme yapılarak toplanmıştır. Soru formunda, sporcuların demografik bilgileri, beslenme 

durumu ve alışkanlıklarını içeren sorulara yer verilmiştir. Boy ve ağırlık ölçümleri alınarak 

sporcuların BKİ’leri (Beden Kitle İndeksi) hesaplanmış, değerlendirme yapmak için, yaşa ve 

cinsiyete göre NCHS (National Center for Health Statistics) BKİ persentillerinden yararlanılmıştır. 

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Çalışmaya katılan sporcuların yaş ortalaması 20,4 ± 3,16 yıl olarak bulunmuştur. 

Sporcuların ortalama boy uzunluklarının 174,08 ± 7,95 cm, ortalama vücut ağırlıklarının 73,08 ± 

17,86 kg, ortalama BKİ’lerinin 23,8 ± 4,17 kg/m2 olduğu ve sporcuların %17,9’ unun ( n=5), 

Beden Kitle İndeksi Referans Değerleri’ne (NHCS) göre 90 persentilin üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. Sporcuların %75’inin lise mezunu olduğu, ortalama 8,5 ± 3,96 yıldır spor yaptıkları, 

%96,3’ünün herhangi bir sağlık problemi olmadığı, %66,7’sinin öğün atladığı, öğün atlayanların 

%70,6’sının kahvaltıyı atladığı, %41,2’sinin yemek yemek istemediğinden dolayı öğün atladığı, 

%59,3’ ünün öğünleri tüketirken sakin bir ruh hali içinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sporcuların 

%86,4’ ünün ergojenik ürün, %89,3’ ünün ek vitamin ve mineral kullanmadığı, %88’ inin bugüne 

kadar hiç beslenme eğitimi almadığı tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak; çalışmaya katılan milli boksörlerin en çok kahvaltıyı atladıkları ve kısmen yanlış 

beslenme alışkanlıklarına sahip oldukları bulunmuştur. Bu sporculara yeterli ve dengeli beslenme 

alışkanlığı kazandırılmasının önemli olduğu, konunun uzmanı kişilerden alınacak beslenme 

eğitiminin milli sporcular açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

GİRİŞ 

Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve 

beslenme gelmektedir (Ersoy ve Hasbay,2000). Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun büyümesi, 

yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli miktarlarda 

alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumu olarak tanımlanır (Baysal, 2004). Yeterli ve 

dengeli beslenme, yapılan antrenmanın etkinliğini maksimum düzeye çıkartır. Günümüzde spor 

yapmakta olan bir çok kişinin dengeli bir beslenme hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, hatalı 
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uygulamaların sporcular arasında yaygın olduğu ve bu uygulamaların tehlikeli sonuçlar 

doğurabileceği bilinmektedir.  

Bu yüzden bu çalışma, Boks Milli Takımı’ndaki sporcuların beslenme durumu ve alışkanlıklarının 

saptanması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE METOD  

Araştırmaya Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na sağlık kontrolleri için 

başvuran yaşları 16-27 arasında değişen 28 erkek sporcu katılmıştır. Hazırlanan anket formunda, 

sporcuların demografik bilgileri, beslenme durumu ve alışkanlıklarını içeren sorulara yer verilmiştir. 

Veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak değerlendirilmiş, aritmetik ortalama, standart sapma ile 

sayı ve yüzde dağılımları alınmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmaya katılan sporcuların %71,4’ü lise, %25’i üniversite, %3,6’sı ilkokul mezunu olduğu, 

%96,3 ünün herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilmiştir. Sporcuların ortalama 8,5 ±3,96 

yıldır spor yaptıkları, haftada ortalama 20,57 ±4,48 saat antrenman yaptıkları belirlenmiştir. 

Sporcuların yaş ortalaması 20,46 ± 3,16 yıl, ortalama boy uzunlukları 174,08± 7,95 cm, ortalama 

vücut ağırlıkları 73,08± 17,86 kg, ortalama BKİ’ leri ise 23,8 ± 4,17 kg/m2 bulunmuştur. 

Sporcuların %17,9’u ( S=5), Beden Kitle İndeksi Referans Değerleri’ne (NHCS) göre 90 persentilin 

üzerinde olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca sporcuların, %66,7’ sinin öğün atladığı, öğün atlayanların %70,6’sının kahvaltıyı atladığı, 

%41,2’sinin canı yemek yemek istemediğinden dolayı öğün atladığı, %46,4 ünün düzenli kahvaltı 

yapmadığı ve %59,3’ünün öğünlerini tüketirken sakin bir ruh hali içinde olduğu bulunmuştur. Yarar 

ve ark. (2011) yaptığı çalışmada sporcuların %47,6’sı yemeğe yeterli zaman ayıramadığı, % 22,8’i 

ise kilosunu kontrol altına almak istediği için öğün atladıklarını belirtmişleridr. Sevindi ve ark. 

(2007) yaptıkları çalışmada, erkeklerin %71’i bayanların %77’sinin öğün atladığı, erkeklerin 

%56’sının sabah kahvaltısını, %37’sinin öğle yemeğini tüketmediği tespit edilmiştir. Erkek 

katılımcıların %46,4’ünün, bayanların %39,7’sinin düzenli olarak kahvaltı yaptıkları tespit edilmiştir. 

Sporcuların %86,4’ ünün ergojenik ürün, %89,3’ünün ek vitamin ve mineral kullanmadığı, %88’inin 

bugüne kadar hiç beslenme eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Şanlıer ve Arıkan (2000), yaptıkları 

çalışmada sporcuların %73,8’inin ek vitamin kullandıklarını tespit etmişlerdir. Yapılan başka bir 

çalışmada, Yarar ve ark. (2011), sporcuların %49,4’ünün daha önce beslenme eğitimi aldığını, 

%8,7 sinin almadığını, %29,3’ünün ise aldığı eğitimi yeterli bulmadığını bulmuşlardır.  

 

SONUÇ  

Araştırmaya katılan Boks Erkek Milli Takımındaki sporcuların yaş ortalaması 20,46 ± 3,16 yıl, 

ortalama boy uzunlukları 174,08± 7,95 cm, ortalama vücut ağırlıkları 73,08± 17,86 kg, ortalama 

BKİ’ leri ise 23,8 ± 4,17 kg/m2 bulunmuştur. Sporcuların %66,7’sinin öğün atladığı, öğün 

atlayanların %70,6’sının kahvaltıyı atladığı, %86,4’ünün ergojenik ürün kullanmadığı, %89,3’ ünün 
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ek vitamin ve mineral kullanmadığı, %88’inin bugüne kadar hiç beslenme eğitimi almadığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç olarak, günümüzde yeterli ve dengeli beslenmenin; sporcuların vücut bileşimleri ve sportif 

performanslarını etkilediği bilinmektedir. Çalışmaya katılan sporcuların milli sporcu olmalarına 

rağmen hatalı beslenme alışkanlıklarna sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle, sporcuların 

beslenmelerine önem vermeleri, konunun uzmanı kişilerden beslenme eğitimi almalarının faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Boks, beslenme alışkanlıkları, beslenme durumu 
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Abstract 1109 

  

A research on regular physical activity habits of women who live in Çanakkale 

city centre 

  

Gülşah Şahin1, Mustafa Kamil Özer2, Türkan Söğütçü1, Özhan Bavlı1, Şakir Serbes1, Hüseyin Özden 

Yurdakul1, Can Özgider1, Zeynel Dohman1, Gülçin Gözaydın1, Özlem Ergun Açanal1, Serra Ayşe 

Çakar1 
1School of Physical Education and Sport, Çanakkale Onsekiz Mart University 
2Faculty of Sport Science, Gedik University,İstanbul 

  

Introduction and Purpose: Obesity has been increasing in our country just like the rest of the 

World. For this reason, there has been studies conducting in order to decrease the obesity, to 

increase the regular physical activity habits, and to increase become conscious about healthy 

nutrition in Turkey. The purpose of this study was to determine physical activity habits of women 

who live Çanakkale city centre. 

 

Material-Methods: To make up the sample of this study The Turkish Statistical Institute’s data for 

Çanakkale city centre take into account by gender. Totally there were 517 volunteer women who 

live in one of the 7 neighborhoods and their age from 20 to 49 years participated in this research. 

A questionnaire which is reliable and valid was used in order to evaluate their physical activity 

habits. 

 

Findings: It was determined that reasons of not to do exercises as follows; 57, 3 % no time for 

regular physical activity, 13,2% do not know where and how to do exercise. Moreover, it was 

determined that 8, 7% of women do exercise when they have time, and 2, 5 % the women do 

exercise regularly. 4, 1% of the women keeps on exercising regularly about 1-2 years, 2, 7% of 

the women has been continuing less than 1 year. 9, 1 % of them prepares their own activity 

program, 2,1% of the women’s program prepared by doctor. It was identified that the most 

popular activity type was walking 5, 8%; 2nd was aerobic-step 2, 9%. It was also found that 2, 9% 

of the women who do exercise regularly only exercise 1 day of the week, 2, 3% of them do 

exercise 2 days of the week, %1, 9 of them do exercise 3 day of the week, and 1, 7% of them do 

exercise. Besides, results indicated the highest ratio of regular physical activity was 6, 2% and 1 

hour. Furthermore, 35 % of the women started to do regular physical activity for the reason of to 

be healthy. 
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Result: 83, 4% of 517 women who live in Çanakkale city centre aged from 20 to 49 do not exercise 

regularly. 11, 2% of them exercise regularly and 5, 4% stop exercising. 

  

Keywords: Physical activity, women, exercise 

 
Çanakkale il merkezinde yaşayan kadınlarda düzenli egzersiz alışkanlığının 

araştırılması 

  

Gülşah Şahin1, Mustafa Kamil Özer2, Türkan Söğütçü1, Özhan Bavlı1, Şakir Serbes1, Hüseyin Özden 

Yurdakul1, Can Özgider1, Zeynel Dohman1, Gülçin Gözaydın1, Özlem Ergun Açanal1, Serra Ayşe 

Çakar1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale 
2Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul 

  

Giriş-Amaç: Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de obezite artmaya başlamıştır. Bu nedenle 

Türkiye genelinde obezitenin yaygınlığını azaltabilecek, fiziksel aktivite yapma alışkanlığını 

arttırabilecek, düzenli ve sağlıklı beslenme konusundaki bilinçlenmeyi arttırma çalışmalarının 

yapıldığı da görülmektedir. Bu araştırmada Çanakkale ilinde bulunan kadınların fiziksel aktivite 

yapma alışkanlığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem: Araştırmanın örnekleminin oluşturulmasında Türkiye İstatistik Kurumunun cinsiyete göre 

Çanakkale Merkez İlçe nüfus verileri dikkate alınmıştır. Çanakkale il merkezinde bulunan 7 

mahalleden birinde yaşayan, minimum 20 yıl ve maksimum 49 yıl yaş aralığında olan, gönüllü 517 

kadın araştırmaya katılmıştır. Kadınların fiziksel aktivite yapma alışkanlığını değerlendirmek için 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan anket formu kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Egzersiz yapmama nedenlerine bakıldığında, kadınların %57,3’ünün zamanı olmadığı için 

düzenli egzersiz yapmadığı, %13,2’sinin nerede ve nasıl yapacağını bilmediği için yapmadığı tespit 

edilmiştir. Düzenli fiziksel egzersiz yapan kadınlardan % 8,7’sinin fırsat buldukça yaptığı, %2,5’inin 

sürekli yaptığı tespit edilmiştir. Kadınların %4,1’nin aktiviteyi 1-2 yıldır sürdürdüğü, % 2,7’sinin 1 

yıldan az süredir devam ettirdiği tespit edilmiştir. Aktivite programını % 9,1’inin kendisinin 

hazırladığı, % 2,1’inin doktor tarafından hazırlandığı, en fazla tercih edilen aktivite türünün ise 

%5,8 ile yürüme olduğu, 2. sırada %2,9 ile aerobik- step olduğu tespit edilmiştir. Düzenli aktivite 

yapan kadınlar arasında bu aktiviteyi %2,9’nun haftada 1 gün gerçekleştirdiği, %2,3’ünün haftada 

2 gün gerçekleştirdiği, %1,9’unun haftada 3 gün gerçekleştirdiği, %1,7’sinin haftanın her günü 

gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Düzenli aktivite süresinin en yüksek oran % 6,2 ile 1 saat olduğu 

tespit edilmiştir. Düzenli fiziksel aktiviteye başlama nedenleri incelendiğinde kadınların %35’inin 

sağlık için gerekli olduğunu düşündükleri için egzersiz yaptıkları tespit edilmiştir. 
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Sonuç: Çanakkale il merkezinde 20-49 yaş arası 517 kadının %83,4’ünün düzenli egzersiz 

yapmadığı, %11,2’sinin düzenli egzersiz yaptığı, %5,4’ünün bıraktığı tespit edilmiştir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, kadın, egzersiz 
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Abstract 1110 

  

Legislative regulations that have been done for preventing hooliganism in 

football: A comperative study of England and Turkey 

  

Fatih Sezgin, Recep Bilgin, Hidayet Tiftik 

Turgut Özal University, School Of Foreign Languages 

  

The aim of this study is to compare the legislative regulations that hav been done in england and 

Turkey. "Hooliganism" is the term used broadly to describe disorderly, aggressive and often violent 

behaviour perpetrated by spectators at sporting events. In the UK, hooliganism is almost 

exclusively confined to football.Disorderly behaviour has been common amongst football supporters 

since the birth of the sport, but it is only really since the 1960s that it began to be perceived as a 

serious problem.Although football hooliganism only rose to widespread public attention in the 

1960s, it had been with the sport since its earliest development. In the late 19th Century, concerns 

were frequently voiced about groups of "roughs" causing trouble at matches by attacking not only 

opposing supporters, but also players and referees. Many sociologists point to football's origins in 

working class Britain as a factor distinguishing it from the majority of sports popular today, and 

contributing to its links with aggressive and disorderly behaviour. England has made the following 

regulations: Control of Alcohol Act in 1985, the Act of football Spectators in 1989, with which the 

English courts could judge about the spectators to be kept in police stations during a match and be 

hindered to go abroad. The Football Offences Act was put into effect in 1991. then the following 

came: The Football Offence and Disorder Act in 1999 and The Footbal Disorder Act in 2000. 

  

Keywords: Football, hooliganism, england, legislative regulations, turkey 

 
Futbolda şiddeti önleme adına yapılan hukuki düzenlemeler: İngiltere ve 

Türkiye'nin karşılaştırılması 

  

Fatih Sezgin, Recep Bilgin, Hidayet Tiftik 

Turgut Özal Üniversitesi,Yabancı Diller Yüksek Okulu 

  

Holiganizm terim olarak sportif olaylarda meydana gelen şiddet olaylarını tanımlamak için kullanılan 

bir kelimedir.holiganizm genelde sportif olaylarla ilişkili bir terim olsa da günümüzde holiganizm 

futbolla özdeşleşmiş gibi durmaktadır.1960ların sonlarına doğru kamuoyunun gündemine giren 

holiganizm;özellikle ingiltere'de futbol müsabakalarında meydana gelen çoklu ölümlerden sonra 
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dünya kamuoyunun gündemine oturdu.29 mayıs 1985 yılında 85 kişinin ölümü ve ingiliz 

takımlarının 5 yıl boyunca avrupa kupalarına katılmasının men edilmesi ile sonuçlanan heysel 

faciası futbolda holiganizm adına unutulmayacak bir leke olarak tarihin alnında 

durmaktadır.holiganizm adına ingiltere'de yaşanan bu ve benzeri olaylar ingiliz yönetiminin 

holiganizmi önleme adına ciddi adımlar atmasına sebep olmuştur.yaşanan ölümlü olaylardan sonra 

ingiltere; Sportif olaylarda sırasında alkol tüketimini kontrol altında tutmak ve stat çevresinde alkol 

satışı ve izleyicilerin stada alkol sokmaları yasaklamak amacıyla 1985 yılında Control of Alcohol Act 

adı altında hukuki bir düzenlemeye gitmiştir.bu düzenlemenin ardından ise 1989 yılında Futbol 

Seyircileri Kanununu çıkarmıştır.çıkarılan bu kanunla mahkemelere futbolla ilgili şiddet olaylarına 

karışan kimselere İngiliz takımlarının ülke dışında oynadığı maçlar sırasında İngiltere’den çıkış 

yasağı koyma ve bu kişilere maç tarihinde belirlenmiş polis istasyonlarında bulunma zorunluluğu 

getirebilme yetkisi vermiştir.1991 yılında ise The Football Offences Act yani Futbol Suçları Kanunu 

çıkarılmıştır.bu kanunla sahaya veya seyircilere yabancı madde fırlatılması, ahlak dışı ve ırkçı 

tezahüratta bulunma ile seyircilerin sahaya girmesi yasaklanmış karaborsada bilet satımı suç haline 

getirilmiştir. Ayrıca kanun, polis amirlerine gerekli gördükleri araç ve seyircileri durdurup arama 

yetkisi vermiştir.bu düzenlemeleri sırasıyla 1999 yılında The Football Offence and Disorder Act 

(Futboldaki Düzensizlikleri Önleme Kanunu) ve 2000 yılında ise The Footbal Disorder Act yürülüğe 

girmiştir.ingiltere yaptığı bu hukuki düzenlemelerle holiganizmi dizginlemiş ve futbol sahalarını 

ailece gidlebilen mekânlar haline getirmeyi başarmıştır.peki ingilterede bunlar olurken türkiye futbol 

holiganizmini önlemek adına ne gib düzenlemeler yapmıştır?Bu çalışmanın amacı ingilterede futbol 

holiganizmini önlemek için yapılan düzenlemelerle türkiyede yapılan düzenlemelerin karşılaştırılarak 

bir kıyas yapmaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, holiganizm, hukuki düzenlemeler, ingiltere, türkiye 
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Abstract 1111 

  

Investigate the effects of winning the first goal as a result of competition ın 

football 

  

Halit Egesoy, Gürkan Elçi, K.çağrı Ayca 

Pamukkale University,School of Sports Science and Technology, Denizli, Turkey 

  

1. Aim of the study 

Aim of this study, investigate the effects of winning the first goal as a result of competition in 

football. 

 

2. Process 

The sample of the study “World Cup 2010”, “2010/2011 UEFA Champions League”, “2010/2011 

English Premier League”, “2009/2010 - 2010/2011 Turkey Super League” games of the football 

match of the total is 1665. By watching the matches live on the air and later generated video 

recording system, match preview criteria chart method and manually notation system collected. 

Analysis of the data, to determine the whether there is a relationship between the variables chi-

square test was used. 

 

3. Findings 

Findings of the research, the teams scored the first goal in 1178 (70.8%) won the event, 271 

(16.3%) left in a draw, 216 (13.0%) were lost in the event. Considering the result of the teams 

scored the first goal of winning competitions at the rates observed in the rates of loss and a draw 

from the difference was statistically significant (p<0.05). Also scored the first goal of winning 

tournaments, teams played with elimination rates (78.35%), with round league tournaments 

(68.45%) was higher than that. 

 

4. Result 

As a result, the teams had a significant effect gained first goal is winning the competition. 70% of a 

winning team to win the event for the first goal, losing the rate is about 85%. To acquire the 

necessary work teams first goal in the competition to do the necessary work to develop strategies 

and tactics in this regard. 

  

Keywords: Football, first goal, winning the match 
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Futbolda kazanılan ilk golün müsabakanın sonucu üzerindeki etkisinin 

incelenmesi 

  

Halit Egesoy, Gürkan Elçi, K.çağrı Ayca 

Pamukkale Universitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu, Denizli, Turkey 

  

1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, futbolda oynayan maçlar esnasındaki takımların kazanılan ilk golün maçın 

kazanılmasındaki etkisinin incelenmesidir.  

 

2. Yöntem 

Araştırmanın örneklemini “2010 Dünya Kupası”, “2010/2011 UEFA Şampiyonlar Ligi”, “2010/2011 

İngiltere Premier Ligi”, “2009/2010 - 2010/2011 Türkiye Süper Ligi” maçlarından oluşan toplam 

1665 futbol karşılaşması oluşturmaktadır. Maçlar canlı yayında ve sonradan video kayıt sistemiyle 

seyredilerek oluşturulan maç izleme kriter cetveli yöntemiyle ve el notasyon sistemiyle veriler 

toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı ile, frekans (n), yüzde (%) değerlerini 

tespit etmek için betimsel istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Değişkenler arasında bir 

ilişkisinin olup olmadığını belirlemek amacı ile Ki-Kare Testi kullanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırma bulgularında, ilk golü atan takımların 1178 (%70.8) müsabakayı kazandığı, 271 (%16.3) 

müsabakadan beraberlikle ayrıldığı, 216 (%13.0) müsabakayı ise kaybettiği belirlenmiştir. İlk golü 

atan takımların müsabaka sonuçları dikkate alındığında kazanma oranları ile kaybetme ve berabere 

kalma oranları arasında gözlenen fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). İlk golü atan hem ev sahibi 

(75,8%) hem de deplasman (63,3%) takımlarının müsabakayı kazanma oranları, berabere kalma 

ve kaybetme oranlarına göre daha yüksek olduğu bulunmuş ve bu farklılığın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca, ilk golü müsabakanın sonlarına doğru atan takımların müsabakayı 

kazanma oranlarının yüksek olduğu ve atılan gollerin sınıflandırmasında da berabere kalma ve 

kaybetme oranlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). İlk golü atan takımların 

incelenen turnuvaların hepsinde kazanma oranlarının berabere kalma ve kaybetme oranlarına göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir ve bu farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Eleme usulü ile 

oynanan turnuvalarda ilk golü atan takımların kazanma oranlarının (%78.35), lig usulü ile oynanan 

turnuvalara (%68,45) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, futbol bir sonuç oyunudur. Futbolda takımların müsabakayı kazanması için her 

zaman rakip takımdan en az bir gol fazla atması gerekir. Takımların attıkları gollerde “ilk gol” önem 

arz etmektedir. Çünkü takımların kazandıkları ilk golün müsabakanın kazanılmasında önemli bir 
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etkisi olduğu görülmektedir. İlk golü kazanan bir takımın müsabakayı kazanma oranı %70, 

kaybetmeme oranının ise %85 civarında olduğu rapor edilmektedir. 

Müsabakayı kazanmak için sahaya çıkan takımlar, antrenörler, istatistiksel bilgileri göz ardı 

etmemelidir. Takımlarının müsabakada ilk golü kazanmaları için gerekli çalışmaları için gerekli 

çalışmaları yapmalı ve bu konuda taktik stratejiler geliştirmelidir. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Futbol, ilk gol, müsabakayı kazanma 
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Abstract 1114 

  

Accordıng to body mass index, some of the members of the police officers of the 

prevalence of obese classıfıcatıon ın balance and posture are the differences 

between measurements 

  

Cenab Türkeri1, Gonca İnce2 
1Cukurova University School of Physical Education And Sports Movement and Training Department 
2Cukurova University School of Physical Education And Sports The Sports Department of Health 

Sciences 

  

Aim of this study served as an active male police personnel, those who were found to be obese 

with BMI postural changes and to investigate the conditions of static balance. 

Actively working in the province of Adana (age: 40.02 ± 5:41 years, body weight: 103.98 ± 9.79 

kg, height: 173.94 ± 4.62 cm and sitting heights: 93.46 ± 2.70 cm) 184 male members of the 

police voluntarily participated in the study. The study of height, sitting height and weight 

measurements, height-weight measures and sitting height measurement desk, posture 

measurements; inclinometer with and balance is measured with the help of the Stick Bass, data 

analysis with SPSS 11.5, mean, ± standard deviation, İndepented-Sample T-Test and One-Way 

ANOVA was used. 

 

The result of the analysis in the study group were found to be homogenous in demographic and 

anthropometric. Subjects Lumbosacral Angle (LA) values of the observed and 56.5% normal, 

43.5% low, Standing Posture Lumbar (SLP) values 27% of normal, 69.56% low, 3.3% higher and 

Thoracic Standing Posture (STP) values of 37% of normal, 2.7% lower and 60.3% higher was 

angles. These results are considered together with the other values in the balance between the LA 

and SLP subjects found no significant difference between the values, but other values with STP 

significant difference was found between height and sitting height. In addition, as a result, the 

short length of obes males compared to those with longer, STP posture angles were found to be 

more normal values. 

  

Keywords: Obesity, static balance, anthropometric measurements, inclinometric measurements, 

body mass ındex 
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Vücut kitle indeksine göre obez sınıflandırmasına giren emniyet mensuplarının 

bazı antropometrik özellikleriyle denge ve postür ölçümleri arasındaki farklar 

  

Cenab Türkeri1, Gonca İnce2 
1Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve Antrenman Anabilimdalı 
2çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı 

  

Bu çalışmanın amacı; aktif olarak görev yapan erkek emniyet mensuplarından VKİ ile obez oldukları 

tespit edilenlerin vücut postürü ve statik denge durumlarının incelenmesidir. 

Adana ilinde aktif olarak görev yapmakta olan (yaş: 40.02±5.41 yıl,vücut ağırlığı: 103,98±9,79 kg, 

boy: 173.94±4.62 cm ve oturma yükseklikleri: 93.46±2.70 cm) 184 erkek emniyet mensubu 

çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada boy uzunluk, oturma yüksekliği ve ağırlık ölçümleri; 

boy-kilo ölçer ve oturma yükseklik ölçüm tahtasıyla, postür ölçümleri; inclinometer ile ve denge 

ölçümleri ise Bass Stick yardımıyla ölçülmüş olup, veri analizleri SPSS 11.5 paket programında 

aritmetik ortalama, ± standart sapma, İndepented-Sample T Test ve One-Way Anova yapılmıştır. 

Analizler sonucunda çalışmaya alınan grubun demografik ve antropometrik olarak homojen yapıda 

olduğu saptandı. Deneklerin Lumbosacral Angle (LA) değerlerine bakılmış %56.5’i normal, %43.5’i 

düşük, Standing Lumbar Posture (SLP) değerlerine bakıldığında %27’si normal, %69.56’sı düşük, 

%3.3’ü yüksek ve Standing Thoracic Posture (STP) değerleri %37’si normal, %2.7’si düşük ve 

%60.3’ü yüksek açılarda bulunmuştur. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde denge ile diğer 

değerler arasında, deneklerin LA ve SLP değerleriyle diğer değerler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır ancak STP ile boy ve oturma yüksekliği arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Ayrıca çalışma sonucunda, boyu daha uzun obezlerin kısa olanlara göre, STP postür açılarının daha 

normal değerlerde olduğu görüldü. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, statik denge, antropometrik ölçümler, inklinometrik ölçümler, vücut 

kitle indeksi 
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Abstract 1116 

  

A study on usage of leisure time by working youth who work in shopping malls 

  

Murat Uygurtaş 

Kirikkale University 

  

The purpose of this study is toexplore how time use of young people working at shopping malls 

influences their participation in recreational activities. In this qualitative research; focus group 

meetings and individual interwievs were used as data gathering techniques. 21 

invidual interviews were conducted with participants whose ages ranged from 18 to 

24. An individual interview guide which was formed after focus group meeting were 

used during the interviews. Content analysis was used to analyze the data. It was 

concluded that since these young people’s working hours are not regular, their time 

use differs from the rest of the society. They join social and physical activities with 

the aim of relaxing and blowing off some reducing their stress level. Thus these 

activities have positive effects on their working life. However, it was also revealed 

that their position in the firm, economic level and gender influence their participation 

in leisure time activities. Particulary shift-work system at work places influences 

their motives for leisure time activities. Because of that system, they saw leisure time 

activities as an escape from their stresful working life. Finally, changing patterns of 

leisure time were discussed in terms of consumption and time planning. 

  

Keywords: Time use, lesiure time, leisure activities, working youth 

 
Alışveriş merkezlerinde çalışan gençlerin serbest zaman kullanımları üzerine bir 

çalışma 

  

Murat Uygurtaş 

Kırıkkale Üniversitesi 

  

Bu çalışmanın amacı, alışveriş merkezlerinde çalışan gençlerin zaman kullanımlarının, serbest 

zaman etkinliklerine katılımlarını nasıl etkilediğini belirlemek ve serbest zaman etkinliklerinin 

çalışan gençler için önemini göstermektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada veri toplama tekniği 

olarak odak grup toplantıları ve bireysel görüşmeler kullanılmıştır. Araştırma grubu için alışveriş 

merkezlerinde çalışan 18-24 yaş arası 21 birey seçilmiştir ve odak grup toplantıları 
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sonrasında oluşturulan görüşme formunun kullanıldığı bireysel görüşmeler bu çalışan 

bireylerle yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre çalışan 

gençlerin çalışma saatlerinin düzenli olmayışının zaman kullanımı açısından 

toplumun genelinden farklılaştığı, sosyal ve fiziksel etkinliklere katıldıkları, bu 

etkinliklerde daha çok rahatlama ve stres atma amaçlarını benimsedikleri ve 

etkinliklerin çalışma yaşamına olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Etkinliklere 

katılımda kurum içi statünün, ekonomik gücün ve cinsiyetin serbest zaman planlarını 

etkilediği, özellikle de vardiyalı çalışma sisteminin olumsuz etkilerinden dolayı 

serbest zaman etkinliklerinin bir kaçışı temsil ettiği sonucu ortaya çıkmıştır. Son 

olarak serbest zamanın değişen anlamları, alışveriş ve tüketim kavramlarının serbest 

zaman etkinliği olarak tanımlanması ve zaman planlamasının nasıl bir etkiye sahip 

olduğu tartışılmıştır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Zaman kullanımı, serbest zaman, serbest zaman etkinlikleri, çalışan gençler 
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Abstract 1121 

  

The review of the activity of aerobic exercise programme applied in coronary 

heart patients with rockport walking test 

  

Alper Karadağ 

Ardahan University, School of Education and Sports, Ardahan 

  

Subject and Purpose: Rockport walking test is a simple and secured test that is used in 

estimating maximal oxygen consumption (VO2max) in young adults, old men and women. In this 

study, the activity of aerobic exercise programme applied in coronary heart patients through 12 

weeks, was tried to determine by rockport walking test. 

  

Method: 14 voluntary males being revascularized, not keeping in training, taking the same group 

of drugs, and whose age avarage is 48,14+4,67 (year), height avarege is 171,96+4,58 (centime), 

body weight avarege is 77,92+10,13(weight) joined to the study. Exercise programme was applied 

to 50-60 percent of intensity determined according to Standard Karvonen Formula during 12 weeks 

along 3 days/weeks. In the study in which dietary information given orally, Rockport Walking Test 

was performed for the experimental group (DG)at the beginning and at the end of the study. Data 

avareges in statistical package program, were evaluated with the paired sample t-test at the level 

of 0.01 after their standard deviations were calculated. 

 

Results: At the end of Rockport walking test applied through 12 months aerobic exercise 

programme, it was observed that the experimental group enhanced the test process at the 

beginning of the exercise programme, maximal oxygen consumption value (VO2max) and 

metabolic rate values at a statistically meaningful level (p<0.01). 

 

Conclusion: Testing the activity of planned and regular aerobic exercises applied in secondary 

protection process simply and easily in certain periods, will contribute to the goal oriented 

implementation of these programmes. 

  

Keywords: Aerobic exercise, coronary heart disease, rockport walking test, secondary protection 
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Rockport yürüyüş testi ile koroner kalp hastalarında uygulanan aerobik egzersiz 

programının etkinliğinin incelenmesi 

  

Alper Karadağ 

Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardahan 

  

Konu ve Amaç: Rockport yürüyüş testi (Rockport Walkıng Test) genç yetişkinler ile yaşlı erkek ve 

kadınlarda Maksimal Oksijen Tüketimini (VO2max) tahmin etmede kullanılan basit ve güvenli bir 

testtir. Bu çalışmada Koroner Kalp Hastalarında (KKH) 12 hafta boyunca uygulanan aerobik 

egzersiz programının etkinliği Rockport Yürüyüş Testi ile belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Yöntem: Çalışmaya revaskülarizasyon olmuş, düzenli egzersiz yapma alışkanlığı olmayan, aynı grup 

ilaçları kullanan, yaş ortalaması 48,14 ± 4,67 (yıl), boy ortalaması 171,96 ± 4,58 (cm) ve vücut 

ağırlığı ortalaması 77,92 ± 10,13 (kg) olan 14 erkek olgu gönüllü olarak katıldı. Egzersiz programı 

3 gün/hafta olmak üzere 12 hafta süresince Standart Karvonen Formülüne göre belirlenen % 50-

60’lık şiddette tatbik edildi. Diyet bilgisi sözlü olarak verilen araştırmada deney grubuna (DG) 

çalışmanın başında ve sonunda Rockport Yürüyüş Testi uygulandı. İstatistik paket programında 

verilerin ortalamaları, standart sapmaları bulunduktan sonra ikili karşılaştırmalar Paired sample t-

testi ile 0.01 seviyesinde değerlendirildi. 

 

Bulgular: 12 haftalık aerobik egzersiz uygulamasının sonunda tatbik edilen Rockport Yürüyüş Testi 

sonrası, deney grubunun; egzersiz uygulamasının başındaki test süresini, maksimal oksijen tüketim 

(VO2max) değeri ile metabolik hız (MET) değerlerini istatistiki olarak anlamlı düzeyde iyileştirdiği 

anlaşıldı (p<0.01).  

 

Sonuç: Sekonder koruma sürecinde uygulanan planlı ve düzenli aerobik egzersizlerin etkinliğinin 

belli periyotlarla kolay ve basit bir şekilde test edilmesi, bu programların amacına uygun bir şekilde 

yürütülmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler: Aerobik egzersiz, koroner kalp hastalığı, rockport yürüyüş testi, sekonder 

koruma 
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