
HALKIN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNCELİKLİ SPOR BRANŞLARININ 
BELİRLENMESİ VE SPOR İMKANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ 

Araştırmanın amacı; Kütahya’da halkın spora yönlendirilmesi ve sporun yediden 
yetmişe yaygınlaşması için neler yapılmalıdır ya da Kütahya’nın konumuna, sosyo-ekonomik 
ve kültürel yapısına hangi spor tesislerinin yapılması ve hangi spor branşlarının uygulanması 
gerektiğinin araştırılıp Kütahya’da sporun yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri tespit 
edip önerilerde bulunmaktır. 

Araştırmamızda öncelikle birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmamızın 
evrenini, 468’sı bayan,672’i erkek olup yaşları 13-51 arasında değişen 1140 kişilik grup 
oluşturmaktadır. Ayrıca bu gruba  anket uygulanmıştır. 

Araştırmamızda elde edilen veriler, SPSS for Windows 10.01 programında analiz 
edilerek yorumlanmıştır frekans dağılım tabloları oluşturulmuş, dağılımların anlamlı olup 
olmadığı X2 hipotez test etme tekniği ile istatistiksel hipoteze tabi tutulmuştur. 

Araştırma bulgularına göre, Deneklerin Spora Yönlendiren Nedenlerden 1. Önemli 
Olan İlgilerinin Sağlık için %46,1,  Hangi Spor Branşına Karşı Daha Çok İlgili olduklarında 
ise %35,5 olarak Futbol branşını, Kütahya'da Yapmak İstediğiniz Spor Branşını Engelleyen 
1.önemli nedenin %26,8 ile Branşa yönelik tesislerin bulunmaması olarak belirtilmiştir. 

Bu sonuçlar dahilinde; Kütahya Spor tesislerinin sayısını  arttırılmalı, Spor tesislerinde 
kullanılacak araç ve gereçlerin sayısı ile kalitesi arttırılmalı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 
Eğitim Kurumları, Belediyeler, Özel ve Kamu Kuruluşları işbirliği yapmalı ve spor tesisi 
sayılarını arttırmalı ayrıca  Yarım  kalan tesisler bir an önce faaliyete geçirilmeli, mevcut 
tesislerin ortak kullanımı sağlanmalıdır. Okullarda spor kulüpleri kurulmalı ve okul, aile, 
kulüp işbirliği sağlanmalıdır.Beden Eğitimi. ve Spor dersinin ders saati attırılarak Beden 
Eğitimi. ve Spor öğretmenleri ile Antrenörlerin sayısı arttırılmalıdır. Beden Eğitimi ve Spor 
öğretmenleri ve Antrenörlerin kulüplerde faaliyeti özendirilmelidir, önerilerimiz arasında yer 
almaktadır. 

 
 

THE IDENTİFİCATİON OF MAİN  SPORTS  BRANCHİES  TO  ORİENT  PEOPLE  
TOWARDS  SPORTS AND THE EVOLUOTİN OF SPORTS POSSİBİLİTİES THE 

EXAMPLE OF KÜTAHYA 
The aim of this survey is ; to orient people towards sports  and to investgate what to do 

in order to become the sports widespread .In  addition to search  what kind of sports facilities 
should be established according to socio-economic and culture of Kütahya   
 In our survey first of all it’s tried to get the main saurces. A group of 1140 pople 468 
of which is women and 672 men at the age of between 13 and 51 formed our survey’s cosmos 
.On the other hand a public survey is carried aut to these people. 
 The datas which we got from our survey are analyzed in our SPSS for Windows10,01 
programme and frequencydistribution tabler are done . Then these distributions are made 
depentent on x2 hypothesis test tecnique.  

According to the survey datas; the people arient to sports for health waith % 46.1 as 
the firs reson and the people told that they want to play football but ther isn’t any facilities 
with %26,8 for this branch. 
 Including these results; the number of sports facilities should be increased the number 
and quality of materials should be increased a cooperation should be done with youth and 
sports city  management education  ınstitutions, private and local  establishement and 
uncompleted  buildings should be completed. At scools sports clubs should be formed and a 
cooperation shoul be made with  school, family and the club. The number of phcical 
education and sports courses and these courses teacheers should be incresed. 
 These  teachers’ and  trainers’ activities should be looked after with a great care 
 



 
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve şehirleşmesi ile birlikte insanların spora olan 

ihtiyacı artmakta ve spor insan hayatında ihtiyaç haline gelmektedir. Yediden yetmişe bütün 
insanları içine alan ve arkasından sürükleyen bir olay olmuştur.  

İnsanlar kendilerini sporcu, seyirci yada yönetici olarak kendisini sporun içinde 
bulmaktadır. Spor ülkelerin Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarının özelliklerini en iyi 
şekilde yansıtır.  

Kütahya'da Halkın Spora Yönlendirilmesi Açısından Öncelikli Spor Branşlarının 
Belirlenmesi Ve Spor İmkanlarının Değerlendirmek  için bu çalışma yapılmıştır. 

Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nün, Eğitim Kurumlarının, Belediye, Özel 
İdare ile özel ve kamu kuruluşlarının spor tesislerinin yetersiz olması. Dolayısı ile halkın 
spora yönlendirilmesi için spor tesislerinin yetersiz kaldığı düşüncesiyle araştırmalarımızı bu 
konu üzerine  yoğunlaştırdık 

Araştırma ve uygulama kısmında ise yapılan anketle Kütahya halkının eğitim, meslek, 
gelir durumları, halkın öncelikli spor branşlarının tespiti ve halkın spora yönlendirilmesi için 
sosyolojik parametrelere dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır .  

Araştırmamızda Kütahya ilinin öncelikli spor branşlarının tespiti ve halkın spora 
yönlendirilmesi için, spor tesislerinin durumu ve kullanımı ile halkın daha fazla spora ilgi 
duyması için yapılması gerekenlerin neler olması gerektiğini mevcut sistemle ilgili 
problemleri belirlemeyi ve hedeflenen verimlilik arasındaki farklılıkların ortaya konulmasıdır.  

Beden Eğitimi ve Spor, bireylerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmelerini sağlayan, 
bilgi, beceri ve liderlik gibi yetenekleri geliştiren ve toplumsallaştıran mücadeleci, azimli ve 
kararlı olma gibi kişilik özelliklerini geliştiren ve bireyleri sorunlarından uzaklaştırarak stres 
atmalarına yardımcı olan bir bilimdir. 

Bir başka deyişle, bireyin gelişim özellikleri göz önünde tutularak onların, fert ve 
toplum yönünden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi; yaratıcı ve üretken; 
milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış fertler olarak 
yetişmeleri için en önemli araç olacaktır.  

Kaliteli bir toplumun gerçekleştirilmesi için spor eğitimine ve öğretimine çok ihtiyaç 
vardır. Spor kişiye bilgi, beceri, tutum ve iyi alışkanlıklar kazandırmaktadır. İşte bu çalışmalar 
doğrultusunda halkın spora yönlendirilmesi  büyük önem arz etmektedir. 

Tablo 1 : Deneklerin Yaş Düzeylerine Göre Spora Olan İlgilerinin Karşılaştırılmasına 
Yönelik Bulgula 

Yaş Durumu 
 

Sporla Bir Uğraşınız Veya İlginiz Var Mı? 
 

Evet Hayır Kısmen Toplam 

13 – 15 Yaş 
Sayı 18   18 
% 100   100 

16 – 24 Yaş 
Sayı 327 12 87 426 
% 76,8 2,8 20,4 100 

25 – 30 Yaş 
Sayı 171 3 24 198 
% 86,4 1,5 12,1 100 

31 – 40 Yaş 
Sayı 105 66 174 345 
% 30,4 19,1 50,4 100 

41 – 50 Yaş 
Sayı 24 18 99 141 
% 17 12,8 70,2 100 

51 ve Yukarısı 
Sayı  9 3 12 
%  75 25 100 

Toplam 
Sayı 645 108 387 1140 
% 56,6 9,5 33,9 100 

P< 0,01 Anlamlı   X2 = 419,388             df = 10 Serbestlik 



 Tablo 1’de Deneklerin Yaş Düzeylerine Göre Spora Olan İlgilerinin 
Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular incelendiğinde Araştırmaya katılan adayların yaş 
düzeylerine göre spora olan ilgilerinin karşılaştırıldığında bütün yaş gruplarının spora 
ilgilerinin anlamlı olduğu görülmektedir. (P<0,01) olup X2 = 419,388 Toplam 645 kişi bütün 
yaş gruplarında evet seçeneğini işaretlemiş olup % 56,6 sını oluşturmuştur. Tabloda ayrıca 
yüksek yaştan, düşük yaş seviyesine gelindiğinde spora olan ilgide artmaktadır. Yaş 
ilerledikçe spora olan ilgide azalmaktadır 13 – 15 yaş gruplarının spora ilgilerinin yüksek 51 
yaş ve yukarısının spora ilgisi hiç yok denecek kadar azdır. 
 

Tablo 2: Deneklerin Yaş Düzeylerine Göre Spora Yönlendiren En Önemli Nedenin 
Tespitinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 
 

Yaş Durumu 

Sizi Spora Yönlendiren Nedenlerden Sizce Önemli Olan 3 Seçenekten sizce 
en önemlisini belirtiniz  
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13 – 15 Yaş 
S    18     18 

%    100     100 

16 – 24 Yaş 
S 141 15 132 99 6  15 18 426 

% 33,1 3,5 31 23,2 1,4  3,5 4,2 100 

25 – 30 Yaş 
S 84 12 84   18   198 

% 42,4 6,1 42,4   9,1   100 

31 – 40 Yaş 
S 30 33 195 18 63 3  3 345 

% 8,7 9,6 56,5 5,2 18,3 ,9  ,9 100 

41 – 50 Yaş 
S 3 24 102  9   3 141 

% 2,1 17 72,3  6,4   2,1 100 

51 ve 
Yukarısı 

S   12      12 

%   100      100 

Toplam 
S 258 84 525 135 78 21 15 24 1140 

% 22,6 7,4 46,1 11,8 6,8 1,8 1,3 2,1 100 

P<0,01 Anlamlı  X2 = 645,377     df = 35 
Tablo 2’de Deneklerin Yaş Düzeylerine Göre Spora Yönlendiren En Önemli Nedenin 

Tespitinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular. Deneklerin yaş düzeylerine göre spora 
yönlendiren en önemli nedenin tespitinin karşılaştırılmasına yönelik bulgular incelendiğinde 
anlamlı (P<0,01) olduğu görülmekte olup X2=645,377   ve df=35 dir. Adayların bütün yaş 
gruplarında sağlık için seçeneği ağırlıkta olup 13-15 yaşın tamamı ve 16-24 yaş gruplarının 
bir kısmı da okul seçeneğini işaretlemişlerdir. Tabloda yaş ilerledikçe sağlık için spor 
yapanlar artmaktadır. Adayların diğer bir kısmı da işinden dolayı spora yönlendiren nedenleri 
seçmişlerdir. 

T a b l o  3 :  Deneklerin Öğrenim Düzeyine Göre Sporla İlgili Uğraşılarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 
Öğrenim Sporla İlgili Uğraşınızı Belirtiniz? 
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İlkokul 
S  6  93    6 105 
%  5,7  88,6    5,7 100 

Ortaokul  
S 18 12  24 21    75 
% 24 16  32 28    100 

Lise 
S 3 117 3 246    21 390 
% ,8 30 ,8 63,1    5,4 100 

Üniversite  
S 3 51 30 366 57 3 15 27 552 
% ,5 9,2 5,4 66,3 10,3 ,5 2,7 4,9 100 

Lisansüstü 
S 3   6    9 18 
% 16,7   33,3    50,9 100 

Toplam  
S 27 186 33 735 78 3 15 63 114 
% 2,4 16,3 2,9 64,5 6,8 ,3 1,3 5,5 100 

 P<0,01 Anlamlı  X2 = 481,138   df = 28 
Tablo 3’de Deneklerin Öğrenim Düzeyine Göre Sporla İlgili Uğraşılarının 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular karşılaştırıldığında Deneklerin öğrenim düzeyine göre 
sporla ilgili uğraşılarının karşılaştırılmasına yönelik bulgular incelendiğinde adayların eğitim 
düzeylerine göre sporla ilgili uğraşları anlamlı (P<0,01) olduğu görülmüş X2 = 481,138 ve df  
= 28’dir. Adayların çoğunluğu Amatör sporu seçeneğini işaretleyerek eğitim düzeyinin 
artması ile spora olan ilgide artmaktadır. Bundan sonraki seçeneklerde ilgi düzeyi meslek 
gruplarına doğru azalmaktadır. 

Tablo 4: Deneklerin Öğrenim Düzeylerine Göre Hangi Spor Branşına Karşı Daha Çok 
İlgilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Öğrenim 
Durumu 

Hangi Spor Branşına Karşı Daha Çok İlgilisiniz? 
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Toplam  
S 
% 

405 
35,5 
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8,4 
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9,2 

93 
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8,7 
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Öğrenim Hangi Spor Branşına Karşı Daha Çok İlgilisiniz? 
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105 
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21 
28 
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Lisansüstü 
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Toplam  
S 
% 
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1,1 
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6,1 

81 
7,1 

31 
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2,1 
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1140 
100 

 P<0,01 Anlamlı  X2 = 761,694   df = 60 
Tablo 4.34’de  Deneklerin Öğrenim Düzeylerine Göre Hangi Spor Branşına Karşı Daha Çok 
İlgilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular karşılaştırıldığında Deneklerin öğrenim 
düzeylerine göre hangi spor branşına karşı daha çok ilgilerinin karşılaştırılmasına yönelik 
bulgular incelendiğinde Adayların öğrenim düzeylerine göre anlamlı olduğu görülmekte 
(P<0,01) olup   X2=761,694 ve df=60’dır. Denekler öğrenim bütün düzeylerine göre futbol 
seçeneğini seçtikleri görülmekte. Tabloda görüldüğü gibi ikinci yoğunlukta basketbol 
seçeneği olup burada da ağırlığı üniversite mezunları oluşturmaktadır. Bundan sonraki 
yoğunluğu da Atletizm olarak yine üniversite mezunlarının yoğunluğu görülmektedir 

Tablo 5: Deneklerin Gelir Düzeylerine Göre Kütahya’da yapmak İstediği Spor 
Branşını Engelleyen Önemli Nedenlerin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 
 

Gelir 
Durumu 

Kütahya’da Yapmak İstediğiniz Spor Branşını Engelleyen ve Aşağıda Belirtilen 
Nedenlerden Sizce En Önemli Olan 3 Seçenekten sizce en önemlisini  belirtiniz. 
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 S 18  24  36   63  141 

% 12,8  17  25,5   44,7  100 
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 S 42 36 57 39 87  63 18  342 

% 12,3 10,5 16,7 11,4 25,4  18,4 5,3  100 
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 S 162 96 57 6 36 15 51   423 

% 38,3 22,7 13,5 1,4 8,5 3,5 12,1   100 

Ü st
 

G el
i

r G ru bu
 

S 84 51 15  12   66 6 234 



% 35,9 21,8 6,4  5,1   28,2 11,5 100 
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S 306 183 153 45 171 15 114 147 6 1140 

% 26,8 16,1 13,4 3,9 15 1,3 10 12,9 ,5 100 

P<0,01 Anlamlı   X2 = 590,822   df = 24 
Tablo 5’de Deneklerin Gelir Düzeylerine Göre Kütahya’da yapmak İstediği Spor 

Branşını Engelleyen Önemli Nedenlerin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular incelendiğinde 
Deneklerin gelir düzeylerine göre Kütahya’da yapmak istediği spor branşını engelleyen 
önemli nedenlerin karşılaştırılmasına yönelik bulgular incelendiğinde P<0,01  X2 = 590,822  
ve df = 24  adayların hangi gelir grubunda olursa olsun branşa yönelik tesislerin 
bulunmamasını buna müteakip mevcut tesislerin yetersizliği ve malzeme ve araç-gereç 
eksikliği oluşturmaktadır. Sosyal yardım grubu (250 milyon ve daha az) maddi 
imkansızlıklardan spor branşını engelleyen nedenlerin arasında % 44,7 ortalamasıyla göze 
çarpmakta. 

Tablo 6: Deneklerin Gelir Düzeylerine Göre Kütahya’da Eksik ve Yapılmasını 
Öncelikli Gördüğünüz Spor Tesisi En Önemli Hangisi Karşılaştırmasına Yönelik Bulgular 

Gelir 
Durumu 

Kütahya’da Sizce Eksik ve Yapılmasını Öncelikli Gördüğünüz Spor Tesisi 
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 S 18 12 6  78 24 3    141 

% 12,8 8,5 4,3  55,3 17 2,1    100 
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 S 75 30  63 117 33 12 12   342 

% 21,9 8,8  18,4 34,2 9,6 3,5 3,5   100 
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 S 117 27 51 42 39 93 36   18 423 

% 27,7 6,4 12,1 9,9 9,2 22 8,5   4,3 100 
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 S 93 33 6 3 42 27 15  15  234 
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S 303 102 63 108 276 177 66 12 15 18 1140 

% 26,6 8,9 5,5 9,5 24,2 15,5 5,8 1,1 1,3 1,6 100 

 P<0,01 Anlamlı  X2 = 416,650   df = 27 
Tablo 6’da Deneklerin Gelir Düzeylerine Göre Kütahya’da Eksik ve Yapılmasını 

Öncelikli Gördüğünüz Spor Tesisi En Önemli Hangisi Karşılaştırmasına Yönelik Bulgular 
incelendiğinde Deneklerin gelir düzeylerine göre Kütahya’da eksik ve yapılmasını öncelikli 
gördüğünüz spor tesisi en önemli hangisi karşılaştırmasına yönelik bulgular incelendiğinde 
P<0,01    X2 = 416,650  df = 27 adayların gelir düzeyleri ne olursa olsun futbol sahası 
seçeneği görülmekte bu şıkkı seçen adayların çoğunluğunu orta gelir grubu (501-800 milyon) 
oluşturmakta. Buna müteakip % 24,2 ile Atletizm sahası oluşturmakta bu seçenekte de 



yoğunluğu alt gelir grubu oluşturmaktadır. Ayrıca Tenis kortu seçeneğini seçen adayların % 
15,5’i oluşturmaktadır. Bu seçeneği seçen adayların orta gelir grubunda olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 7: Deneklerin Mesleki Gruplarına Göre Kütahya’da Sporun Gelişmesi ve 
Yaygınlaşması ve Kaliteli Sporcuların Yetişmesi İçin En Önemli Nedenin Karşılaştırılmasına 
Yönelik Bulgular 

Meslek 
Durumu 

Kütahya’da Sporun Gelişmesi, Yaygınlaşması ve Kaliteli Sporcunun 
Yetiştirilmesi İçin Aşağıda Uygulanacağı Düşünülen Seçeneklerden Sizce En 

Önemli Olan 5 Seçenekten sizce en önemlisini belirtiniz. 
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Devlet  
Memuru 

S 126 6 36  18     186 

% 67,7 3,2 19,4  9,7     100 

İşçi 
S 45 42 3   12   60 162 

% 27,8 25,9 1,9   7,4   37 100 

Esnaf 
S 192 18 12    15   237 

% 81 7,6 5,1    6,3   100 

Emekli 
S 39 42        81 

% 48,1 51,9        100 

Öğrenci 
S 120 117 30 6 3   18 93 387 

% 31 30,2 7,8 1,6 0,8   4,7 24 100 

Çalışmıyor 
S 66 3 3       72 

% 91,7 4,2 4,2       100 

Diğer 
S 15         15 

% 100         100 

Toplam 
S 603 228 84 6 21 12 15 18 153 1140 

% 52,9 20 7,4 ,5 1,8 1,1 1,3 1,6 13,4 100 

P<0,01 anlamlı   X2= 728,304   df= 48 
Tablo 7’de Deneklerin Mesleki Gruplarına Göre Kütahya’da Sporun Gelişmesi ve 

Yaygınlaşması ve Kaliteli Sporcuların Yetişmesi İçin En Önemli Nedenin Karşılaştırılmasına 
Yönelik Bulgular incelendiğinde Deneklerin mesleki gruplarına göre Kütahya’da sporun 
gelişmesi ve yaygınlaşması ve kaliteli sporcuların yetişmesi için en önemli nedenin 
karşılaştırılmasına yönelik bulgular incelendiğinde tablonun anlamlı olduğu (p<0,01) olup 
X2= 728,304 ve df=48’dir. Adayların mesleki grupların hepsi spor tesisi sayısının arttırılması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunların içinde en çok yoğunluğu çalışmayanlar grubu 
oluşturmuştur. Buna müteakip % 81 ile esnaf grubu oluşturmuştur. Bununla birlikte spor 



tesislerinde kullanılacak araç ve gereçlerin sayısı ve kalitesi arttırılmalıdır. Ayrıca medyanın 
futbol haricinde diğer spor branşlarına da gereken önemi vermelidir seçeneği karşımıza 
çıkmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Beden Eğitimi ve Spor, bireylerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmelerini sağlayan, 

bilgi, beceri ve liderlik gibi yetenekleri geliştiren ve toplumsallaştıran mücadeleci, azimli ve 
kararlı olma gibi kişilik özelliklerini geliştiren ve bireyleri sorunlarından uzaklaştırarak stres 
atmalarına yardımcı olan bir bilimdir. 

Bir başka deyişle, bireyin gelişim özellikleri göz önünde tutularak onların, fert ve 
toplum yönünden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi; yaratıcı ve üretken; 
milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış fertler olarak 
yetişmeleri için en önemli araçtır.  

Kaliteli bir toplumun gerçekleştirilmesi için spor eğitimine ve öğretimine çok ihtiyaç 
vardır. Spor kişiye bilgi, beceri, tutum ve iyi alışkanlıklar kazandırmaktadır.  

Bu maksatla  Kütahya ilini kapsayan bu çalışmada yapılan anket , literatür taraması 
gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilere göre ; gerek tesis yapımı gerekse kullanımları 
açısından uzun ve kısa vadede getirilebilecek çözüm yolları şunlardır. 

Öncelikli olarak Kütahya’da öncelikli spor branşları ve spor imkanlarının tespiti ve 
kalıcı çözümler bulunabilmesi için genelden özele gelinerek Kütahya’nın ekonomik, sosyal, 
kültürel demografik vb. verileri elde etmek ve bunların analizi ile alınan kararların daha 
isabetli olmasıdır. Bu kararları alırken halkın spora yönlendirilmesi ve sporun 
yaygınlaştırılması için bu tespitin geçerliliği kamu oyunda artacaktır.  

Bu amaçla Kütahya ilinde yapılan bu çalışmada uygulanan anket literatür taraması 
gözlem ve görüşlerden elde edilen verilere göre Kütahya’da ki öncelikli spor branşlarının ve 
spor imkanlarının tespiti ile Kütahya halkının spora yönlendirilmesi için sporun gelişimine 
yönelik politika, organizasyon, tesis ve müsabakaların yapılması halkın spora olan ilgisinin 
artmasına sebep olacaktır. Bunun için  kısa ve uzun vadede getirilebilecek çözüm yolları 
sunulmuştur.  

Kütahya ilinin gelişime uygun olan kesimlerinde belediyeler ve il özel idaresi ile 
valiliklerce alınan kararlarla şehirleşme çerçevesi içinde spor tesisleri ve spor imkanlarına 
ağırlık verilerek sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunulacaktır. Çünkü Kütahya’nın nüfus 
artış hızı ve göç durumu incelendiğinde Kütahya ani göç alan ve veren bir konumda olmayıp 
nüfus artış hızı da beklenen değerlere yakındır. 

Şehir merkezinde spor tesisine ve sağlıklı yaşamı arttıracak imkanlar sağlanabilir ve 
halkın yoğun olduğu eski yerleşim yerlerinde küçük semt sahaları çalışmaları yapılmalıdır. 
Halkın spora yönlendirilmesi için özel ve kamu kuruluşlarının imkanlarından 
faydalanılmalıdır. Okullar il özel idaresine ve belediyelere ait arsalar bu şekilde istihdam 
edilmelidir. Bu tesisler küçük bir spor bahçesine dönüştürülebilir. Her sahanın alanı ve 
çalışması yapılırken spor branşları göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.  

Okul bahçeleri ve parklarda yapılacak çalışmalarla bu alanlar spor ve oyun sahası ile 
dinlenme amaçlı düzenlenmelidir. Ayrıca ilk öğretim ve orta öğretim kurumlarında bulunan 
öğretmenlerde hizmet içi eğitimlerle yarının büyükleri olan çocukları spora yönlendirmeleri 
sağlanmalıdır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının spor tesislerinin ortak kullanımında verimli 
olunabilmesi için ilgili birimler spor tesislerinin işletim ve faaliyet raporunu çıkartarak 
okullara klüplere ve halka tesis edilerek sporun yaygınlaşması sağlanmalıdır. Bu tür 
Salonların giderlerinin sağlanması için kullanıcıların tesis giderlerini cüzi de olsa katkıları 
sağlanmalıdır.  



Okul salonları yakın okullarla müşterek kullanılmalı ve halkın istifadesi, için salon 
giriş ve çıkışlar okuldan bağımsız hale getirilerek salonların eğitim öğretim dışında kalan 
zamanlarda halka kullanımına açılmalıdır. 

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde bu kapsamda okullarla işbirliği yaparak 
kendi mevcut tesislerini hizmete sunmalıdır. Mesai dışında da açık bulundurularak spor 
branşlarına ait günlere göre düzenlenerek herkesimden halka hizmet vermelidir.  

Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ve antrenörler mesai dışı saatlerde ücretli 
olarak görevlendirilerek halkın spora olan eğilimini uzmanlar eşliğinde uygulamaları 
sağlanmalıdır.  

Spor klüplerinde futbol dışında branşlara da özendirici özellik taşıyan ayni yada nakdi 
yardımlar yapılarak bu klüplerde  antrenörler ve mesai dışındaki zamanda beden eğitimi ve 
spor öğretmenleri ücretli olarak görevlendirilmelidir. 

Kütahya’da halkın spora yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için spor danışma 
büroları kurulmalı ve her yaş ve her kesime ifade edebilecek herkes için spor faaliyetleri 
düzenlenmelidir. Bu çalışmalara il temsilcileri de katılarak diğer branşlarla işbirliği 
sağlanmalıdır. Ayrıca herkes için spor federasyonu spor faaliyetleri Kütahya ilinin yapısına 
göre şekillenmelidir.  

Türkiye’de merkezi yönetim sistemi içinde olması mahalli idareler valilik ve buna 
bağlı kuruluşlar ve belediyeler spor organizasyonları düzenlemeli belirli gün ve haftalar için 
halkın katılımını sağlayacak müsabakalar ve karşılaşmalar düzenlenmelidir. Bu tür 
organizasyonlarda spor branşında derece yapmış sporcular ödüllendirilmeli ayrıca dünyada ve 
Türkiye’de derece yapmış sporcular ya da  tanınmış  sanatçılar ilimize getirilerek halkın spora 
katılımı sağlanmalıdır.  

Türkiye’de devletin ağır işleyen yapısının spor faaliyetlerine de etkilediği 
görülmektedir. Spor faaliyetlerinin hız kazanması için devlet ya da gençlik spor genel 
müdürlüğü vatandaşlardan ya da özel spor tesislerinden ihale ile hizmet ve tesis işletmesi satın 
almalıdır. Özel spor kuruluşları  uzun vadeli ve düşük devlet kredisi ile desteklenmeli ve vergi 
indirimi sağlanmalıdır. Bu konuda ödül yöntemi uygulanmalıdır. Spor tesisi yapan kişilere 
nişan yada madalya verilmelidir. Spor sektörü özel spor kuruluşları  ya da şirketleri 
kurulmalıdır. Büyük klüpler gibi spora yatırımlar teşvik edilmelidir.  

Araştırmamızda Kütahya da sporun gelişmesi yaygınlaşması ve kaliteli sporcunun 
yetiştirilmesi için  şu önerilerde bulunabiliriz. 

-Kütahya Spor tesislerinin sayısını  arttırılmalı, Spor tesislerinde kullanılacak araç ve 
gereçlerin sayısı ile kalitesi arttırılmalı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eğitim Kurumları, 
Belediyeler, Özel ve Kamu Kuruluşları işbirliği yapmalı ve spor tesisi sayılarını arttırmalı 
ayrıca  Yarım  kalan tesisler bir an önce faaliyete geçirilmeli, mevcut tesislerin ortak 
kullanımı sağlanmalıdır  

-Okullarda spor kulüpleri kurulmalı ve okul, aile, kulüp işbirliği sağlanmalıdır.Beden 
Eğitimi ve Spor dersinin ders saati arttırılarak Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri ile 
Antrenörlerin sayısı arttırılmalıdır. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri ve Antrenörlerin 
kulüplerde faaliyeti özendirilmelidir. 

-Her spor branşına ve yaş grubuna göre yerel spor organizasyonları düzenlenmelidir. 
Başarılı sporcular için Sponsorluk ve burs sistemi özendirilmelidir. Çeşitli sponsorluklar 
eşliğinde, belirli gün ve saatlerde spor etkinlikleri düzenlenmelidir. 

 - Medya futbol haricinde diğer spor branşlarına da gereken önemi vermelidir. Medya 
ve basınla işbirliği yapılarak, spora yönlendirici yayınlar yapıp, bildiriler dağıtmak sureti ile, 
halkı stat ve spor salonlarına çekme yollan aranmalı ve bireylerin yaptıkları çalışmalardan 
mutluluk duymalarını sağlamak gereklidir 

-Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde fertleri doğru spor yapmaya yöneltecek 
danışmanlık hizmetleri verilmeli. Tesislere hizmet edici  ve eğitici personel takviyesi 



yapılmalıdır ve tesisler halka açık olmalı, halkın benimseyip koruduğu ve geliştirdiği bir 
işyeri haline dönüştürülmelidir. 

-Çalışma, Kütahya ‘nın spor tesisleri ve bu tesislerin verimli çalıştırılması yönünden 
ilgililerin değerlendirebilecekleri bir araştırmadır; ilgililerce dikkate alınmalıdır.  

Neticede  daha tesirli hizmet verme, milli imkanların tamamını harekete geçirmek, 
halkın spora katılımını  sağlamak suretiyle sporda da ülke şartlarına uygun sistemleri ortaya 
koymak  ve halkı yönlendirmek devletin   görevidir. 
 
 



GOALBALL SPORUNUN VE HAREKET EĞİTİMİNİN 

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK 

ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Bu çalışma değişik görme derecelerine sahip (B1, B2 ve B3), 10 -14 yaş grubu 

görme engelli  kız ve erkek çocukların 12 haftalık  goalball sporu ve hareket eğitimi  programı 

sonunda, kaygı durumlarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya erkeklerde; 12 

goalball denek, 14 hareket eğitimi denek ve 16 kontrol  grubu, kızlarda ise; 10 goalball denek,  

10 hareket eğitimi denek ve 10 kontrol  grubu olmak üzere toplam 72 ( 42 erkek ve 30 kız) 

öğrenci katılmıştır. 

Fiziksel uygunluk değerleri  olarak; Maks. VO2, esneklik, el kavrama kuvveti, 

denge, durarak uzun atlama, mekik, dikey sıçrama, anaerobik güç, 20 m. sprint, sağ  el 

işitsel reaksiyon zamanı ve sol el işitsel reaksiyon zamanı ölçüm ve testleri yapılmıştır. 

İstatistiksel analizler için SPSS 12.0 programı kullanılmıştır. Goalball ve hareket 

eğitimi gruplarının ön testlerinde ve son testlerinden sonra gruplar arası karşılaştırmalarda 

Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) ile Tukey HSD testi kullanılmıştır. Goalball, hareket 

eğitimi ve kontrol gruplarının ön-son test ölçümleri arasında gelişim farkı olup olmadığı, 

parametrik olmayan Wilcoxon testi ile değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonucunda; goalball sporunun hareket eğitimi programı kadar etkili olmasa 

da, görme engelli çocukların fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği ve görme engelli 

çocuklara öğretilmesinin onların fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği görülmüştür..  

Anahtar Kelimeler: Goalball, Fiziksel Uygunluk, Görme Engelli, Denge, Reaksiyon Süresi 



SUMMARY 

 

THE EFFECTS OF  GOALBALL GAME AND MOVEMENT 

TRAİNİNG ON THE PHYSİCAL FİTNESS OF VİSUALLY 

İMPAİRED CHİLDREN 

 

The purpose of this study was to determine the Physical fitness characteristics of 

visually impaired girls and boys (aged 10-14) who become to graded the B1, B2 and B3 in 

goalball and movement training 3 days a week, a day one and half hour for 12 weeks. 

Totally 72 students who  12 goalball, 14 movement training and 16 control group boy 

subjects, 10 goalball, 10 movement training and 10 control group girl subjects were assessed 

in this study. 

 

Max VO2, fleksibility, handgrip, balance, long jump, push-up, anaerobic power, 20 

m. sprint, right hand auditory reaction time and left hand auditory reaction time tests 

measured. 

 
SPSS 12.0 program was used for statistical analysis. One-way Variance Analysis 

(Anova)  and Tukey HSD tests was used to compare to pre-test and post-test of Goalball and 

movement traininig groups. Non-parametric Wilcoxon test was used to evaluate the 

differences between pre-test and post-test of Goalball group , movement traininig group and 

control group. 

 

In conclusion, it was clearly seen that Goalball game improves the physical fitness 

levells of the visually impaired children. 

 

Key Words: Goalball, Physical Fitness, Visually Impairment, Balance, Reaction Time 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Görme engeli “bir çocuğun eğitimsel başararısını olumsuz yönde etkileyen ve 

düzeltilemeyen görme kaybı” olarak tanımlanır (6). Görme engelli çocuklar için beden eğitimi 

programları dokunsal, kinestetik ve işitsel  uyarıcı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  

Engellilerin, engel durumu ve derecesine göre değişik branşlarda spor yapma 

olanakları bulunmaktadır. Görme engelliler arasında en yaygın spor dalları; goalboll, torboll, 

bowling, futbol, satranç ve atletizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu spor branşları görme 

engellilerin; güven, denge, kas kontrolü, hareketlerde özgürlük, koordinasyon kazanmalarına 

ve boş zaman geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Spor, görme kaybı nedeni ile kaçınılmaz 

olan çevreden zarar görme korkusunun giderilmesine ve kişilerin daha bağımsız bir yaşam 

sürmelerine de katkılar getirmektedir (18, 22). 

Görme kaybı doğrudan motor ve fiziksel özellik kaybına neden olmamakta fakat 

hareket etme fırsatının yeterli olmaması nedeniyle gelişimsel kayıplar ortaya çıkmaktadır. 

Bunları; hareketsizlik, çevreyi manipüle etmek  ve çevre ile deneyimlerin sınırlı olması 

şeklinde sıralayabiliriz. Görme duyusunu sonradan kaybeden bireyler arasında motor gecikme 

görülmez, ancak daha önce görme duyusunu kaybetmiş bireylerde motor gecikme görülür (15, 

16, 23). 

Görme engelli öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyleri daha düşük olmakla birlikte 

fiziksel uygunluk düzeyi, gören akranlarını aşan pek çok öğrenci de bulunmaktadır (15, 17, 

22). Görme engelli çocukların motor gelişimlerindeki gecikmenin, yetenek kaybından çok 

deneyim eksikliğinden kaynaklandığını, uygun ortamlar sağlanarak hareket etmeleri, fiziksel 

aktivitelere katılmaları için motive edilmelerinin gerektiği fikri savunulmaktadır (1, 3, 7, 14).   

Amacımız; 12 haftalık goalball sporunun ve hareket eğitiminin görme engelli 

çocukların fiziksel uygunluk düzeylerine etkilerinin değerlendirilmesidir 

 

 



GEREÇ VE YÖNTEM 

Goalball sporunun;  görme engelli çocukların fiziksel uygunluklarına etkilerini  

incelemek amacıyla, B1; (Tamamen görmezler. Işık algısına sahip olabilirler ama herhangi bir 

mesafeden el şeklini tanıyamazlar),  B2; (El şeklini algılayabilirler, ancak görme keskinliği 

20/600 (% 3) den daha iyi değildir. B3; (Görme açıları görsel alanda 5 dereceden daha azdır). 

Görme açıları 5-20 derece arasındadır. 20/600 (% 3)-60/600 (%10) görme gücüne sahiptirler)  

görme derecelerine sahip, yaşları 10-14  arasında  değişen,  erkeklerde; 12 goalball denek, 14 

hareket eğitimi denek ve 16 kontrol  grubu, kızlarda ise; 10 goalball denek,  10 hareket 

eğitimi denek ve 10 kontrol  grubu olmak üzere toplam 72 (42 erkek ve 30 kız) öğrenciyle 

çalışılmıştır. 

12 haftalık çalışma  kapsamına alınan hareket eğitimi ve goalball grubundaki 

öğrencilere uygulanan hareketler; görme engellilerin yapısına uygun özellikte seçilmiştir 

 

 
Yüklenmenin 

Şiddeti 

Goalball ve Hareket Eğitimi  Grubunun  

 Antrenman  Günleri ve Yüklenme Şiddeti  

P.tesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma C.tesi Pazar 

Yüksek        

Orta  

Düşük  

Dinlenme     

 
Şekil 1. Goalball ve Hareket eğitimi grubunun bir mikro-siklusda  uyguladığı          
              antrenmanlardaki  yüklenme şiddeti 

 

Goalball ve hareket eğitimlerine uygulanan hareketler bir mikrosiklus içersinde dalgalı 

bir antrenmen modeli uygulanmıştır. Pazartesi düşük tempoda başlayan çalışmalar, Çarşamba 

ve Cuma günleri artırılmıştır. 

 

 



Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi 

Görme engelli çocukların fiziksel uygunluk değerlendirmelerinde  Brockport  fiziksel 

uygunluk test bataryaları kullanılmıştır (23, 30). 

     

             Esneklik Testi 

Ayakta Dik Duruşta Parmak Ucuna Uzanma Testi: 

Bu test lumbal bölge, hamstringler ve gastrocnemius kasının esnekliğini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Görme engelli bireylerin bir sıra üzerinde dik durmaları 

sağlandıktan sonra, dizlerini düz tutup, belden öne eğilebildikleri kadar eğilmeleri istenmiştir. 

Bu esnada ölçüm aletinin hareketli koluna dokunabilmesi için deneğe yardım edilmiştir. Kolu, 

mümkün olduğu kadar aşağı doğru kaydırması söylenerek ekrandaki rakam cm cinsinden 

kayıt edilmiştir (29).  

Denge Testi 

Araştırma kapsamına alınan denekler statik (Flamingo) denge testine  tabi 

tutulmuşlardır.  

Statik Denge 

Statik denge ölçümlerinde güvenirlilik katsayısı 0,87 olarak belirlenmiş olan Johnson 

ve Nelson flamingo testi kullanılmıştır (12).    

Öğrenciden dominant ayağının üstünde dururken diğer ayağının parmak ucunu 

dominant ayağının dizine kadar çekmesi ve duruşta ellerini belinde tutması istenmiştir. 

Komutla birlikte yerdeki ayağının topuğunu yukarıya kaldırarak parmak uçlarında dengesini 

sağlamaya çalışmıştır. Denge sağlama konumunda ellerin belde kalmasına ve ayağın 

topuğunun yere basmamasına dikkat edilmiştir. Dengenin korunması süre olarak 

kaydedilmiştir. Deneğin ellerinin belinden ayrılması, dayanma ayağının topuğunun yere 

basması, dize dayanan ayağının dayanma bacağından ayırması gibi durumlarında denge 

bozulmuş kabul edilir ve süre durdurulur . Bir (1) dakika içersinde yaptığı hata sayısı, deneğin 

bu testten aldığı puan olarak kaydedilir. 



 Sürat Testi 

Araştırma kapsamındaki görme engelli deneklerin 20 m sprint testleri ve  işitsel 

reaksiyon zamanları incelenmiştir. 

20 m. Sprint Testi 

Deneklerin süratlerini değerlendirmek için 20 m. sürat testi uygulanmıştır. Bunun 

için bir fotosel yardımıyla, çocukların 20 metrelik mesafeyi mümkün olduğunca hızlı bir 

şekilde koşmaları istenmiştir. Bazı öğrenciler ip kullanarak  gören eş yardımıyla 

koşturulmuşlardır. 

Reaksiyon Zamanı Testi 

İşitsel Reaksiyon Zamanı testi 

Bu test görme engelli çocukların işitsel reaksiyon süresini ölçmek için uygulanmıştır. 

Bu amaçla, Bosco’nun New Test 2000 test cihazı ve protokolü kullanılmıştır (2).  

Test, dikkati dağıtacak gürültü unsurlarının en az düzeye getirildiği sessiz bir 

ortamda gerçekleştirilmiştir. Teste katılan görme engelli çocuklar cihazların bulunduğu masa 

önüne alınarak bir sandalyede oturtulmuştur. Test anında kişinin oturma yüksekliği, boyuna 

göre ve elleri ergonomik bir pozisyonda olacak şekilde ayarlanmıştır. Çocukların tercih 

parmağı  reaksiyon süresi cihazının üzerine getirilerek “bib” sesini duyar duymaz düğmeye 

basması istenmiştir.  

   Kuvvet Testi 

                 El kavrama kuvvetinin ölçülmesi 

  Görme engelli çocukların el kavrama kuvvetinin ölçülmesi Takkei marka el 

dinamometresi (Handgrip) ile gerçekleştirilmiştir.  

Deneklerden ayakta iken dominant kolun bükülmeden ve vücuda temas etmeden  

ellerindeki  dinomometreyi bütün güçleriyle sıkmaları istendi. İki tekrardan sonra en iyi değer 

kaydedildi (24, 28). 

 Durarak uzun atlama: Görme engelli çocukların patlayıcı kuvvetleri durarak uzun 

atlama yöntemi ile saptandı. Spor salonunda, daha önceden belirlenmiş başlangıç çizgisine 

denekler hazırlandı ve bu noktan itibaren mümkün olan bütün kuvvetleri ile ileriye doğru 

sıçramaları söylendi. Sıçrama sonrasında en son temas ettikleri noktadan itibaren aradaki 



mesafe cm cinsinden kaydedildi. Çalışma öncesinde çocukların korkularını yenmeleri için sık 

tekrarlar yapıldı. 

Aerobik Uygunluk Testi 

              20 metre mekik koşu testi (Shuttle-Run) 

Görme engelli çocukların aerobik uygunlukları,  yani maks. VO2  değerleri 20 metre 

mekik koşu testi (Shuttle-Run) ile ölçülmüştür. Görme problemi nedeniyle, deneklerin 

ellerine bir ucu gören eşte diğer ucu denekte olma üzere 2 m uzunluğunda bir ip verilmiştir. 

Gören eş kontrolünde öğrencinin kendi isteği dahilinde koşabildiği mekik sayısı 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Test 8.5 km/saat koşu hızında başlamış (19) ve denek gören eş ile birlikte sinyal 

sesini kaçırıp diğerinde tekrar ritmi yakalamışsa teste devam edilmiştir. Denek arka arkaya iki 

defa alanın sonundaki çizgiye ulaşmamışsa test durdurulmuştur. 20 metre mekik koşu testinin 

koşu hızı uygun bir teyp bandı ve teyp tarafından sağlanmıştır. Koşu hızı her dakikada 0.5 

km/saat arttırılmıştır. Görme engelli öğrencinin durduğu safha testin sonucu olarak 

kaydedilmiştir (28). Çocukların maks. VO2  değeri ml/kg/dak. olarak bulunmuştur. 

 Kassal Uygunluk Testi 

Görme engelli çocukların kassal dayanıklılığı mekik testi ile değerlendirildi. Bunun 

için denekler sırt üstü yatırılarak dizlerini karınlarına doğru dik olarak çekmeleri istendi. Bir 

kronometre yardımıyla 30 saniye süre içersinde  çekebildikleri mekik sayısı kaydedildi. 

 Dikey Sıçrama  ve Anaerobik Uygunluk Testi 

Çalışmamıza katılan görme engelli çocukların anaerobik güçleri bosco nun  jump 

metresi kullanılarak değerlendirildi (2). Çocukların bellerine jump metre  bağlandıtan sonra, 

ayaklar bitişik ve vücut dik durumda iken çift ayak yukarı sıçrandı. Cihazın gösterdiği rakam 

kaydedildi. Yukarı sıçranması esnasında, adım alınmaması ve dizlerin 900 bükülmesi 

konusunda görme engelli çocuklar uyarıldı.  

Anaerobik güç, sıçrama mesafesi ve beden ağırlığından faydalanarak aşağıdaki 

formüle göre hesaplandı:Anaerobik güç (kgm/sn)= v4.9 x (Beden ağırlığı) x vD 



D= dikey olarak sıçranılan mesafe (m) (28). 

BULGULAR 

 
  Tablo 1. Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubuna göre kız ve erkek öğrencilerin  ön-son test 

motorsal özelliklerinin aritmetik ortalama (x) ± standart sapma (ss) ve  tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonuçları 

  
 
 Motorsal 
özellikler 

  Goalball 
n=22 

 
X±SS 

Hareket 
Eğitimi 

n=24 
X±SS 

Kontrol 
n=26 

 
X±SS 

 
 

F 

 
 

p 

Maks.VO2 Ö.T
. 

24,43±4,69 24,41±3,38 24,15±4,26 0,35 >0,05 

  S.T. 26,89±4,11 26,40±3,46 24,88±4,34 1,01 >0,05 

Esneklik Ö.T
. 

2,04±7,73 6,17±6,03 6,96±6,07 3,69 * 

  S.T. 6,21±6,33 9,53±5,19 7,67±5,76 2,41 >0,05 

Handgrip Ö.T
. 

18,81±8,89 20,02±6,43 17,30±7,47 0,80 >0,05 

  S.T. 21,99±9,06 22,31±6,65 17,67±7,43 2,80 >0,05 

Denge Ö.T
. 

26,00±5,94 27,16±4,26 27,84±6,07 0,67 >0,05 

  S.T. 17,68±3,77 22,29±4,75 25,92±5,52 17,68 *** 

Durarak 
U. 

Ö.T
. 

117,90±31,12 97,38±22,77 97,34±36,62 3,37 * 

  S.T. 137,23±25,33 115,23±19,43 102,57±34,30 9,68 >0,05 

Mekik Ö.T
. 

14,54±4,27 13,95±4,46 13,00±4,95 0,69 >0,05 

  S.T. 17,72±3,31 17,20±4,02 13,92±4,71 6,27 ** 

Dikey 
sıçrama 

Ö.T
. 

24,68±7,95 25,08±8,41 21,30±8,25 1,59 >0,05 

  S.T. 31,27±8,33 30,12±8,78 22,50±7,84 8,13 ** 

Anaerobik 
güç 

Ö.T
. 

30,51±6,19 30,79±5,48 29,98±4,93 0,14 >0,05 

  S.T. 32,61±6,73 33,24±5,10 30,93±4,74 1,17 >0,05 

20 m 
sprint 

Ö.T
. 

5,45±0,95 5,64±1,48 6,02±1,45 1,16 >0,05 

  S.T. 4,86±0,86 5,09±1,23 6,04±1,51 6,18 ** 

İşitsel  
R.Z.Sol 

Ö.T
. 

333,40±122,24 363,68±176,82 364,15±188,78 0,25 >0,05 

  S.T. 252,98±57,76 255,98±60,07 339,89±168,09 4,86 * 

İşitsel 
R.Z.Sağ 

Ö.T
. 

323,67±111,85 331,42±135,37 360,44±164,55 0,64 >0,05 

  S.T. 235,30±50,38 242,06±55,76 351,25±163,53 9,15 *** 

  
   

 Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubundaki öğrencilerin motorsal 

özelliklerinin ön test varyans analizinde; durarak uzun atlama ve esneklik değerlerinde 

(p<0,05) düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Son test varyans analiz sonucunda ise; mekik, 



dikey sıçrama ve 20 m sprint değerleri arasında (p<0,01) düzeyinde anlamlı fark tespit 

edilmiştir. Denge ve  işitsel sağ reaksiyon zamanı değerlerinin gruplar arası anlamlılığı 

(p<0,001), işitsel sol reaksiyon zamanı değerinin anlamlılığı ise; (p<0,05) düzeyinde 

bulunmuştur. 

 

Tablo 2:Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubuna göre kız ve erkek öğrencilerin ön-son test motorsal  
tukey testi sonuçları 

 
 
 Motorsal 
özellikler 

  Goalball 
 

Hareket 
Eğitimi 

 

Hareket 
Eğitimi 

 
Kontrol 

 

Goalball 
 

Kontrol 
 

  Gruplar Arası Fark 

Esneklik Ö.T
. 

>0,05 * * 

  S.T. >0,05 >0,05 >0,05 

Denge Ö.T
. 

*** *** *** 

  S.T. >0,05 >0,05 >0,05 

Durarak 
U. 

Ö.T
. 

* >0,05 >0,05 

  S.T. * >0,05 * 

Mekik Ö.T
. 

>0,05 >0,05 >0,05 

  S.T. >0,05 ** ** 

Dikey 
sıçrama 

Ö.T
. 

>0,05 >0,05 >0,05 

  S.T. ** ** ** 

20 m 
sprint 

Ö.T
. 

>0,05 >0,05 >0,05 

  S.T. >0,05 >0,05 ** 

İşitsel  
R.Z.Sol 

Ö.T
. 

>0,05 >0,05 >0,05 

  S.T. >0,05 >0,05 ** 

İşitsel 
R.Z.Sağ 

Ö.T
. 

>0,05 >0,05 >0,05 

  S.T. >0,05 >0,05 >0,05 

                   *p<0,05             **p<0,01           ***p<0,001              
 
 

 

 

Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubundaki öğrencilerin motorsal 

özelliklerinin ön test tukey sonuçlarına göre; esneklik değerindeki anlamlılığın (p<0,05) 

hareket eğitimi-kontrol ve goalball-kontrol gruplarından kaynaklandığı ve  durarak uzun 

atlama değerindeki anlamlılığın (p<0,05) ise; goalball-hareket eğitimi gruplarından 

kaynaklandığı bulunmuştur. Denge değerlerinde anlamlılık; goalball-hareket eğitimi, hareket 

eğitimi-kontrol ve goalball-kontrol gruplarından kaynaklandığı saptandı. Son test tukey 



sonuçlarında göre; durarak uzun atlama değerindeki anlamlılığın (p<0,05) goalball-hareket 

eğitimi ve goalball-kontrol gruplarından kaynaklandığı bulunmuştur. Mekik değerlerindeki 

anlamlılığa (p<0,01) hareket eğitimi-kontrol ve goalball-kontrol, işitsel sol reaksiyon zamanı 

ve 20 m sprint değerlerindeki anlamlılığa (p<0,01) ise; goalball-kontrol gruplarının etken 

olduğu bulunmuştur. Dikey sıçrama değerlerindeki anlamlı farklılığın goalball-kontrol, 

hareket eğitimi-kontrol ve hareket-goalball gruplarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

 
 
Tablo 3. Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubuna göre tüm öğrencilerin ön- son test  motorsal   

özelliklerinin “Z” testi sonuçları 
 

 
Motorsal özellikler 

  
Goalball 
n=22 

Hareket 
Eğitimi 
n=24 

  
Kontrol 
n=26 

 
Z 

 
p 

 
Z 

 
p 

 
Z 

 
p 

Maks.VO2 -3,07 ** -4,19 *** -2,29 * 
 Esneklik -3,26 *** -4,14 *** -2,89 ** 

Handgrip -4,28 *** -2,90 ** -1,51 >0,05 
 Denge -3,85 *** -4,20 *** -0,98 >0,05 
Durarak U. -3,45 *** -4,28 *** -1,84 >0,05 
 Mekik -4,01 *** -4,31 *** -3,03 ** 
Dikey sıçrama -3,29 *** -4,15 *** -0,87 >0,05 
 Anaerobik Güç -2,90 ** -4,25 *** -1,53 >0,05 
20 m Sprint -3,52 *** -4,10 *** -0,99 >0,05 
 İşitsel  R.Z.Sol -3,62 *** -4,13 *** -1,36 >0,05 
İşitsel R.Z.Sağ -3,78 *** -4,19 *** -0,68 >0,05 

                *p<0,05             **p<0,01           ***p<0,001              

 
 

Toplam  goalball grubunun ön test ve son test motorsal özellik ölçümlerinde; maks 

VO2, handgrip, anaerobik güç değerleri (p<0,01), esneklik, denge, durarak uzun atlama, 

mekik, dikey sıçrama, 20 m sprint, işitsel sol reaksiyon zamanı ve işitsel sağ reaksiyon zamanı 

değerleri (p<0,001) düzeyinde anlamlı fark saptanmıştır. Hareket eğitimi grubunda; maks. 

VO2, esneklik, handgrip, denge, durarak uzun atlama, mekik, dikey sıçrama, anaerobik güç, 

20 m sprint, işitsel sol reaksiyon zamanı ve işitsel sağ reaksiyon zamanı değerleri (p<0,001) 

düzeyinde anlamlı fark saptanmıştır. Kontrol grubunda ise; maks VO2 değerinde (p<0,05), 

esneklik ve mekik değerlerinde (p<0,01) düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Handgrip, 

denge, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, anaerobik güç, 20 m sprint, işitsel sol reaksiyon 

zamanı ve işitsel sağ reaksiyon zamanı değerlerinde  anlamlı fark bulunmamıştır. 

 
 
 
 
 
 



 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Araştırmamızda toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubunun maks. VO2 

değerleri incelendiğinde ise; her üç grupta da anlamlı düzeyde artış gözlenmiştir (Tablo 3). 

Çalışma programı dahilinde uygulanan aktivitelerin görme engelli çocukların aerobik 

kapasitelerinde  pozitif yönde gelişim sağladığını görebilmekteyiz.  

Case (5)  görme engelli, işitme engelli ve normal lise seviyesinde erkek çocukların 

temel beceri ve kardiyorespiratuvar uygunluk seviyelerini incelemiş. Görme engellilerin 

işitme engelliler ve normal görenlere göre daha düşük  temel beceriye  ve kardiyorespiratuvar 

uygunluğa sahip olduklarını saptamıştır 

 Shindo (26) Görme engelli erkek ve genç yetişkinlerde fiziksel iş kapasitesi ve 

dayanıklılık antrenmanlarının etkisini ölçmek amacıyla 4 total görme engelli,  6 kısmi görme 

engelli ve 27 amblyopia deneğin bazı fiziksel uygunluk testlerini ölçmüştür.  Bu testlerde 

maks VO2, maksimum pedal hızı ve gücü, maks. adım hızı ve izometrik diz ekstansiyon 

kuvveti ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda total görme engelli yetişkinlerin fiziksel uygunluk 

değerleri; kısmi görme engelliler ve amblyopia deneklerden daha düşük bulunmuştur. Görme 

engellilerde düşük fiziksel uygunluk düzeyinin, fiziksel kapasite eksikliğinin bir sonucu 

olduğu görüşü benimsenerek, orta derece dayanıklılık antrenmanının fiziksel semptomların ve 

kardiyovasküler uygunluğun geliştirilmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Cartmel (4) görme engelli çocukların fiziksel iş kapasitelerinin işitme engelli 

çocuklara göre daha düşük olduğunu bulmuştur. 

Hopkins (9) farklı görme derecelerine sahip görme engelli ve normal gören  7-17 

yaşları arasında 27 çocuğun fiziksel uygunluklarını incelemiştir. Maksimal oksijen 

tüketimlerini (maks VO2) direk ölçüm metodu olan koşu bandında ölçmüştür. Görme engelli 

çocukların aerobik kapasitelerini normal görenlere göre oldukça düşük bulmuştur. Total 

görme engelli çocukların maks. O2  değerlerini (35.0±7.5 ml/kg/dk), gören çocukların maks. 

VO2 değerlerini ortalama  (45.9±6.6 ml/kg/dk) olarak ölçmüştür. Skinfold kaliper 

ölçümlerinde görme engelli çocukların deri altı yağ kalınlıklarının, görenlere göre anlamlı 

derecede yüksek olduklarını bulmuştur. Çalışma sonucunda görme engelli çocukların fiziksel 



uygunluk düzeyleri gören akranlarına göre oldukça düşük bulunmuştur. Bunun sebebinin ise; 

görme engelli çocukların düşük seviyede fiziksel aktiviteye sahip olmalarına bağlamışlardır.  

Sundberg, (27) yaşları (8-14) arasında, 12 görme engelli erkek ve 11 görme engelli 

kız  ile yaşları (8-17) arasında, 82 gören erkek ve 75 gören kız çocuğun yaşa göre maksimal 

O2  kullanımlarını incelemiştir. Bunun için denekler bir bisiklet ergometresinde yorucu ve 

tüketici bir egzersize katılmışlardır. Çalışma esnasında bu 4 gruptaki deneklerin maks VO2 

değerleri doğrusal olarak artmıştır. Görme engelli kız ve erkeklerin maks VO2 leri arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Gören çocukların görme engellilere göre önemli derecede  

ve daha iyi maks VO2 değerlerine sahip olduklarını bulmuştur. Maks VO2 3 grupta yaştan 

etkilenmiştir. Bunlar sırasıyla; gören erkeklerde 55 mlt/kg, görme engelli erkeklerde 45 

mlt/kg, görme engelli kızlarda 37 mlt/kg olarak bulunmuştur. Görme engellilerin maks VO2 

değerleri normal gören erkeklerin % 82 si kadardır. Görmeyen kızların maks VO2 değerleri 

de normal görenlerden daha düşük bulunmuştur. Gören ve görmeyen denekler arasındaki bu 

farklılık  farklı fiziksel aktivite seviyesine bağlanmıştır. 

Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol gruplardaki öğrencilerin esneklik 

değerleri incelendiğinde; goalball grubunun  hareket eğitimi grubuna göre daha fazla gelişim 

göstermesine karşın istatistiksel anlamlı farklılık üç grupta da olmuştur (Tablo 3).  

Kayıhan ve arkadaşları (13) yapmış oldukları çalışmalarında; görme engellilerin 

motor gelişimlerindeki gecikmeyi vurgulayıp, esnekliklerinin de yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Günaydın (8) görme engellilerde esnekliğin yetersiz olmasını görsel uyarıların 

yokluğuna ve aktivite seviyelerinin düşük olmalarına bağlamıştır. 

Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubuna göre; goalball grubunun pençe 

kuvveti hareket eğitimi ve kontrol gruplarına göre daha çok gelişmiştir. Goalball topunun 

ağırlığının fazla olması ve oyunun oynanması sırasında topun sürekli fırlatılarak en uzağa 

atılmaya çalışılması sonucunda,  ön kol kasların topu kavramak zorunda olması pençe 

kuvvetinin gelişimini etkilediğini söyleyebiliriz.. Kontrol grubunda anlamlı  bir gelişme 

gözlenmemiştir (Tablo 3). 

Kaynaklarda, görme engellilerde kas kuvveti zayıflığı ve hipotoni, görsel uyarıların 

yokluğu nedeniyle düzenli kas aktivasyonunun olmayışına ve hareket için gerekli 



motivasyonunun yetersizliği sonucu inaktiviteye bağlanmıştır. Bunların yanı sıra  gövdeyi 

ekstansiyona ve dik durmaya yönelten görsel uyarıların yokluğu, yani görsel-vestibüler ve 

prorioseptif mekanizmadaki bozulma da zayıflığın nedenleri arasında sayılmıştır (10, 11, 21). 

Bazı araştırmacılar, görme engellilerde, ince motor manipülasyonunun olmadığını ve 

kavrama kuvvetinin yetersiz olduğunu savunmuşlardır (20, 25). 

Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubunun denge değerleri 

incelendiğinde, goalball grubunun hareket eğitimine göre, daha fazla düzelme göstermesine 

karşın her iki grupta da istatistiksel olarak aynı seviyede anlamlı gelişme olmuştur (Tablo 3). 

Kontrol grubunda ise; son testler sonunda anlamlı gelişme olmamıştır.  

Sundberg (27) yapmış olduğu çalışmasında, görme engelli gençler ile benzer yaş ve 

cinste gören kişileri denge süreleri açısından karşılaştırdığında, iki grup arasındaki farkın 

görenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuştur. 

Toplam goalball, hareket eğitimi ve kontrol grubu öğrencilerin dikey sıçrama 

değerleri incelendiğinde; goalball ve hareket eğitimi gruplarında anlamlı artış görülmesine 

karşın kontrol grubunda anlamlı bir gelişme görülmemiştir (Tablo 3). Uygulanan egzersiz  

programların dikey sıçrama üzerinde olumlu etkisi gözlenmiştir.  

Çalışma sonucunda 12 haftalık goalball eğitiminin ve hareket eğitiminin görme 

engelli çocukların fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği gözlenmiştir. Ancak hareket 

eğitimi grubu goalball grubuna göre çalışmalardan daha çok etkilenmiştir. Bu durumun 

hareket eğitimi programının içeriğinde yer alan ve bütün kas grubunu aktivite eden esneklik 

ve kuvvet alıştırmalarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
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GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARDA HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU FİZİKSEL 

AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARI 

 

GİRİŞ  

Modern yaşam tarzı ve sosyo-kültürel yapıdaki değişim insanlığı fiziksel aktiviteye daha az 

ihtiyaç duyar hale getirmiştir. Sedanter yaşam tarzı koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, 

obezite, Tip II diyabet, bazı kanser hastalıkları ve osteoporoz gibi kronik hastalıkların 

gelişiminde bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır (1). Ancak sağlığı koruyabilme ve  

hastalıklardan korunma için ne kadar fiziksel aktivite yapılması gerektiği henüz kesin olarak 

belirlenememiştir. Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişkinin incelenebilmesi için doğru ve 

güvenilir yöntemlerle fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi önem kazanmış ve farklı 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları, aktivite günlüğü, fiziksel aktivite kaydı, 

anketler,  elektronik  veya  mekanik  takip  (kalorimetre, akselerometre),   Kardiyorespiratuar  

enduransın belirlenmesi gibi fizyolojik ölçümlerdir (2,3). Tüm bu yöntemlerin birbirlerine 

göre üstünlükleri ve kısıtlılıkları vardır. 

 Aktivite günlüğü; gün boyunca aktivitelerin, tip ve süreleriyle birlikte belirli 

aralıklarla kaydedilmesini içeren bir değerlendirme yöntemidir. Fiziksel aktiviteyi doğru 

ölçebilme gücü nedeniyle diğer değerlendirme yöntemlerinin geçerliliklerinin belirlenmesinde 

kullanılabilmektedir. Yapılan fiziksel aktivitenin tipi ve süresi hakkında bilgi verebilmektedir. 

Bu gibi üstünlüklerinin yanı sıra uygulanan kişi ve araştırmacının yoğun çabasını gerektirmesi 

ve büyük populasyonlara kolaylıkla uygulanamaması kısıtlılıklarıdır (3). 

 Yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi amacıyla günümüze kadar çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Çocukluk, adelosan dönemi, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini 

kapsayan çalışmalarla da yaşamın farklı dönemlerinde fiziksel aktivite alışkanlığındaki 

değişimi inceleyen çalışmalara literatürde sıkça rastlanmaktadır. Ancak engelli bireyleri, 

özellikle engelli çocuk ve adelosanların fiziksel aktivite düzeyini inceleyen çalışma sayısı  

çok azdır ve hafta içi okul ve hafta sonu serbest günlerdeki fiziksel aktivite düzeyini 

karşılaştırıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma görme engelli çocukların fiziksel 

aktivite alışkanlıklarını belirlemek ve hafta içi okul günleriyle hafta sonu serbest günlerindeki 

fiziksel aktivitelerini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmaya Denizli Görme Özürlüler İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören görme engelli 34 

erkek ve 15 kız öğrenci (11,22±1,91yıl, 145,14 ±11,39cm, 41,20±8,48 kg) katılmıştır. 

Öğrencilerin fiziksel aktiviteleri aynı hafta içinde  hafta içi iki gün ve hafta sonu bir gün 



tutulan 24 saatlik aktivite günlüğü ile değerlendirilmiştir. Günlüğe gün boyunca 15 dakikalık 

aralıklarla yapılan aktiviteler (4) gözlemci tarafından kaydedilmiştir. Öğretmen, aile ve intern 

fizyoterapistlerden oluşan gözlemciler aktivite günlüğü tutma yöntemi için bilgilendirilmiştir. 

Gözlemcilere aktivitelerin şiddetlerine göre sınıflandırıldığı liste verilerek, bu listenin nasıl 

kullanılacağı açıklanmıştır. Aktiviteler şiddetlerine göre 9 ayrı bölümde sınıflandırılmıştır (4). 

En düşük şiddetli aktivite uyuma ve en yüksek şiddetli aktiviteler ise terlemeye neden olan 

koşma ve yüzme gibi spor aktivitelerinden oluşmuştur. Gözlemciler tarafından günlüğe 

yapılan aktivite adı, aktivite listesinde belirlenen şiddeti ve yapılma süreleri kaydedilmiştir. 

Tutulan günlüklerden fiziksel aktivitenin hesaplanabilmesi için listede yer alan aktiviteler 

dinlenme, kendine bakım, hafif şiddetli aktiviteler (ders dinleme, ders çalışma, müzik 

dinleme, satranç oynama vb.), yürüme, orta şiddetli aktiviteler (oyun parkında oynanan 

rekreasyonel aktiviteler vb.) ve yüksek şiddetli aktiviteler (koşma,futbol vb) olarak kategorize 

edilmiştir ve her kategori için aktivitelerin süreleri toplanmıştır. Hafta içi ve hafta sonu 

günlerinde yapılan aktiviteler saat/gün biriminde tanımlanmıştır. Elde verilerin analizi için t-

testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Hafta içi ve hafta sonu yapılan tüm aktiviteler saat/gün biçiminde Tablo 1.’de 

gösterilmiştir. Hafta sonu günlerde öğrencilerin istirahat, kendine bakım aktiviteleri ile orta ve 

yüksek şiddetli aktivite yapma süreleri hafta içine göre daha fazla bulunmuştur ve aralarındaki 

fark istatistiksel açıdan anlamlı düzeydedir(p<0,05). Ancak gün boyunca toplam yürüme 

süresi açısından hafta içi ve hafta sonu arasında fark bulunmamıştır (p<0,05). Yapılan hafif 

şiddetli aktiviteler açısından hafta içi ve hafta sonu günler karşılaştırıldığında, hafta içi 

günlerde hafif şiddetli aktivitelerin daha fazla yapıldığı görülmüştür (p<0,05).           

Tablo 1. Hafta içi ve hafta sonu yapılan aktivite süreleri 

Aktivite Kategorileri 
Hafta içi (saat/gün) 

x±sd 
Hafta sonu(saat/gün) 

x±sd 
t 

İstirahat 10,59 ± 0,13 10,74 ± 0,32 -2,78* 

Hafif şiddetli aktivite 8,89 ± 0,63 6,45 ± 1,09 14,00* 

Kendine bakım 1,31 ± 0,40 1,76 ±0,99 -2,94* 

Yürüme 2,51 ± 0,69 2,65 ±1,15 -0,81 

Orta şiddetli aktivite 0,66 ± 0,26 2,10±0,96 -9,83* 

Yüksek şiddetli aktivite 0,032 ± 0,012 0,29 ± 0,42 -4,32* 
* p<0,05 

 

TARTIŞMA  



 Çalışmamızda görme engelli öğrencilerin fiziksel aktivite alışkanlıkları aktivite 

günlüğü ile değerlendirilmiş ve hafta içi ve hafta sonu serbest günlerde yapılan aktiviteler 

karşılaştırılmıştır. Orta ve yüksek şiddetli aktivitelerin hafta sonu günlerde daha fazla, hafif 

şiddetli aktivitelerin ise daha az yapılması görme engelli öğrencilerin hafta içi günlerde daha 

sedanter bir yaşam sürdürdüklerini göstermiştir. Bunun nedeni hafta içi okul günlerinde ders 

dinleme, ders çalışma gibi hafif şiddetli aktivitelerin yoğun oluşu ve serbest oldukları hafta 

sonu günlerde ders dışı sportif ve rekreasyonel aktivitelere daha fazla katılma şansları olabilir. 

 Literatür incelendiğinde hafta içi ve hafta sonu günlerde fiziksel aktivite 

alışkanlıklarının karşılaştırıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu konuda sağlıklı çocukları 

kapsayan çalışmalar bulunmaktadır. Throst ve ark. (2000), orta ve yüksek şiddetli aktivitelere 

katılımın okul günlerinde hafta sonuna göre daha az olduğunu bulmuştur (5). Bu sonuç bizim 

sonuçlarımızla paralellik göstermektedir. Ancak Gavarry O. ve ark. ile Sleap M. ve ark.’nın 

çalışmalarında hafta sonunda öğrencilerin daha sedanter yaşadıkları saptanırken (6,7), Gilbey 

H. ve ark. ile Sallo M. ve ark. ise okul günleri ve serbest günler arasında fark olmadığını 

bildirmişlerdir (8,9). Çelişkili sonuçların nedenleri olarak çalışmaların farklı ülkelerde 

yapılması, eğitim sisteminde beden eğitimi derslerinin yoğunluğundaki değişkenlik ve fiziksel 

aktivite değerlendirilmesinde farklı yöntemlerin kullanılmasını düşünmekteyiz.        

 Çalışmamızdan elde ettiğimiz orta ve yüksek şiddetli aktivitelere katılım süreleri,   

ilköğretim öğrencisi olan sağlıklı çocukların aktivite düzeyleri ile karşılaştırıldığında (6) 

görme engelli çocukların aktivite düzeyleri daha düşük seviyede bulunmuştur. Bu sonuç 

literatürle uyumludur. Görme engelli çocukların fiziksel aktiviteye katılımlarının diğer engel 

gruplarına göre daha az olduğu yapılan çalışmalarla saptanmıştır (10,11).  Longmuir’e (1998) 

göre görme engelli çocukların günlük fiziksel aktivite düzeyleri sağlıklı çocuklara göre 

oldukça düşük düzeydedir (12). Sağlıklı bireylerle karşılaştırmanın yapıldığı diğer 

çalışmalarda da görme engelli çocukların motor becerileri, fiziksel yetenekleri ve fiziksel 

fitnes düzeyleri benzer yaştaki gören çocuklara göre daha düşük düzeyde olduğu 

gösterilmiştir (13-15).   

Sonuç olarak; ilköğretim dönemindeki görme engelli çocuklar serbest oldukları hafta 

sonlarında hafta içi okul günlerine göre daha aktif yaşamaktadırlar. Bu konuda ülkemizde de 

sağlıklı ve görme engelli bireyleri de kapsayan karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasının 

uygun olacağını düşünmekteyiz.  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DENEYİMLERİ ENGELLİ OKULLAR 
UYGULAMASI 

*Nalan ŞIK  **Fehmi ÇALIK  ***Kenan SİVRİKAYA  ****Mahmut KAHVECİ 
 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, engelli okullarında çalışan Beden Eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki 

deneyim kriterleri ve empati düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığının İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya İl Müdürlüklerine bağlı engelli okullarındaki Beden Eğitimi öğretmenlerini kapsamaktadır. 
Öğretmenlere konumlarını belirlemek amacıyla sorulan sorulardan oluşan bir anket ve Dökmen (1988) 
tarafından geliştirilen empati beceri ölçeği uygulanmıştır.  

Elde edilen veriler SPSS paket programında tanımlayıcı istatistik ve Kruskall Wallis yöntemleriyle 
analiz edilmiştir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre; engelli okullarında görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Empatik 
yaklaşımlarının birbirine benzer ve iyi olduğu sonucuna varılmıştır.  
 

SUMMARY 
A research was made on study of work experince criteria and emphaty levels of physical education and 

sport teachers who work in disabled schools. The research inludes physical education teachers in disabled 
schools which depend on National Education Ministry (Istanbul, Kocaeli, Sakarya) a research which was 
developed by us and empathy shill scale which was devaloped by Dökmen (1988) were applied on the teachers. 

At the end of the research in the disabled schools emphatic approximaty of the Physical Education 
Teachers was accepted high and seems each other. 
 

GİRİŞ 
Her insan belirli bir biçimde işleyen fiziki bir yapı ile dünyaya gelse de bu yapı nitelikleri 

yönünden birbirlerinden farklılık gösterir. Her toplumda, bedensel, ruhsal, ve toplumsal bakımdan özel 
konumda olan insanlar vardır.  

Toplumların önemli bir sorunu olarak varlığını devam ettiren engellilik sorunu, toplumların 
çözümüne uğraş verdikleri önemli problemlerden biridir. Özel gereksinim grupları denilen bu nüfus 
gruplarına toplumun gösterdiği ilgi, verdiği değer, sağladığı destek, gösterdiği dayanışma ve onlarla 
birlikte yaşama duyarlılığı, toplumun kültürünün ulaştığı noktanın göstergesidir. Bir çocuğun doğumu 
aile içerisinde bir sevinç kaynağıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ‘unun gelişmiş ülkelerdeki engelli 
sayısının ise genel nüfusun yaklaşık %13’ünü, Türkiye’ de ise %14’ünü (İmamoğlu, 1991). Avrupa 
Topluluğu (AT) ülkeleri nüfusunun %5-9 ‘unun sakat ve engelli olduğu hesaplanmıştır (DPT, 1987).  
 
*Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 
** Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 
***Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 
****Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

Engellilik doğuştan geldiği gibi sonradan da oluşabilecek bir olaydır. Örneğin; küçük kaza veya 
trafik kasası, hastalık sonucu meydana gelebilir. Bu sebeple gündelik hayatı ve toplumsal yaşamı, 
sadece fiziksel yetenekleri ve zihinsel işlevleri eksiksiz olan insanların durumuna göre düzenlememek 
gerekir. Özellikle engelli bireyleri korumak ve toplumsal etkinliklere daha çok katılımcı hale getirmek 
gerekir. 

Avrupa Spor Komitesi’ nin 1975 yılında, spor yapmayan ve yapamayan engelliler için insan 
hakları beyannamesine dayanarak yayınladığı bildiride “ Herkesin spor yapma hakkı vardır. Engelli 
insanların da kendi hayat seviyelerini yükseltmeye hakları vardır. Sosyal ve fizyolojik ihtiyaçları sporla 
karşılanabilir “ denilmektedir ( Ergun  ve Ark., 1990).  



Spor yapmak, engelli kişilere, en azından özrüyle başa çıkmasını öğrettiği gibi bir seviyeye 
kadar kendini düzeltmesini, özrüyle birlikte hayatını devam ettirebilmesini sağlamada, etkileyici ve 
önemli faktörlerin başında olduğu unutulmamalıdır (Brouwer, Ludeke, 1995 ). 

Engelli çocukların sportif faaliyetlere katılmaları, devam ettikleri okullarda beden eğitimi ve 
spor dersleriyle desteklenebilir veya yönlendirilebilir. Bu sebeple beden eğitimi ve spor öğretmeninin 
engelliler hakkında gerekli bilgi donanımına ihtiyacı vardır. Ülkemizde özel okullar dışındaki milli 
eğitim okullarında kadrolu veya sözleşmeli öğretmenler çalışmaktadırlar. Pek çok engelli okullunda da 
öğretmen bulunmamaktadır. Gerçi Türkiye ‘deki normal eğitim veren okullarda da öğretmen açığı 
bulunmaktadır. Fakat özel durumdaki bir çocuğun eğitime daha çok ihtiyacı olduğu bir gerçektir.  
 

MATERYAL VE METOD  
Bu araştırmanın evrenini Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerindeki 

zihinsel ve işitme engelli okullarında görev yapan 8 bayan ve 21 erkek olmak üzere toplam 29 Beden 
Eğitimi ve spor Öğretmeni oluşturmaktadır.  

Veriler; öğretmenlerin durumunu belirlemek amacıyla geliştirilen ve 12 sorudan oluşan bir 
anket ve öğretmenlerin Empati düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Dökmen (1988) tarafından 
geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği uygulanarak elde edilmiştir.  

Verilerin Analizi; Elde edilen veriler Microsoft firmasının geliştirdiği Excel 7,0 paket 
programına yüklenmiş ve bu programla uyumlu SPSS 7.5 paket programında tanımlayıcı istatistik, 
frequency ve Kruskall Wallis yöntemleriyle analiz edilmiştir.  

 
 
BULGULAR  VE TARTIŞMA 
 
Tablo 1. Cinsiyete ve Yaşa Göre Elde Edilen veriler 

 
CİNSİYET N % 
Bayan 9 31.0 
Erkek 20 69.0 
Toplam 29 100.0 
YAŞ N % 
20-30 arası  13 44.8 
30-40 arası 13 44.8 
40-50 arası 3 10.3 
TOPLAM 29 100.0 

 
 Tablo 1. de öğretmenlerin cinsiyetlerine göre elde edilen veriler bulunmaktadır. Deney 
grubundaki bayan öğretmenlerin oranı %31.0 dır. Erkek öğretmenlerin oranı % 69.0 dır. Öğretmenlerin 
yaşa göre elde edilen veriler bulunmaktadır. Deney grubundaki öğretmenlerin 20-30 yaş arası oranı 
%44.8, 30-40 yaş arası oranı %44.8, 40-50 yaş arası oranı %10.3 tür.  
 
Tablo 2. Mezun Olduğu Okul Türüne ve Ana Branşlarına Göre Elde Edilen Veriler 
 

OKUL TÜRÜ  N % 
Eğitim Fakültesi 13 44.8 
Yüksekokul 15 51.7 
Eğitim Enstitüsü  1 3.4 
Toplam  29 100.0 
ANA BRANŞ  N % 
Futbol  9 31.0 
Voleybol 5 17.2 



Atletizm 4 13.8 
Yüzme 1 3.4 
Hentbol 2 6.9 
Basketbol 7 24.1 
tenis 1 3.4 
Toplam 29 100.0 

 
Tablo 2. öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne ait bulgular yer almaktadır. Buna göre 

Eğitim Fakültesinden mezun oranı %44.8, yüksekokul %51.7, Eğitim Enstitüsü %3.4 tür. 
Öğretmenlerin ana branşlarına ait veriler bulunmaktadır. Buna göre Futbol ana branşı olanların oranı 
%31.0, Voleybol %17.2, Atletizm %13.8, Yüzme %3.4, Hentbol %6.9, Basketbol %24.1, Tenis %3.4 
tür.  

Tablo 3. Meslek Seçiminde Etkili Olan Sebepleri, Mesleklerindeki Çalışma Yılları ve 
Okula Geliş Nedenlerı Verileri  

 
SEBEPLER N % 

Kişisel Tercih 22 75.9 

Arkadaş Etkisi 3 10.3 

Ailemin Etkisi 2 6.9 

Tamamen Tesadifi 2 6.9 

Toplam 29 100.0 

YILLAR N % 

1-5 yıl arası 12 41.4 

5-10 yıl arası 10 34.5 

10-15 yıl arası 6 20.7 

15-20 yıl arası 1 3.4 

Toplam 29 100.0 

OKULA GELİŞLERİ N % 

Atandım 13 44.8 

Tayin istedim 5 17.2 

Kendi isteğimle geldim 10 34.5 

Norm kadro 1 3.4 

Toplam 29 100.0 

 
Tablo 3. dee Öğretmenlerin meslek seçimlerinde etkili olan sebeplerinin verileri bulunmaktadır. 

Buna göre kişisel tercih oranı %75.9, arkadaş etkis %10.3, Ailemin etkisi %6.9, Tamamen tesadüfi 
%6.9 dur. Öğretmenlik mesleğini kaç yıldır yaptıklarına ait veriler bulunmaktadır. Buna göre 1-5 yıl 
arası görev yapan öğretmenlerin oranı % 41.4, 5-10 yıl arası %34.5, 10-15 yıl arası %20.7, 15-20 yıl 
arası %3.4 tür. Öğretmenlerin okula gelişlerine ait veriler bulunmaktadır. Buna göre atanan öğretmen 
oranı %44.8, tayin isteyen %17.2, kendi isteğiyle gelen %34.5, norm kadro ile gelen %3.4 tür.  
 
Tablo 4. Öğrenim Süresi Boyunca Engellilerle İlgili Aldıkları Dersler, Memnunıyet, Spor Tesıs 

Yeterlılıgı, Engellılerle İlgili Ders Yeterlılıgı Memnunıyetleri ve Ozel Bır Bölüm 
Açılması İle İlgili Veriler 

 



ENGELLİLERLE İLGİLERİ  N % 
Bir ders aldım 13 44.8 

İki ders aldım 5 17.2 

Seminer katıldım  11 37.9 

Toplam 29 100.0 

MEMNUNİYET N % 

Kısmen memnunum 6 20.7 

Memnunun 22 75.9 

Memnun değilim  1 3.4 

Toplam 29 100.0 

SPOR TESİS YETERLİLİĞI N % 

Yetersiz 15 51.7 

Kısmen yeterli 13 44.8 

yeterli 1 3.4 

Toplam 29 100.0 

ENG. EGITIMI YETERLİLİĞI  N % 

Kısmen yeterli 17 58.6 

Yeterli 1 3.4 

Güçlük çektiğim durumlar oluyor 11 37.9 

Toplam 29 100.0 

YENİ BİR BÖLÜM  N % 

İyi olur 28 96.6 

Şu anki durum yeterli  1 3.4 

Toplam 29 100.0 

 
Tablo 4 de öğretmenlerin lisans eğitimleri süresince engellilerle ilgilerinin verileri 

bulunmaktadır. Buna göre Bir ders alan öğretmenlerin oranı %44.8, iki ders aldım %17.2, seminere 
katıldım %37.9 dur. Öğretmenlerin çalıştıkları kurumdan memnuniyet durumlarının verileri 
bulunmaktadır. Buna göre Kısmen memnun öğretmenlerin oranı %20.7, memnunum diyen 
öğretmenlerin oranı %75.9 , Memnun değilim diyen öğretmenlerin oranı %3.4 tür. Öğretmenlerin 
çalıştıkları kurumun spor tesislerinin engelliler açsından yeterlilik verileri bulunmaktadır. Buns göre 
Yetersiz Oranı %51.7, Kısmen yeterli oranı   %44.8, Yeterli  oranı %3.4’ tür. Öğretmenlerin 
Engellilerle ilgili eğitimlerinin yeterliliğine ait verileri bulunmaktadır. Buna göre kısmen yeterli diyen 
öğretmenlerin oranı %58.6, Yeterli diyen öğretmenlerin oranı %3.4, Güçlük çektiğim durumlar oluyor 
diyen öğretmenlerin oranı %37.9 dur. Öğretmenlerin engelliler ile ilgili özel bir beden eğitimi 
öğretmenliği yetiştiren bir bölüm açılmasını nasıl karşıladıklarına ait veriler bulunmaktadır. Buna göre 
iyi olur diyen öğretmenlerin oranı %96.6, Şu anki durum yeterli diyen öğretmenlerin oranı %3.4 tür.  
 

Tablo 5.  Empati Testinin İllere Göre Okulların Dağılımını Gösteren Bulgular  
 

OKUL İLİ  N X SS MİN MAX 
Sakarya 2 132 18.28 119 145 
İstanbul 22 135.7 15.18 114 178 
Kocaeli 5 135.4 8.67 125 149 
Toplam  29 135.3 14.01 114 178 
CINSIYET  N X SS MİN MAX 
Bayan  9 132.8 8.7 119 144 
Erkek  20 136.5 15.9 114 178 
Toplam  29 135.3 14.02 114 178 



 
Tablo 5. de empati testine göre illerin dağılımını gösteren veriler bulunmaktadır. Buna göre 

Sakarya okul sayısı 2, aritmetik ortalaması 132, standart sapması 18.28, min değeri 119, max değeri 
145 bulunmuştur. Öğretmenlerin Empati testine göre cinsiyet bulguları bulunmaktadır. Buna göre 
Bayan öğretmen sayısı 9, aritmetik ortalaması 132.8, standart sapması 8.7, min değeri 119, max değer, 
144 tür. Erkek öğretmenlerin sayısı 20, aritmetik ortalaması 136.5, standart sapması 15.9, min 119, 
max değeri 178 dir.  
 

Tablo 6. Empati Testinin İllere Göre Kruskall-walls Test Sonuçları  
 

EMPATİ Sd F Değeri Anlam Düzeyi 

İstanbul 

2 0,932 Po>0,05 Kocaeli 

Sakarya 

 
Yaşa göre elde edilen bulgularda Beden Eğitimi öğretmenlerinin %44’ ü 20-30 yaş grubu 

arası, %44.8’i 30-40 yaş grubu arasındadır. Öğretmenlerimiz genç denilebilecek yaş 
kategorisindedirler.  

Mezun olduğu okul türüne göre eğitim fakültesinin oranı %44.8, yüksekokul oranı ise %51.7’ 
dir. Eğitim enstitüsü çıkışlılarının oranı %3.4’ tür. Bu beklenen bir sonuçtur. Yaş ile paralellik arz 
etmektedir. Ki-kare değeri 11,862 ile 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Ana branşlarına ait bulgularda %31 ile 
Futbol 1.sırada %24,1 ile basketbol 2.sırada, %17,2 ile voleybol 3. sıradadır. Bu da spor branşı 
seçimindeki tercihler açısından önemlidir.  

Meslek seçiminde etkili olan bulgular %75,9 kişisel tercih, %10.3 Arkadaş etkisi olarak 
sıralanmaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu mesleklerini bilinçli olarak 
seçebilmişlerdir denebilir. Meslekteki çalışma yıllarında 1-5 yıl arasında görev yapan öğretmenlerin 
oranı %41.4, 5-10 yıl arası %34,5 10-15 yıl arası %20,7 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerimiz ağırlıklı 
olarak 1-15 yılları arasındadır. Okula geliş bulguları atama ile gelen öğretmenlerin oranı %44.8, tayin 
isteyerek gelenlerin oranı %17,2, kendi isteğimle geldim diyenlerin oranı %34,5 tir. Kendi isteğimle 
geldim diyenlerin oranı tartışmaya değer bir orandır. Çünkü bu insanlar sözleşmeli olarak çalışan 
öğretmenlerdir. Öğretmenlerin öğrenim süresi boyunca aldıkları eğitim bir ders aldım diyenlerin oranı 
%44.8, iki ders aldım diyenlerin oranı %17.2’ dir. Seminere katıldım diyenlerin oranı ise 37.9’ dur. 
Lisans eğitimi boyunca bu öğretmenlerin aldıkları ders oranı engelliler okulunda çalışmaya yetecek 
düzeyde olmadığı düşünülür. Çalıştıkları kurumdan memnuniyetleri memnun olanların oranı %75,9 
dur.  

Çalıştıkları kurumların spor tesisleri açısından yeterlilikleri sorulduğunda %51.7 yetersiz derken 
sadece yeterli diyenlerin oranı %3.4 tür. Öğretmenlerin engellilerle ilgili eğitimine ait yeterliliğinin 
görüşleri kısmen yeterli diyenlerin oranı %58.6, yeterli diyenlerin oranı %3.4. güçlük çektiğim 
durumlar oluyor diyenlerin oranı %37.9 dur. Aslında bu sonuçlar eğitimin yetersiz olduğunu 
göstermesi açısından yeterlidir. Empati düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin test sonuçlarının 
anlamsız çıkması, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin öğrencilerine karşı eşdeğer davranışlarda 
bulunduğu sonucunun çıkarılmasına neden olmuştur. Ayrıca, tanımlayıcı istatistik sonuçlar göz önünde 
bulundurulduğunda elde edilen sonuçlara göre bu okullarda görev yapan öğretmenlerin çocuklara 
yaklaşım konusunda kendilerini geliştirdikleri ve iyi iletişim içerisinde oldukları yönünde 
değerlendirilebilir. 

Öğretmenlere yeni bir bölüm açılmasına karşı bakış açıları sorulduğunda %96.6‘sı iyi olur 
demektedirler. Bu da bize engelliler okulundaki çalışan Beden Eğitimi öğretmenlerinin kendilerini 



engelliler yönünden yeterli bulmadıkları sonucuna götürmektedir. Araştırmamızda elde edilen bu 
değerler sonucunda şu önerileri sunabiliriz: Mevcut durumdaki engelli okullarında  spor ve hareket 
eğitimi için tesis, araç-gereç ve ders saati  yeterli değildir. Bu sebeple sağlıklı bir eğitim verilmesi için 
öncelikle bu donanımın yeterli duruma getirilmesi gerekmektedir. 

Şu anda araştırma kapsamındaki okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin bir çoğu 
ücretli olarak çalışmaktadırlar. Bu durumda eğitim açısından tam bir verim alınması söz konusu 
olamaz. Engelli okullarındaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine yönelik kadro açığının kapanması 
gerekmektedir. Üniversitelerimizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde engellilere 
yönelik “ Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor “ adı altında 3 saatlik bir ders görmektedirler. Eğitimin 
kalitesi yönünden bunun yeterli duruma getirilmesi gerekmektedir. 

Üniversitelerimizde işitme, zihinsel, görme engelli öğretmenliği lisans programı bulunmaktadır. 
Engelli öğretmenliği kendi başına bir ihtisas olduğuna göre üniversitelerimizin Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği yetiştiren bölümlerinde ayrı bir alt bölüm olarak “Engelli Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği” açılması eğitimin kalitesini arttıracaktır.  

Engellilerinde bir insan olduğunu unutmamak gerekir. Onların daha iyi bir eğitime ve 
önemsenmeye ihtiyaçları vardır. Engelliler açısından daha iyi bir eğitim ülkemiz açısından da onların 
faydalı konuma geçmesini sağlamak demektir.  

Engellilerin hareket eğitim gereksinimini engelsiz insanlardan fazla ve daha ozel olması 
dolayısı ile üniversiteler bünyesinde engelli okullarına yonelik beden egitimi ogretmenlıgi programının 
açılmasının yararlı olacagı düşünülmektedir. 
 
KAYNAKLAR 
BİLİR, Ş., “ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi El Kitabı” , Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1979, s:12. 
BROUWER, J.,” Ludeke Vim. Recreational Sports Development and Sıtımulatıon Disabled International 

(Felsefi Açıdan Spor ) ”,  Uluslar arası Engellilerde Spor Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 1995.  
ÇAĞLAR, Doğan, “ Özel Eğitim Alanı, Eğitime Giriş “, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, 

Ankara, 1987, s:1. 
CODUR, S., ve SEVERCAN, H., “Korunmaya Muhtaç ve Özürlülerde Spor Bildirisi”, Spor Şurası Bildirileri, 

Ankara,1990,  s:143. 
DPT , “1987 Avrupa Topluluğunda Sosyal Politika Geçiş Dönemi Özellikleri ve 21. yy. Hedef Alınan Toplum “, 

Ankara, 1987 s:29. 
EGE, R.., “ Sakatlar Toplumdan Ne Bekliyor “ , Çankaya Rotary Kulübü, Gelişim Mat., Ankara, 1981, s:16.  
ERİPEK, S., “ Zihinsel Engelli Çocuklar “, II. Basım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:900 

Eskişehir,1996 s:4  
ERGUN, N., DOLUNAY, N., ve OLGUN, C., “Özürlülerde Spor Yaklaşımı “ Spor Şurası Bildirileri, Ankara, 

1990 s:123-126. 
GÖKMEN, H., “ Fiziksel ve Devinimsel Gelişimin Zihinsel Gelişim İle Akademik Başarıya Etkisi“, “Ankara 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara ,1982, s:7. 
İMAMOĞLU, O., “ Türkiye1 de Sporcu ve Seyirci Sağlığı “ Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, s: 278, İstanbul, 1991. 
KALYON T., A., “ Özürlülerde Spor “ Gata  Basımevi,  Ankara, 1997, s: 24. 
KAYIHAN, H., “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı”, HABITAT II’ de Özürlüler İçin Önerilen 

Düzenlemeler , Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı, Cilt 2, sayı 3, s.3, Ocak, 1996. 
ÖZER, D., Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor. Nobel Yayınevi.. S:212, Ankara, 2001. 
ÖZTUNALI, Güner “ İlkokul Çağındaki Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklarda Beden Eğitimi- Oyun Uygulaması 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Bölümü, Ankara, 1987, s:26 
POTTER, J.,C., “Özürlüler İçin Spor “, Avrupa Konseyi Spor Gelişimi Komitesince Yayınlanan Çalışma 

Belgeleri, ( Çev. Şipal M Can), Milli Eğitim Başkanlığı Beden Terbiye Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire 
Müdürlüğü Başkanlığı, s: 3-4, Ankara, 1991.  

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜ İDARESİ BAŞKANLIĞI., “Çağdaş Toplum Yaşam ve Özürlüler “, I. Özürlü 
Şurası, Ön Komisyon Raporları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,1999 



TÜRK, Ö., ve SAĞIR, N., “ Zihinsel Engelliler Beden Eğitimi kılavuzu “ , Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu, 
Damla mat. Ankara, 1994. 

USTA, H., “ Bedensel Özürlü Olmanın Sebepleri” , Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1992. 
USTA, N., “ Korunmaya Muhtaç ve Özürlülerde Spor Bildirisi “ , Spor Şurası Bildirileri, Ankara,1990, s:124-

140. 
 



EVALUATION OF WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS 
IN REGARD TO TRAINING CHARACTERISTICS 

 
Yaşar TATAR*, Selda UZUN* 

* Marmara University Physical Education and Spor Faculty 

ABSTRACT 
  
 The objective of this study is to analyze before-training warming-up and after-training cooling-
down activities of wheelchair basketball players in Turkish league. The study was carried out on 33 
players, the mean age of whom is 26.6±5.95. It was observed that while 60% of those players spend 3-5 
hours a week for training, 82% do training 2 days a week. Warming–up activity is done by all players 
while only 20% do cooling-down activity. 
 There is no significant difference of training time among players who have different handicaps 
(amputation, spine injury, poliomyelitis sequel) (P> 0.05). No one used any techniques like stretching or 
strengthening aided by special equipment. Some teams do training with techniques but only as a short 
warming-up followed by a match. 
 In the study it was also evaluated how often players use some warming-up techniques.    

 
 

ANTRENMAN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN TEKERLEKLİ 
SANDALYE BASKETBOL OYUNCULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yaşar TATAR*, Selda UZUN* 
* Marmara Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
 
 

ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı Türkiye liglerinde mücadele eden erkek tekerlekli sandalye baketbol 

oyuncularının antrenman öncesi ve sonrasında yaptıkları ısınma ve soğuma özelliklerini analiz etmektir.  
Çalışma 33 erkek TSB oyuncusu üzerinde yürütülmüştür (yaş ortalaması 26.6±5,95) 

 
Deneklerin tamamı ısınma hareketleri yaptığını bildirirken, sadece %20’si antrenman sonunda 

soğuma hareketleri yaptığını bildirmiştir.  %60’ının haftalık antrenman saati  3-5 saat, %82’si haftada 2 
gün antrenman yapmaktadırlar.  

 
Farklı sağlık problemlemine sahip (amputee, omurilik yaralanması, polio) deneklerin antrenman 

saat ve gün uygulamaları arasında fark olmadığı görüldü (p> 0.05).  Deneklerin hiçbiri yukarıda beyan 
ettiklerinin dışında özel ekipman kullanarak germe, güçlendirme, esnekliğe yönelik çalışma beyan 
etmemiştir. Bazı deneklerin (bazı takımların) teknik antrenmanlar yaptığını fakat genellikle kısa bir 
ısınma periyodundan sonra maç yaparak antrenmanların tamamlandığı bildirilmiştir. 
 Ayrıca deneklerin bazı ısınma tekniklerini hangi sıklıkla yaptıklarını da sorguladık. 
 



 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
 Tekerlekli Sandalye Basketbolu (TSB)’nin engelli sporları arasındaki yaygnlığı, dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de artmaktadır. Bu artış aynı zamanda bu sporcuların antrenman ve buna bağlı sorunlarını 
da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde engelli sporları konusunda yeterli eğitim almış antrenör sayısının 
azlığı, antrenman teknikleri ve uygulamaları açısından da sorunlar oluşturmuştur. 
 

Bu çalışmanın amacı Türkiye liglerinde mücadele eden erkek tekerlekli sandalye baketbol 
oyuncularının antrenman öncesi ve sonrasında yaptıkları ısınma ve soğuma özelliklerini analiz etmektir. 
Bu anlamıyla bizim erişebildiğimiz kaynaklarda, benzer verilere rastlayamadığımızdan bulgularımızın bu 
düzenlenme şekliyle bir ilk oluşturacağı düşüncesi oluşmuştur.  

 
Muhakkak ki her basketbol takımının ve antrenörünün bir antrenman programı var ve bunu 

uygulamaktadır. Fakat araştırdığımız kaynakalarda T.S.B.’deki oyuncuların ısınma ve soğuma 
uygulamaları hakkında istatistiksel veri bulamadığımızdan kendi verilerimizin sunmakla yetineceğiz 

 
 
MATERYAL VE METOD 
 

Çalışma 33 erkek TSB oyuncusu üzerinde yürütülmüş deneklere 2 adet açık uçlu ve 27 adet kapalı 
uçlu soru yöneltilmiştir. Deneklere yazılı hareketler dışında uygulamakta olduğu başka bir ısınma/soğuma 
hareketi olup olmadığı da ayrıca sorulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BULGULAR 
 
 

Deneklerimizin yaş ortalaması 26.6±5,95 olarak tesbit edilmiştir.  
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Deneklerin tamamı ısınma hareketleri yaptığını bildirirken, sadece %20’si antrenman sonunda 
soğuma hareketleri yaptığını bildirmiştir.  
 

Deneklerimizin %48,5’nin 5 yıldan daha fazla bir süredir bu sporu yaptıkları görülmüştür. %40’I 
5 yıldan fazla süredir düzenli antrenman yapmaktadır. Deneklerimizin %60’ı haftada 3-5 saat antrenman 
yapmaktasır. Haftalık antrenman gün yoğunluğu ise deneklerin %82’sinde haftada 2 gün olarak 
bildirilmiştir. 
 
  
Varyans Analizi kullanılarak yapılan değerlendirmelerde; 

a) Farklı sağlık problemlemine sahip deneklerin antrenman saat ve gün uygulamaları 
arasında fark olmadığı görüldü (p> 0.05).  
b) Farklı sağlık problemine sahip deneklerin günlük yaşamda T.S. kullanma açısından 
biribirlerinden farklı oldukları (p<0.005), Post-Hoc Tukey HSD testi ile amputee grubun 
sandalye kullanım açısından her iki gruptan da ayrıştığı (p>0.05), fakat polio ve omurilik 
yaralanmalı grupları benzeştiği (p>0.05) görüldü 

 
 
 

Sonuç 
 

Görüşmelerimizde antrenman gün ve saat miktarını belirleyen en önemli unsurun salonların 
durumu olduğu görüldü. Salon yetersizliği dolayısıyla önemli oranda bir grup haftada 2 günden fazla 
antrenman imkanını bulamamaktadır. 

Deneklerimizin %70 oranında polio sekeli olmaları, liglerimizde de benzer dağılım görülmesi, 
poliolu sporculardan düşük performans beklentisi, Türkiye liglerindeki spocuların uluslararası 
müsabakalarda istenilen sonuçları almamasında bir etken olabileceğini düşündürmüştür 

Deneklerin tamamı antrenmanı maç yaparak bitirdiğini beyan etmiştir. Deneklerin hiçbiri yukarıda 
beyan ettikleri antrenman tarzı dışında, özel ekipman kullanarak; germe, güçlendirme, esnekliğe yönelik 
çalışma beyan etmemiştir 

Bazı deneklerin (bazı takımların) teknik antrenmanlar yaptığını fakat genellikle kısa bir ısınma 
periyodundan sonra maç yaparak antrenmanların tamamlandığı bildirilmiştir 

Özel spor eğitimi almış veya ciddi antrenörlük eğitimi almış antrenörlerin azlığı sorunun kaynağı 
olabilir. Hemen hemen hiçbir antrenör poliolu sporcu ile omurilik yaralanmalı sporcunun antrenman gün 
ve saatlerinin, antrenman yoğunluğunun farklı olabileceği hakkında bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Az sayıdaki takım dışında, genelde takım olarak tıbbi destek almamakta, egzersiz yapmalarına 
bağlı oluşacak ilave sorunlar hakkında bilgi ve desteğe sahip değiller 
 Antrenmana hazırlık ve antrenman tipleri açısından sporcularımız ciddi bilimsel desteğe ihtiyacı 
olduğu görülmüştür.Bu mevcut özverili antrenörlerin meslek içi eğitime alınması ile mümkün olabileceği 
gibi, spor eğitimi veren okullarda engelliler sporu ve özellikle talep gören branşlar ana dal olarak 
müfredata dahil edilerek de çözülebilir. Bu çalışma bir tesbit oluşturmaya yöneliktir 
 



ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EGZERSİZ ÖNCESİ VE SONRASI 

MOTORİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Özgür AYGÜN, Canan DİNÇER ALBAYRAK 

Sakarya üniversitesi BESYO 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı 9-15 yaş grubu öğretilebilir zihinsel engelli çocukların egzersiz öncesi alınan motorik spor 

test sonuçları ile 10 haftalık egzersiz sonrası alınan motorik spor test sonuçlarının karşılaştırılarak beden eğitimi 

ve sporun zihinsel engelli çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Çalışmaya, Kanada Eğitim Uygulama Okulundan çeşitli türde zihinsel engelli (n=15) öğrenci katılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin; antrenman programı öncesinde yedi farklı ( 20 m sür’at, 400 m dayanıklılık, 

esneklik, sağlık topu atma, durarak dikey sıçrama, çabuk kuvvet – denge - koordinasyon, çift ayak durarak uzun 

atlama ) motorik spor testi yapılmıştır. Daha sonra 10 haftalık egzersiz programı sonrası öğrencilere aynı yedi 

farklı motorik spor testleri uygulanarak, ön test sonuçları ile son test sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen veriler;  Man Whitney U ve Pearson Corelasyon yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Sonuç olarak; araştırmaya katılan (n=15) zihinsel engelli öğrencinin egzersiz öncesi ve sonrası motorik testlerin 

sonuçları karşılaştırıldığında; 400  m ve dikey sıçrama sonuçları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Boy, dikey 

sıçrama, durarak uzun atlama, esneklik, kilo, sağlık topu atma, 20 m sonuçları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. 

Anahtar kelimeler: Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuk, Motorik Spor Test, Fiziksel Performans. 

 

COMPARASION OF THE BEFORE AND AFTER EXERCISE MOTORIC 

PERFORMANCES OF THE MENTAL DISABLED CHILDREN 

 

ABSTRACT 

The aim of the this study is to search comparasing the before exercise motoric sport test results of the age of 9-15 

mental insufficient children and received after 10 weeks exercise motoric sport test result, the effects of physical 

education and sport on the children who have mental insufficiency. 

In this study 15 students took part who have mental insufficiency in various kind from Canada Education and 

application School, It has been applicated seven motoric sport tests before exercises programme. (20 m. speed, 

400 m. resistance, elasticity, healt ball throwing, vertical jumping in stand, quick strength – balance – 

coordination, double feet long leap standing). Than it has been applicated seven different motoric sport tests after 

10 weeks exercise programme and they have been used in study foretest results and last test results.  

The datas received, analyized in with the method of Man Whitney U and Pearson Corelasyon. 

As a result, when we comparise the before exercise and after exercise motoric test results of the students who has 

mental insufficiency (n=15) who took part in this study; there is a meaningful relation between the results of 400 

m. and vertical jumping. A nonsense corelation has been appreared among height, vertical jumping, long leap 

standing, elasticity, weight, health ball throwing and 20 m.  

Keywords: Educable Mentally Retarded Children, Motoric Sport Test, Motoric Performance   

 



GİRİŞ 

Türkiye’de değişik özürlü gruplarına ait olan özürlü sayısı hakkında kesin bir rakam vermek 

hayli güçtür. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO) ülkelerin gelişmişliklerine göre belirlediği % 

10 - % 15 gibi özürlü oranı ülkemizde de bilgi bakımından kullanılmaktadır. Bu oran 

ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeylerine bağlı olarak bu sınırlar çerçevesinde artmakta yada 

azalmaktadır. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler grubuna alındığında, memleketimizde yaşayan 

insanlarımızın ortalama olarak % 12’sinin özürlü olduğu kabul edilmektedir. Nüfusumuzun 

65 milyon olduğunu kabul edersek, Türkiye’de 7,8 milyon özürlü vardır diyebiliriz ( 7 ). 

Beden eğitimi ve spor orta ve ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan, özel eğitim 

gerektiren bireylerin eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır.  Ağır düzeyde zihinsel öğrenme 

yetersizliği olan, çocukların bedensel gelişimlerinin yetersizliği olmayan çocuklara göre yavaş 

olduğu, bedensel olarak daha zayıf ve güçsüz oldukları, motor becerileri yönünden belirgin 

bir farklılık gösterdikleri bilinmektedir. Bunun bir nedeni de bu çocukların çevrelerinde 

gerekli hareket ve egzersiz ortamını yakalayamamış olmalarıdır ( 5 ).  

Beden eğitimi ve spor ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların motor 

becerilerinin gelişimini sağlarken aynı zamanda sosyal yaşama uyum sağlamalarına, 

kendilerini tanımalarına, kendilerine güven duymalarına ve bağımsız biçimde yaşamalarına da 

katkıda bulunur. Toplumsal yaşam alanlarında daha aktif ve katılımcı bir biçimde rol 

almalarını sağlar ( 5 ). 

Bu çalışmada çeşitli düzeylerde zihinsel engelli ve öğrenme güçlüğü olan çocukların 

gelişimine beden eğitimi ve sporun etkileri ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada 

zihinsel engelin tanımları, çeşitleri, nedenleri  ortaya konmuş ve zihinsel engelli bireyler 

üzerinde beden eğitimi ve sporun önemi açıklanmıştır.  Bu çalışmada zihinsel engelli 

çocukların uygulanan  egzersiz programı öncesi ve sonrası alınan motorik spor testlerinin 

sonuçları karşılaştırılarak zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun fiziksel 

gelişimleri üzerinde yeri ortaya konmaya çalışılmıştır 

Tüm çocuklar bedensel özellikleri ve öğrenme yetenekleri bakımından birbirinden farklıdır. 

Her çocuğun bir diğerinden farklı olduğu ve bu nedenle de eğitimin bireysel temelli olmasının 

gerekliliği çağdaş eğitim anlayışının özünü oluşturmaktadır. 

Günümüzde zihinsel, duyusal, iletişimle ilgili, duyusal sosyal, fiziksel özellikleri nedeniyle 

normal eğitim süresi içerisinde daha özel hizmetlere gereksinim duyan bireyler için farklı 

eğitsel çabalara ihtiyaç vardır ( 4 ).   

Özel eğitimin konusu bireyin sahip olduğu farklılıklardır. Farklılıklar zedelenmeler 

sonucunda oluşuyorsa yetersizliklere neden olabilir. Yetersizlik bireyin kendisinden beklenen 



görevi yerine getirememesidir. Yetersizlik mevcut duruma ve koşula bağlı olarak engele 

dönüşebilir. Engel yetersizliği olan bireyin çevre ile olan etkileşiminde karşılaştığı 

problemleri tanımlamaktır. Özel gereksinimi olan çocuklara sağlanan eğitim hizmetlerinin 

tümüne özel eğitim denir ( 3 ). 

Spor, bedenin dayanıklılığını, güçlülüğünü arttırmayı amaç alan ve genellikle oyun, yarışma 

anlayışıyla yapılan bedensel etkinliklerdir. Okullarda beden eğitimi ve sporun temel amacı, 

öğrencinin fiziksel etkinlikleri, yani hareket yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak, her 

öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitim 

amaçlarının gerçekleştirilmesi öğrencilerin zihinsel ve duyusal gelişimlerine bağlıdır. Bu 

nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ( 11 ).  

Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana 

fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir. Beden 

eğitimi, bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını ve beden becerilerini geliştirmeye yönelik geniş 

tabanlı bir etkinlik iken; sporun amacı, beden gücü, dayanıklılık ve motorsal yeteneklerin 

geliştirilmesinin üstünde daha geniş hedeflere ulaşmaya yöneliktir. Böyle bir organizasyonun 

insan davranışlarını etkilemesi doğal ve kaçınılmazdır ( 12 ). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmaya, Sakarya Merkez Kanada Uygulama Okulunda ki; 9-15 yaş gurubundan 

zihinsel engelli; orta derecede zeka geriliği olan (IQ 36-51 arası) öğretilebilir, 58 öğrenci 

arasından, komut alabilen, gösterilen hareketleri yapabilen, fiziksel engeli bulunmayan, 

motorik testlerin uygulanabileceği, antrenman yapabilecek seviyedeki 15 öğrenci bu 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan gurubu; down, otizm, 

hiperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi zihinsel engel tanısı konmuş öğrenciler 

oluşturmaktadır.   

Araştırmada veri toplama aracı olarak “ Antrenman Bilgisi, Sporda Motorik Testler ” ( Sevim, 

1997 ) önerdikleri testlerden yararlanılarak oluşturulan “ Motor Yeterlilik Testleri ” 

kullanılmıştır. Motor Yetrlilik Testleri, 400 m ( dayanıklılık ), durarak dikey sıçrama ( kuvvet 

), sağlık topu atma ( kuvvet ), çömelik vaziyette eller yerle temasta iken tam güç ile sıçrama 

eski vaziyetini alma 30 sn. 1 m. Çaplı dairede ( çabukkuvvet denge koordinasyon testi, 20 m. 

( sür’ at ), çift ayak durarak uzun atlama ( kuvvet ), otur uzan testi ( esneklik ), testlerini 

kapsamaktadır.  

 
BULGULAR 



10 haftalık egzersiz programı öncesi ve sonrasında alınan motorik spor testleri sonuçları 

tablolar ve açıklamalar şeklinde aşağıda özetlenmiştir. 

 
Tablo 3: Boy, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  ÖLÇÜM  N          MİN- MAX       AO – SS 
 
BOY 

İLK TEST 15           113 - 169    137,13 ± 3,77 

SON TEST 15           113 - 169    137,13 ± 3,77 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin boy ile ilgili ilk test bulguları 137,13 

± 3,77; son test bulguları:137,13 ± 3,77 olarak bulunmuştur.  

 
Tablo 4: Kilo, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  ÖLÇÜM   N            MİN- MAX      AO – SS 
 
KİLO 

İLK TEST  15               21 – 63    35,26 ± 3,30 

SON TEST  15               21 – 63    35,26 ± 3,29 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin kilo ile ilgili ilk test bulguları:  35,26 

± 3,30; son test bulguları: 35,26 ± 3,29 olarak bulunmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 5: Dört Yüz Metre Dayanıklılık Koşusu, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 

PARAMETRE  ÖLÇÜM   N       MİN- MAX    AO – SS 

DÖR YÜZ 
METRE 
DAYANIKLILIK 
KOŞUSU 

İLK TEST  15        2,03 – 3,40    2,52 ± 9,77 

SON TEST  15       1,51 – 3,19    2,31 ± 0,10 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin  dört yüz metre dayanıklılık koşusu 

ile ilgili ilk test bulguları: 2,52 ± 9,77; son test bulguları: 2,31 ± 0,10 olarak bulunmuştur.  

 
Tablo 6: Durarak Uzun Atlama, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  ÖLÇÜM   N           MİN- MAX      AO – SS 

DURARAK 
ÇİFT AYAK 
UZUN 
ATLAMA 

İLK TEST  15            60 – 145   107,13 ± 6,42 

SON TEST  15            69 – 156   119,26 ± 6,83 



Tablo 6’da görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin durarak çift ayak uzun atlama ile 

ilgili ilk test bulguları: 107,13 ± 6,42; son test bulguları: 119,26 ± 6,83 olarak bulunmuştur.  

 
Tablo 7: Duvarda Dikey Sıçrama, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  Ö LÇÜM   N            MİN- MAX       AO – SS 
 
DUVARDA 
DİKEY 
SIÇRAMA 

İLK TEST  15               13 – 26    20,46 ± 1,13 

SON TEST  15               17 – 34    24,46 ± 1,18 

 
Tablo 7’de görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin duvarda dikey sıçrama ile ilgili ilk 

test bulguları: 20,46 ± 1,13; son test bulguları: 24,46 ± 1,18 olarak bulunmuştur.  

 
Tablo 8: Esneklik, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  ÖLÇÜM   N            MİN- MAX      AO – SS 
 
ESNEKLİK 

İLK TEST  15               00 – 25    13,53 ± 1,91 

SON TEST  15                7 – 29    17,53 ± 1,70 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin esneklik ile ilgili ilk test bulguları: 

13,53 ± 1,91; son test bulguları: 17,53 ± 1,70 olarak bulunmuştur. 

 
 
Tablo 9: Çömelik Vaziyette Dikey Sıçrama, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  ÖLÇÜM   N         MİN- MAX      AO – SS 
ÇÖMELİK 
VAZİYETTE 
DİKEY 
SIÇRAMA 

İLK TEST  15           7 – 21    14,06 ± 1,07 

SON TEST  15           10 – 26    17,60 ± 1,21 

Tablo 9’da görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin çömelik vaziyette dikey sıçrama ile 

ilgili ilk test bulguları: 14,06 ± 1,07; son test bulguları: 17,60 ± 1,21 olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 10: Sağlık Topu Atma, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 

PARAMETRE  ÖLÇÜM   N             MİN- MAX      AO – SS 
 
SAĞLIK TOPU 
ATMA 

İLK TEST  15             120 – 400  244,33 ± 22,04 

SON TEST  15             133 – 418  264,13 ± 22,19 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin sağlık topu atma ile ilgili ilk test 

bulguları: 244,33 ± 22,04; son test bulguları: 244,33 ± 22,04 olarak bulunmuştur. 

 
Tablo 11: Yirmi Metre Sür’at Koşusu, Deneklerin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu. 
PARAMETRE  ÖLÇÜM   N            MİN- MAX      AO – SS 
 İLK TEST  15            4,70 – 6,72    5,58 ± 0,156 



YİRMİ METRE 
SÜR’AT 
KOŞUSU 

SON TEST  15           4,63 – 6,61    5,58 ± 0,156 

 
Tablo 11’de görüldüğü gibi, yapılan çalışmada deneklerin yirmi metre sür’at koşusu ile ilgili 

ilk test bulguları: 5,58 ± 0,156; son test bulguları: 5,58 ± 0,156 olarak bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo II: Parametrelere İlişkin İstatistiksel Sonuçlar. 

DEĞİŞKENLER F Hesap Anlam Düzeyi 

ÇÖMELİK VAZİYETTE DİKEY 
SIÇRAMA 

0,061 P>0,05 

DÖRT YÜZ METRE DAYANIKLILIK 
KOŞUSU 

0,029 P<0,05 

DURARAK ÇİFT AYAK UZUN 
ATLAMA 

0,164 P>0,05 

DUVARDA DİKEY SIÇRAMA 0,021 P<0,05 
ESNEKLİK 0,151 P>0,05 
KİLO 0,983 P>0,05 
SAĞLIK TOPU ATMA 0,383 P>0,05 

YİRMİ METRE SÜR’AT KOŞUSU 0,406 P>0,05 

  
                     *0,05 düzeyinde anlamlı farklılık. 

 
Tablo:IV’de görüldüğü gibi dört yüz metre ile duvarda dikey sıçrama arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı sonuç bulunurken, diğer parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

bulunamamıştır. 

 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 



Bu çalışmada 9 – 15 yaş grubu öğretilebilir zihinsel engelli çocukların egzersiz öncesi ve 

sonrası motorik performansları karşılaştırılarak; beden eğitimi ve sporun zihinsel engelli 

çocukların fiziksel gelişimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 15 zihinsel engelli öğrencinin 

10 hafta süre ile uygulanan antrenman programı öncesi ve sonrası alınan motorik spor test 

sonuçları karşılaştırıldığında çocukların performanslarında olumlu gelişmeler görülmesine 

rağmen, motorik spor test sonuçları istatistiksel olarak analiz edildiğinde; 400 metre ve 

duvarda dikey sıçrama sonuçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (P<0,05).  

Boy, çömelik vaziyette dikey sıçrama, durarak uzun atlama, esneklik, kilo, sağlık topu atma, 

20 metre sür’at koşusu sonuçları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (P>0,05).  

Bunun 10 haftalık antrenman programının yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. 10 

haftadan daha uzun sürecek antrenman programı sonunda anlamlı ilişki bulunamayan 

parametrelerde anlamlı bir ilişkinin bulunabileceği düşünülmektedir. 

Rarick et al (1970) ve arkadaşları zihinsel engelli çocukların, normal gelişim gösteren 

çocuklarla karşılaştırıldığında, güç, dayanıklılık, çeviklik, denge, koşu, esneklik, hız gibi 

fiziksel ve motor uygunluk unsurları yönünden daha zayıf olduklarını göstermiştir ( 6 ).  

Bruininks (1978)’de yaptığı çalışmada zihinsel engelli çocukların ince ve kaba motor 

becerilerinin gelişiminde normal gelişim gösteren çocukların gerisinde olduklarını, zihinsel 

geriliğin artması ve yaşın da ilerlemesi ile motor gelişimde görülen bu kaybın gittikçe 

arttığını, ayrıca normal gelişim gösteren yaşıtları ile karşılaştırıldıklarında en büyük farklılığın 

durarak uzun atlama ve vücut koordinasyonunda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak denge, hareket koordinasyonu, ince  motor beceri, kaba motor hız ve çeviklik 

yönünden normal gelişim gösteren çocuklardan geride oldukları saptanmıştır ( 1 ).  

Özer ve arkadaşları (1999) eğitilebilir zihinsel engelli çocukların motor yeterliliklerinin 

normal gelişim gösteren yaşıtları ile karşılaştırıldığı incelemesinde motor özellikler yönünden 

akranlarından önemli derecede geri kaldıklarını bildirmişlerdir ( 8 ).   

Özer ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada çevresel koşulların motor gelişim üzerindeki 

etkileri düşünüldüğünde zihinsel engelli öğrencilerin serbest zamanlarını en çok televizyon 

seyrederek geçirdikleri, buna karşın normal gelişim gösteren çocukların spor yaparak 

geçirdiklerine ilişkin bir araştırma bulgusu akla gelmektedir. Motor becerilerinin 

geliştirilmesinde uygun fırsatların sağlanmasının ve çocuğun becerilerini kullanması için 

desteklenmesinin önemi bilinmektedir. Çok sayıda araştırma düzenli olarak uygulanan 

nitelikli egzersiz programları ile bu çocuklarında motor becerilerini, fiziksel ve motor 

uygunluk unsurlarını geliştirebileceklerini ortaya koymaktadır ( 9 ).  



Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek için zihinsel engelli çocukların fiziksel ve motor 

uygunlukları önemlidir. Fiziksel aktivitelere katılmak ve yürüme, koşma, atlama, sekme, 

sıçrama, yakalama, fırlatma gibi motor becerileri yeterli bir şekilde yerine getirmek fiziksel ve 

motor uygunluk gerekmektedir.  

Özer ve arkadaşlarının (1999) çalışmalarında zihinsel engelli öğrencilerin motor 

performanslarının, eğitimsel başarı ve sosyal davranış üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu 

belirtmektedir. Bu nedenle zihinsel engelli çocukların uzun süreli izlenmei gereğini ortaya 

koymaktadır ( 10 ).  

Kiomourtzoglou ve arkadaşlarının (1994)’de zihinsel engelli çocukların reaksiyon zamanı 

performanslarını incelediği çalışmasında; zihinsel engelli çocuklar, hareket zamanı, reaksiyon 

zamanı, ince ve kaba motor yeteneklerin ölçümünde çocuklardan sürekli olarak düşük 

bulunmuştur ( 2 ).  

Araştırmalara bakıldığında zihinsel engelli çocukların normal gelişme gösteren çocuklardan 

motor beceriler yönünden geri ve yetersiz oldukları görülmektedir. Bu çalışma ile egzersiz 

programı sonrası motor performanslarda görülen gelişmeler, zihinsel engelli çocukların uygun 

egzersiz programıyla hiç değilse günlük yaşam aktiviteleri ve ihtiyaçlarını karşılamada 

bağımsız olmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışmada çalışmanın ilk günlerinde çocukların hareketleri yapmakta zorlandığı 

görülmüştür. Hareketleri zamanla yaptıkları ve her çalışma sonrası bir önceki çalışmaya göre 

kendilerine güven duydukları görülmüştür. Çocuklarda çalışma süresince bir şeyler 

başarmanın, kendini tanımanın sevinci ve mutluluğu gözlenmiştir.  

Bluechardt ve arkadaşlarının (1995) yaptığı çalışmada öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin 

üzerinde bireysel, fiziksel aktivite programının sosyal beceriler üzerindeki önemi 

araştırılmıştır. Sonuçta fiziksel aktivite uygulanan öğrencilerin diğer öğrencilerle 

karşılaştırıldığında üç ay sonunda iki grup arasında büyük bir farkın olmadığı görülmüştür ( 

13 ).  

Bu çalışmada antrenman sonrası motorik test sonuçları antrenman öncesine göre belirgin 

ilerleme göstermiş ancak farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.  

Eberhard ve arkadaşlarının (1989) yaptıkları çalışma sonucunda down sendromlu 

deneklerdeki düşük fiziksel form yalnızca motivasyon eksikliğiyle değil bir takım fiziksel 

engellerinde olduğunu ortaya çıkarmıştır ( 14 ).  

Sharav ve arkadaşları (1992) araştırmaları sonucunda down sendromlu çocuklarda obez olma 

riskleri olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşı diet kontrolü ve fiziksel aktivitelerle bu riskin 

ortadan kalkabileceği sonucuna varılmıştır ( 18 ).  



Heller ve arkadaşlarının (1989)’deki araştırmalarında down sendromlu çocuklarda uygun 

egzersiz programı sonrası; artan bireysel yeterlilik, daha pozitif olma hali, daha az bilişsel ve 

duygusal engeller, gelişen yaşam memnuniyeti ve marjinal derecede az depresyon 

gözlenmiştir ( 16 ).  

Bu çalışmaya katılan down sendromlu çocukların üzerinde de egzersiz sonrası olumlu 

gelişmeler belirlenmiş fiziksel – psikolojik ve zihinsel performanslarının arttığı gözlenmiştir. 

King ve arkadaşlarının (2002) çalışmaları sonucunda 6 dakikalık egzersiz sürecini yapan 

çocukların; görüş vizyonunda, solunum ve kalp ölçümlerinde önemli bir artış, figürsel 

öğrenim eksikliğinde ise bir azalma olduğu gözlenmiştir ( 17 ).  

Tontillo ve arkadaşlarının (2002)’deki araştırmalarında egzersiz sonrası, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite problemi olan çocuklarda ardarda göz kırpma yeteneğinin arttığını 

belirtmişlerdir. Göz kırpmadaki akustik titreme tembelliği de azalmaktadır ( 19 ).  

Fernhall ve arkadaşlarının (1990)’daki zihinsel engelli bireylerde maksimal düzeydeki 

egzersiz testlerinin güvenirliliğinin ölçüldüğü çalışmada uygulanan testlerin sonuçlarına göre 

testlerin güvenilirliliği % 94 olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada da testler 

literatüre uygun olarak uygulanmıştır ( 15 ). 

Sonuç olarak: öğretilebilir zihinsel engelli çocukların egzersiz öncesi ve sonrası motorik 

performanslarının karşılaştırılması sonucunda, çocukların performanslarında olumlu 

gelişmeler gözlenmiştir. Zihinsel engelli çocuklara uygulanan egzersiz programları içinde 

belirli aralıklarla yapılan motorik ölçümlerin öğrencilerin iyi bir beden formu geliştirmeleri 

yönünden bireysel beden eğitimi programlarının hazırlanmasında kaynak oluşturacağı 

düşünülmektedir. Değerlendirme sonucu elde edilen bilgilerin ailelerle paylaşılması, gerekli 

yönlendirmelerin yapılması hem çocukların hem de ailelerin beden eğitimine daha güçlü bir 

motivasyon geliştirmelerine neden olabilecektir. Bununla birlikte zihinsel engelli çocukları 

hareketsizliğe iten olumsuz etkenlerin araştırılarak sağlıklı yaşam için gerekli fiziksel aktivite 

alışkanlığının kazandırılması büyük gelişimsel katkılar sağlayabilecektir. Zihinsel engelli 

öğrencilerin uygun form geliştirebilmeleri ve diğer gelişimsel olanaklardan yararlanabilmeleri 

için okullarda fiziksel uygunluk programlarının aileyi de içine alacak şekilde yer alması 

gerektiğine inanmaktayız. Zihinsel engelli bireylerin eğitimine yönelik bu çabaların özel 

eğitimi tamamlayıcı, destekleyici bir işlev göreceği ve sonuç olarak toplumla kaynaşmış, 

güvenli, çevresi ve kendisi hakkında olumlu duygulara sahip mutlu bireyler yetiştirilmesinde 

büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Zihinsel engelli bireylerin eğitimleri için bu alanda 

lisans eğitimi almış eğitimcilere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Üniversiteler, lisans 

düzeyinde eğitim gören öğretmen adaylarını varsa bulundukları ildeki eğitilebilir ya da 



öğretilebilir çocuklara eğitim veren kurumlara staja göndererek bu alanda bilgi sahibi 

olmalarını sağlaya bilirler. Zihinsel engellilere yönelik eğitim veren okullarda sınıflara dersin 

içeriğine göre birden fazla öğretmen girmesin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Zihinsel 

engelli bireylerin; beden eğitimi ve spor derslerinin daha verimli olması için okullarda spor 

salonu, yüzme havuzu, gerekli spor malzemeleri ve araç-gereçlerden oluşan sahalar 

hazırlanabilir. Böylelikle; beden eğitimi ve spor öğrencilerin gelişimlerine daha fazla katkı 

sağlayabilir.   
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ÖZET 

Bu çalışma 1.lig ve 2. lig’de  basketbol oynayan iki tekerlekli sandalye 

basketbol  takımının antropometrik özelliklernii ve fiziksel uygunluklarını 

karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.  

Çalışmaya, 1. ligdeki Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) yaş ortalaması       

25.17 ± 4.35  (yaş aralığı 18 - 33) olan 12 sporcu ve 2. ligdeki Omurilik Felçlileri 

Gençlik ve Spor Kulübü (OFSK) yaş ortalaması 24.56 ± 5.43 (yaş aralığı 17- 34) olan 

9 sporcu alınmıştır. 

Olguların yaşı, sporculuk yaşı, engellilik süresi ve spor branşındaki 

sınıflandırma puanı kaydedildikten sonra, nabız, sistolik ve diyastolik kan basıncı, 

manuel kas testi ölçümleri, postür analizleri, kas kısalık testleri, antropometrik 

uzunluık ve çevre ölçümleri, vücut yağ yüzdeleri, pençe güçleri, 20 sn. de push-up 

sayıları ve 3 kg. sağlık topu fırlatma mesafeleri karşılaştırılmıştır.   

 Engelli sporculardan elde edilen veriler sınıflandırılarak "SPSS for Windows 

11.5" paket programı yardımıyla betimleyici istatistikler çıkarılmış ve değişkenler 

arası etkilere "ki-kare testi" ile bakılmıştır, "unpaired student t testi  ile 

değerlendirilmiştir.Sonuç olarak iki takımın sporculuk yaşları arasında anlamlı farklılık  

(p=0.014) olmasına rağmen fiziksel uygunlukları ve antropometrik ölçümleri arasında 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05). 



 ABSTRACT 

 This study was planned to search and compare the physcial conditions and 

anthropometrical characteristics of the wheelchair basketball teams playing first and 

second second league. 

 From these two teams BJK had 12 players with the mean age 25.17±4.35 

(between 18 – 33) playing the first league and OFSK had 9 players with the mean 

age 24.56±5.43 (between 17 – 34) playing in the second league. 

 Initially we recorded the subjects’ age, years of sports experience, duration of 

the disability, and clasification level.Then after we compared their pulse, sistolic and 

diastolic blood pressure, manual muscle test, posture analysis, muscle shortness 

test, anthropometric length and circumferences, body fat percentage, handgrip test, 

20 second push-up score, and 3 kg medicine ball throwing distance values. 

 The data were classified and statistically analysed by SPSS for Windows 11.5. 

The differeces between variables were evaluatedd by chi-square test and also by 

unpaired student t test.In conclusion when we compared two teams we found 

differences (p=0.014) in years of sports experience although we could not determine 

any difference in physical conditions and anthropometrical characteristics.   

 

 

 GİRİŞ VE AMAÇ 

Canlılığın temel özelliği harekettir. En basit yapıya sahip organizmadan en 

karmaşık organizma olan insana kadar tüm canlılar için bu kural geçerlidir. Bütün 

canlılar hareket ederek beslenir, korunur ve çoğalırlar. 

Genel olarak spor dendiğinde aklımıza düzenli olarak yapılan belli kuralları 

olan beden hareketleri gelir. Spor yapan insanlarda anatomik, fizyolojik , psikolojik ve 

sosyal açılardan bir çok olumlu gelişmeler meydana gelir. Dolaşım ve solunum 

sistemlerinin verimliliği artar, istirahat nabzı ve kan basıncı düşer, kan yağları ve 

kollestrol azalır, hareket sistemi elemanları daha esnek ve sağlam bir yapıya 

kavuşur, şişmanlık, düztabanlık ve postüral bozukluklar gelişmez. Ayrıca insanın 

gerektiğinde yedek rezervlerini kullanabilmesi de spora bağlıdır. Spor yapan insanın 

iletişim becerileri daha gelişir, özgüven duygusu artar. Bütün bunlar yola çıkarak 

denilebilir ki; doğru programlanmış bir spor etkinliği, hem koruyucu hekimliğin hem de 

tedavi edici hekimliğin en önemli unsurlarından biridir(1). 



Yukarıda sıraladığımız yararlar çok uzun zamandır biliniyor olmakla birlikte ne 

yazık ki engelliler için de sporun aynı kazanımları getireceği fikri 20.yy ortalarına 

kadar hiç akıllara gelmemişti. Ardarda yaşanan I. ve II. Dünya Savaşları geride birçok 

hasta ve engelli insan bırakmıştır. Engillilere uygulanan uzun süreli rehabilitasyon 

programları içinde alışılmış tedavi yöntemleri zaman içinde monotonlaşarak etkisini 

kaybetmiştir. Bu aşamada da hastalara  motivasyon kazandıracak yeni bir yöntem 

olarak spor düşünülmüştür. İşte engellilerin spor ile beraber toplumsal adaptasyon 

süreci böyle başlamıştır(1). 

Günümüze kadar engelli sporları hızla ilerlemiş spor branşlarının sayısı ve 

popülerliği hızla artmıştır. Tekerlekli Sandalye Basketbolu da gerek ülkemizde 

gerekse dünyada  bu popüler engelli sporlarından biri olma özelliğini taşımaktadır(1). 

Bu çalışmada Tekerlekli Sandalye Basketbol oyuncularının özelliklerini, birinci 

ve ikinci ligdeki iki takımı karşılaştırarak vermeyi hedefledik. Böylelikle engelli 

sporcuların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve Türkiye’deki tekerlekli sandalye 

basketbolu antrenörleri için yardımcı bir kaynak oluşturacağı düşüncesindeyiz. Bu 

sayede tamamen objektif verilerin ışığında bedensel engelli basketbolcuların 

performanslarını geliştirebilmelerine katkıda bulunabilmeyi umuyoruz. Ayrıca bundan 

sonra yapılacak bilimsel araştımalar içinde iyi bir veritabanı oluşturacağına 

inanıyoruz.  

 

MATERYAL – METOD 

Bu çalışmada Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde 

oynayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün basketbol oyuncuları ile 2. Ligi’nde oynayan 

Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularının fiziksel uygunlukları 

karşılaştırılmıştır. BJK, yaş ortalaması 25.17 ± 4.35 (yaşları 18-33 arasında) ve 

oyunculuk tecrübeleri ortalaması 8.42 ± 4.03 (3 -15 yıl arasında) 12 erkek sporcu ile 

OFSK yaş ortalaması 24.56 ± 5.43 (yaşları  17 - 34 arasında) ve oyunculuk 

tecrübeleri ortalama 4.44 ± 2.70 (1 -10 yıl arasında) 9 erkek sporcuya test protokolü 

uygulanmıştır. BJK sporcularının 3’ü ampute (2’si transfemorel, 1’i trastibial), 3’ü 

farklı seviyelerde omurilik felçlisi (T4 - 5, T5 - 6, T3  - 6) ve 6’sı polyomiyelit iken 

OFSK sporcularının 3’ü ampute (transfemoral, transtibial, bilateral transfemoral), 2’si 

farklı seviyelerde omurilik felçlisi (T11 - 12,  T12 - L1) 3’ü polyomiyelittir. BJK 

sporcularının oyundaki pozisyonuna göre dağılımı 2’si Guard, 4’ü Forvet, 6’sı Pivot, 



OFSK sporcularının 2’si Guard, 4’ü Forvet, 3’ü Pivot şeklindedir. BJK’daki 

oyuncuların IWBF (International Wheelchair Basketball Federation – Uluslararası 

Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) sınıflandırmasına göre puanları  1 - 4 

arasında (3.09 ± 1.11)  ve OFSK’daki oyuncuların BESF (Bedensel Engelliler Spor 

Federesyonu)  sınıflandırmasına göre puanları 1 - 4.5 arasında (2.94 ± 1.15)’dir. 

Ölçümler her iki takım için birbirini takip eden iki hafta içerisinde tamamlanmıştır.

 İki takım oyuncularının yaşları, engellilik süreleri, oyunculuk tecrübeleri, 

engellilik nedenleri ve oyundaki pozisyonları oyunculara sorularak tespit edilmiştir. 

 Uzunluk ölçümlerinde, toplam üst ekstremite ve kol uzunluklarına sağ ve sol 

ekstremiteler için ayrı ayrı bakılmıştır. Kulaç uzunluğu ve skapulanın median 

kenarları arasındaki uzaklık ölçülerek cm. cinsinden kaydedilmiştir. Ölçümler 0.1 cm 

hassasiyetle esnek olmayan mezura ile gerçekleştirilmiştir. 

  Çevre ölçümlerinde boyun, omuz, göğüs ve bel çevreleri ayrıca ön-kol, kol ve 

omuz eklemi çevreleri sağ ve sol ekstremiteler için ayrı ayrı ölçülerek cm. cinsinden 

kaydedilmiştir. Ölçümler 0.1 cm hassasiyetle esnek olmayan mezura ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 Oyuncuların 0 - 5 puanlama sisteminin kullanıldığı Manuel Kas Testi 

fizyoterapist tarafından yapılmıştır. Yöntem olarak Robert W. Lovett Manuel Kas Testi 

uygulanmıştır.Bu yönteme göre 0 = en düşük değer, 5 = en yüksek değer olarak 

kabul edilir.Sporcuların üst abdominal, sırt ekstansörleri, trapezius (sağ-sol), deltoit 

ön(sağ-sol), deltoit orta (sağ-sol), biceps brachii (sağ-sol) ve triceps brachii (sağ-sol) 

kas gücüne bakılmıştır. Testler tekerlekli sandelyede oturur ve yerde yatar 

pozisyonda yapılmıştır(2).  

 "Grip Track" marka Handgrip ile oyuncular tekerlekli sandalyede oturur 

pozisyonda iken, kol 30 derece abdüksiyonda, sağ ve sol el için ayrı ayrı 3’er saniye 

ara ile 3 deneme yapılarak pençe gücüne bakılmıştır.  

 Vücut yağı ölçümleri "Skyindex" marka kaliper kullanılarak yapılmıştır. 

Ölçümler oturma pozisyonunda abdomen, triceps brachii (sağ-sol), biceps brachii 

(sağ-sol), göğüs (sağ-sol), subscapular (sağ-sol), suprailiac (sağ-sol) ve quadriceps 

femoris (sağ-sol) bölgelerinden alınmıştır. Diz üstü amputasyonu olan oyunculardan  

5 cm’den daha kısa güdüğe sahip olan BJK’den 2 ve OFSK’dan 1 oyuncunun uyluk 



bölgesi yağ ölçümü alınamamıştır. 3 sporcunun da amputasyonu sol tarafta olup bu 

bölgedeki hesaplamalar yapılırken dikkate alınmamıştır. 

 Postür analizleri her iki takım oyuncuları için fizyoterapist tarafından 

yapılmıştır. Oyuncularda skolyoz, servikal lordoz, lumber lordoz, torakal kifoz, 

boyunda lateral fleksiyon ve yuvarlak omuz olup olmadığına bakılmış, ayrıca omuz 

seviyeleri arasındaki fark ile sporcuların göğüs tipi incelenmiştir. Değerlendirmeler var 

veya yok şeklinde yapılmıştır. 

 Kas kısalık testlerinde sporcular pectoralis major-minor kısalığı için minder 

üzerinde sırt üstü yatar pozisyonda ve lomber ekstansörlere uzun oturuş 

pozisyonunda bakılmıştır. Değerlendirmeler fizyoterapist tarafından var veya yok 

(var=1, yok=0) şeklinde yapılmıştır. 

 20 saniyelik sürede gerçekleştirdikleri Push-up (şınav) sayısına her oyuncu 

için ayrı ayrı bakılmıştır. Test sırasında avuç içlerinin yerde, kolların tam dik durumda, 

ellerin yerde ve omuz iz düşümünde olmasına dikkat edilmiştir. Oyuncular farklı 

engellere sahip oldukları için alt ekstremitelerin pozisyonu serbest bırakılmıştır . 

Oyuncular, 3 kg’lik sağlık topu fırlatma testine müsabakalarda kullandıkları 

tekerlekli sandelyeleri ile katılmışlardır. Test sırasında oyunculardan topu iki elleri ile 

göğüs hizasında mümkün olan en uzak mesafeye atmaları istenmiştir. 3 deneme 

sonunda her sporcunun ulaşabildiği maksimum uzaklık değeri 0.1 cm. hassasiyetle 

ölçülerek kaydedilmiştir.  

 Kalp hızları ölçümü için öncelikle oyuncular sessiz bir odada dinlendirilmiş ve 

daha sonra ölçümler yapılmıştır. Her bir oyuncunun 60 sn. boyunca kalp atım sayısı 

sağ el bileği ulnar arteriyel üzerinden sayılarak kaydedilmiştir.Tüm ölçümler her iki 

takıma da birer gün ayrılarak saat  20:00‘ den itibaren yapılmıştır. 

 Elde edilen ham veriler sınıflandırılarak "SPSS for Windows 11.5" paket 

programı yardımıyla betimleyici istatistikler  (ortalama ss , frekans dağılımı) çıkarılmış 

ve değişkenler arası etkilere "ki-kare testi" ile bakılmıştır.Ayrıca "unpaired student t 

testi  ile değerlendirilmiştir. 

   

 

 



BULGULAR 

Tablo- 1:  Engelli Sporcuların Karakteristik Özellikleri 
 

Sporcu karakteristikleri BJK OFD P Değeri 

Yaş ortalaması (yıl) 25.17 ± 4.35 24.56 ± 5.43 AD 

Sporculuk yaşı (yıl) 8.42 ± 4.03 4.44 ± 2.70 0.014* 

Engellilik süresi (yıl) 20.50 ± 7.06 23.33 ± 7.49 AD 

Puan 3.09 ± 1.11 2.94 ± 1.15 AD 

Nabız 82.17 ± 10.21 78.33 ± 9.84 AD 

Sistolik arter basıncı (mmHg) 140.00 ± 18.59 134.44 ± 13.33 AD 

Diyastolik arter basıncı 
(mmHg) 87.50 ± 8.66 85.56 ± 10.14 AD 

* İstatistiksel yönden anlamlı.  AD= İstatistiklsel yönden anlamlı değil. 
 

Engelli sporcuların karakteristik özellikleri incelendiğinde sporculuk yaşı 
(p=0.014) dışındaki diğer verilerin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı gözlendi.  
 
 
Tablo- 2:  Olguların Manuel Kas Testi Ölçümleri 
 

 BJK OFD P Değeri 

Üst abdomimal 4,21 ± 0,99 4.22 ± 0.97 AD 

Sırt ekstansörleri 3.67 ± 1.07 3.33 ± 1.00 AD 

Sağ trapezius 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 AD 

Sağ deltoid (ön) 4.71 ± 0.33 4.78 ± 0.26 AD 

Sağ deltoid (orta) 4.54 ± 0.69 4.72 ± 0.26 AD 

Sağ biceps 4.96 ± 0.14 4.94 ± 0.17 AD 

Sağ triceps 4.88 ± 0.31 4.94 ± 0.17 AD 

Sol trapezius 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 AD 

Sol deltoid (ön) 4.71 ± 0.26 4.78 ± 0.26 AD 

Sol deltoid (orta) 4.50 ± 0.67 4.56 ± 0.39 AD 

Sol biceps 4.92 ± 0.19 4.89 ± 0.22 AD 

Sol triceps 4.96 ± 0.14 4.94 ± 0.17 AD 

* AD= İstatistiklsel yönden anlamlı değil. 
 

Her iki takım oyuncularının manuel kas testi sonuçları karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu. 
 
 
 
 



Tablo- 3:  Sporcuların Postür Analizleri 
 

 BJK OFD P Değeri 

Skolyoz (1/0) 8/4 3/6 0.043* 

Servikal lordoz (1/0) 8/4 4/5 AD 

Lumber lordoz (1/0) 11/1 6/3 AD 

Torakal kifoz (1/0) 8/4 7/2 AD 

Boyunda lateral fleksiyon (1/0) 0/12 0/9 AD 

Göğüs tipi (1/0) 5/7 5/4 AD 

Omuz seviyeleri arasındaki fark 8/4 5/4 AD 

Yuvarlak omuz 8/4 6/3 AD 

* İstatistiksel yönden anlamlı.  AD= İstatistiksel yönden anlamlı değil 
 

Çalışmamızdaki olguların postür analizlerinde BJK’nın skolyozlu olgu sayısının 
daha fazla olduğu ve OFSK ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptandı. (p = 0.043)  
 
 
Tablo- 4:  Sporcuların Kas Kısalık Testleri 
 

 BJK OFD P Değeri 

Pektoral majör-minör kısalması 0/12 0/9 AD 

Lomber ekstansörler 1/11 3/6 AD 
*AD= İstatistiksel yönden anlamlı değil. 

 
Oyuncuların kas kısalık testleri neticesinde iki grubun değerleri                                                                                         

arasında anlamlı bir fark bulunamadı. 
 
 
Tablo- 5:  Oyuncuların Antropometrik Uzunluk Ölçümleri 
 

 BJK OFD P Değeri 

Toplam üst ekstremite-sağ (cm) 79.17 ± 4.34 78.44 ± 2.95 AD 

Toplam üst ekstremite-sol (cm) 79.42 ± 4.62 78.06 ± 2.53 AD 

Sağ kol (cm) 37.13 ± 2.39 36.56 ± 1.57 AD 

Sol kol (cm) 37.21 ± 2.79 36.72 ± 1.37 AD 

Kulaç (cm) 180.04 ± 10.58 176.89 ± 5.22 AD 
*AD= İstatistiksel yönden anlamlı değil. 

 
İki grubun uzunluk ölçümleri karşılaştırıldığında gruplar arasında  istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamadı. 
 
 



Tablo- 6:  Oyuncuların Antropometrik Çevre Ölçümleri 
 

 BJK OFD P Değeri 

Boyun (cm) 40.21 ± 2.68 40.00 ± 2.60 AD 

Göğüs (cm) 102.42 ± 9.92 100.78 ± 6.87 AD 

Bel (cm) 89.79 ± 12.06 85.00 ± 13.86 AD 

Omuz (cm) 115.29 ± 9.21 113.44 ± 4.88 AD 

Sağ omuz eklemi (cm) 45.13 ± 4.60 44.72 ± 2.44 AD 

Sol omuz eklemi (cm) 45.67 ± 4.27 44.50 ± 2.37 AD 

Sağ kol (cm) 30.58 ± 4.32 29.89 ± 3.16 AD 

Sol kol (cm) 31.63 ± 4.27 29.67 ± 2.35 AD 

Sağ ön kol (cm) 28.42 ± 2.98 27.67 ± 1.64 AD 

Sol ön kol (cm) 28.50 ± 3.21 27.61 ± 1.85 AD 

Scapula median kenarları 
arasındaki uzaklık (cm) 18.42 ± 2.86 18.11 ± 2.92 AD 

*AD= İstatistiksel yönden anlamlı değil. 

 
İki grubun çevre ölçümlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamadı. 
 
 
Tablo- 7:  Sporcuların Pençe Gücü (Handgrip) Testleri  
 

 BJK OFD P Değeri 

Sağ el handgrip 1. deneme 112.83 ± 17.47 119.78 ± 15.86 AD 

Sağ el handgrip 2. deneme 100.75 ± 16.07 109.56 ± 16.06 AD 

Sağ el handgrip 3. deneme 93.50 ± 14.56 108.00 ± 19.07 AD 

Sağ el handgrip (ortalama) 102.00 ± 14.97 112.11 ± 16.36 AD 

% 0.09 ± 0.06 0.07 ± 0.02 AD 

% 0.89 ± 0.27 1.00 ± 0.00 AD 

Sol el handgrip 1. deneme 106.08 ± 19.44 114.22 ± 25.17 AD 

Sol el handgrip 2. deneme 95.25 ± 17.47 107.89 ± 22.40 AD 

Sol el handgrip 3. deneme 92.42 ± 17.18 102.00 ± 24.89 AD 

Sol el handgrip (ortalama) 97.58 ± 16.80 106.22 ± 23.81 AD 

% 0.09 ± 0.05 0.07 ± 0.04 AD 

% 1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 AD 

Deficit -0.12 ± 0.11 -0.09 ± 0.10 AD 

 *AD= İstatistiksel yönden anlamlı değil 
 

Handgrip test sonuçlarına göre iki takım oyuncularının pençe güçleri 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. 



 
Tablo- 8:   20 Saniye Süre ile Push-up ve 3 kg. Sağlık Topu Fırlatma Testleri 
 
 

 BJK OFD P Değeri 

Push-up 20.92 ± 4.17 18.00 ± 2.45 AD 

3 kg sağlık topu fırlatma (m) 5.72 ± 0.90 4.84 ± 0.88 AD 

*AD= İstatistiksel yönden anlamlı değil. 

 
İki takım oyuncularının 20 saniyede ulaşabildikleri push-up sayıları ve 3 kg. 

sağlık topu fırlatma test sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel yönden anlamlı bir 
fark olmadığı görüldü. 
 
 
Tablo- 9:  Olguların Vücut Yağ Ölçümleri 
 

 BJK OFD P Değeri 

Abdomen 27.92 ± 15.31 20.73 ± 11.17 AD 

Triceps (sağ) 12.72 ± 7.79 9.74 ± 4.74 AD 

Biceps (sağ) 6.50 ± 2.92 5.57 ± 2.85 AD 

Göğüs (sağ) 13.77 ± 7.34 8.62 ± 3.71 0.051* 

Subscapular (sağ) 20.04 ± 10.45 15.02 ± 5.77 AD 

Uyluk (sağ) 24.08 ± 10.70 28.59 ± 32.35 AD 

Suprailiac (sağ) 19.50 ± 11.88 11.08 ± 5.38 0.045* 

Triceps (sol) 12.48 ± 7.72 9.96 ± 5.12 AD 

Biceps (sol) 7.32 ± 3.99 5.52 ± 3.04 AD 

Göğüs (sol) 15.08 ± 8.83 8.90 ± 4.03 0.048* 

Subscapular (sol) 20.37 ± 10.89 14.42 ± 5.78 AD 

Uyluk (sol) 20.84 ± 8.66 20.15 ± 10.96 AD 

Suprailiac (sol) 15.59 ± 10.39 10.79 ± 5.83 AD 

Sağ yağ hesaplaması 18.48 ± 9.17 13.27 ± 7.28 AD 

Sol yağ hesaplaması 12.09 ± 8.17 14.33 ± 7.58 AD 

* İstatistiksel yönden anlamlı,  AD= istatistksel yönden anlamlı değil. 

 
İki takım oyuncularının vücut yağ ölçümleri sonucunda 3 farklı bölgede (göğüs 

sağ,   p = 0.051 / göğüs sol, p = 0.048 / suprailiac sağ, p = 0.045)  istatistiksel açıdan 
anlamlı sonuçlara ulaşıldı.  
 
 
 
 
 



TARTIŞMA: 

Fiziksel aktivite kısıtlılığı olan kişilerde hareketsizliğe bağlı bazı tıbbi 

problemler ve ikincil engellilik oluşma riski yüksektir(3). Bunlar lipid anomalileri(4,5,6), 

karbonhidrat toleransında bozulma(7,8), vücut kompozisyon değişikliği(9,10,11) ve 

kardiyovasküler problemler(12,13,) olarak sıralanabilir .       

Fizik kondisyon ve vücut kompozisyonu değerlendirmelerinin yanında 

kardiyorespiratuar, metabolik ve endokrin sistem incelemeleri tekerlekli sandalye 

basketbol oyuncularının performanslarını direkt etkileyen önemli kriterlerdir(14). 

Engelli sporcularda etkilenmemiş beden kısımlarının fiziksel kondisyonu ve vücüt 

kompozisyonu, bütün fiziksel fitness’ı destekler ve oyuncuların rekabet düzeyinde 

optimum performansa ulaşmalarında çok önemli bir rol oynar (15). Belirli egzersizler 

yeterli süre, şiddet ve sıklıkta uygulandığında fiziksel aktivitesi sınırlı kişilerde 

kardiyorespiratuar fitness ile kasların dayanıklılığı ve gücü arttırılabilir. 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde engellileri sporla buluşturma çabalarında 

önemli bir artış görülmektedir. Yapılan literatur taramasında, fiziksel engelli basketbol 

oyuncularının antropometrik özelliklerine ilişkin bilimsel araştırmalara 

rastlanamadığından bu konuyu irdelemeyi amaçladık. 

Bu çalışmada tekerlekli sandalye basketbolu 1. ve 2. liginde oynayan iki 

takımın fiziksel uygunluklarını karşılaştırdık. İnal ve arkadaşları (2003) benzer bir 

çalışmayı birinci ligde yer alan bir engelli basketbol takımı için yapmış; yaş 

ortalamaları 22,25 ± 3,22 (18 – 30 yaş arası) 12 erkek basketbolcuyu incelemiştir(2). 

Bu grubun sınıflandırma puan ortalamaları 3,125 ± 1,04 (1 – 4,5 arasında) sporculuk 

yaşı 3,21 ± 1,23 (1 – 6 yıl arasında) idi. Bizim çalışmamızda yaş ortalaması 25,17 ± 

4,35 (yaşları 18 – 33 arasında) ve sınıflandırma puanı 3,09 ± 1,11 (1 – 4 puan) olan 

BJK (n = 12) takımı ile yaş ortalaması 24,56 ± 5,43 (yaşları 17-34 arasında) ve 

sınıflandırma puanları   2,94 ± 1,15 (1 – 4,5 puan) olan OFSK (n = 9)  takımı yer 

aldı.İnal ve arkadaşlarını çalıştıkları grup ile bizim çalıştığımız gruplar yaş ortalaması 

ve sınıflandırma puanı özellikleri bakımından benzerdi.Inal ve arkadaşları’ nın 

çalışma grubunun sporculuk yaşı 3,21 ± 1,23 (1 – 6 yıl) iken, BJK’nın    8,42 ± 4,03  

(3 – 15 yıl) ve OFSK’nın ise 4,44 ± 2,70 (1 - 10 yıl) arasındaydı. Çalışmamızın 

bulgularında BJK ile OFSK takımları arasında sporculuk yaşı bakımından anlamlı 

farklılık vardı (p = 0,014). 

 



           Inal ve arkadaşları yaptıkları çalışmada vücut yağ ölçümlerinde sol ortalama 

triceps deri kıvrım kalınlığının sağdan daha yüksek 1,75 ± 0,25 ve belirgin şekilde 

farklı olduğunu tespit etmişler (p<0,01) Biz kendi çalışmamızda her iki takım için de 

böyle bir farklılık göremedik.Ayrıca BJK’lı oyuncuların vücut yağ oranları OFSK 

oyuncularına kıyasla yüksek olmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

görülmedi. İki takım arasında ölçüm alınan üç farklı bölgede deri kıvrım kalınlıkları 

arasında anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Bunlar göğüs - sağ (p = 0,051), göğüs - sol (p = 

0,048) ve suprailiak - sağ (p =0,045). Bu sonucun BJK takımı oyuncularının 

kullandıkları tekerlekli sandalyelerin daha üst model ve kolay hareket edebilir olması 

gibi teknik bir üstünlük ile ilgili olduğu düşüncesindeyiz. 

          Janssen (1996), aşırı vücut kitlesini önlemenin engellilerde kas gücünü 

korumak açısından önemli olduğunu belirtmiştir(16).             

İnal ve arkadaşları kas gücünün daha fazla olmasının sporcuya oyun sırasında 

daha fazla hız ve güç kazandırmasının yanında günlük yaşam aktivitelerinde de daha 

fazla bağımsızlık sağlayacağını ve kas gücü, hız, dayanıklılık parametrelerinin ise 

artan sporculuk yaşıyla beraber artacağını ifade etmişlerdir(2).  

Biz, çalışmamızda hız ve dayanıklılık parametrelerini değil kas gücünü ölçtük. 

1. ligde yer alan BJK takımının 20 sn. süre ile push-up ve 3 kg. lık sağlık topu fırlatma 

test sonuçları OFSK sonuçlarından anlamlı olmamakla beraber daha yüksekti.Biz de 

burada  Inal ve arkadaşları ile   benzer bir sonuçla karşılaştık . 

Bununla birlikte biz engelli sporcuların karakteristik özelliklerinden engellilik 

süresi, dinlenik nabız ile sistolik ve diyastolik arteriyel basınçlarını da karşılaştırdık. 

Kardiyorespiratuar kondisyon düzeyleri arasındaki farkı görmek için aldığımız bu 

değerlerde iki takım arasında anlamlı bir fark bulamadık. Ancak her iki grubun sistolik 

basınç değerlerinin sağlıklı insanların sistolik basinç değerlerine göre (140 mmhg) üst 

sınıra yakın olduğunu gördük. Bunun nedeni olarak biz olguların anatomik veya 

fonksiyonel kayıpları sebebi ile günlük yaşamdaki aktivite düzeylerinin düşük olması 

ve ayrıca yaptıkları sporun doğasına özgü olarak alt ekstremitelerin hiç 

kullanılmaması ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Benzer sonuçları Hildebrent ve 

arkadaşları (1970) ve Sedlock ve arkadaşları (1988) bulmuşlardır. Bu iki 

araştırmacıya göre; engellilerin sağlıklı insanlarla karşılaştırıldığında 

kardiyorespiratuar fitness ve dayanıklılıkları daha düşük, kullanılabilir kasları daha 

sınırlı olması nedeniyle daha erken yorgunluk hissedeceklerini buna ilave  olarak da 



engellilerde kardiyorepiratuar fitnessın günlük yaşam aktiviteleriyle 

geliştirilemeyeceğini öne sürmüşlerdir (17,18). 

 İnal ve arkadaşları Manuel Kas Testi ölçümlerini yapmış ve sporcularda 

abdominal kas gücünde % 24,2 ve gövde ekstansör kas gücünde % 15 kayıp 

olduğunu tespit etmişler ayrıca oyuncuların müsabaka sırasında düşme sayıları ile 

ilişkilendirmişlerdir. Bizim çalışmamızdakı olguların kas gücü kayıpları ise; abdominal 

güç kaybı BJK için % 15,8 ve OFSK için % 15,6 olarak hesaplanmıştır. Her iki grubun 

abdominal kas gücü kayıpları, İnal ve arkadaşlarının bulduğu değerlerden daha 

düşüktü. Bununla birlikte olgularımızın sırt ekstansörleri güç kaybına bakıldığında 

BJK içn % 26 ve OFSK için % 33,3 olmak üzere İnal ve arkadaşları’ nın bulduğu 

değerlerden daha yüksek sonuçlarla karşılaştık. Tekerlekli sandalye basketbol 

oyuncularında gövde ve üst ekstremite gücünün spor branşı ile ilişkisini görmek için 

yaptığımız Manuel Kas Testi ölçümlerimizde abdominal ve sırt ekstansörlerinin 

yanısıra her iki taraf için trapezius, deltoid-ön ve orta, triceps ve biceps kas güçlerine 

de baktık. Her iki grup arasında anlamlı bir farklılık olmadığını ve grupların kas 

güçlerinin maksimum değerlere yakın olduğunu gördük. Spor yapan engellilerde 

vücutlarının sağlam bölgelerinde aktivite eksikliğine bağlı güç kaybının ve ikincil 

disabilite  oluşumunun azaldığı ya da gerçekleşmediği görüşündeyiz. 

Pençe gücünün tekerlekli sandalye ile hareket etmede ve sandalyeyi 

durdurmada önemli olduğunu düşündüğümüz için oyunculara handgrip test 

protokulunu sağ ve sol el için uyguladık. İnal ve arkadaşları pence kuvveti 

ölçümlerinde sol ortalama handgrip gücünü 36,75 ± 9,84 kg. Sağ ortalama handgrip 

gücünü ise 38,87 ± 8,63 kg. Olarak bulmuşlardır. Bizim olgularımızın handgrip testleri 

neticesinde sol el ortalama gücü BJK için 43,9 ± 7,56 kg. OFSK için 47,7 ± 10,72 ve 

sağ el ortalama BJK için 45,9 ± 6,73 kg. ve OFSK için 50,4 ± 7,37 kg. olarak 

hesapladık. BJK’ nın  antrenman sıklığı, sezon içinde oynadıkları resmi müsabaka 

sayısı, sporculuk yaşı gibi verilerinin OFSK’dan daha yüksek olmasına rağmen 

OFSK’ nın handgrip ölçümleri hem sağ hem de sol el için istatistiksel olarak anlamlı 

olmamakla birlikte BJK ölçümlerinden yüksek çıktı. Biz bunu BJK oyuncularının 

kullandıkları daha kolay ve seri bir şekilde hareket eden (hızlanma, dönüş, fren vs.) 

2003 model Meyra marka Offence 1.879 serisi tekerlekli sandalyelerin OFSK’ lı 

oyuncuların kullandığı ve nispeten açıları nedeniyle daha zor hareket eden ve ağırlık 

olarak da daha ağır olan 1999 model Meyra marka Offence 2.871 serisi 

sandalyelerden daha üstün olmaları ile ilşkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü OFSK’lı 



oyuncular tekerlekli sandalye üzerinde  bir BJK oyuncusunun yaptığı işi ancak daha 

yüksek bir efor sarfederek yapabilir. Bu da bizi OFSK oyuncularının kullandıkları 

tekerlekli sandalye ile daha yüksek kuvvet kazanımı sağladıkları sonucuna ulaştırdı.  

.Ayrıca çalışmamızdaki olguların sağ ve sol el handgrip ölçüm sonuçlarının İnal ve 

arkadaşları yaptğı çalışmadaki sonuçlardan daha yüksek olduğunu gördük. Coutts’a 

göre; hız ile vücut kitlesindeki azalma  arasında anlamlı bir ilişki vardır (19). İnal ve 

arkadaşları çalışmalarında bu ilişkiyi kuramamışlar ancak tekerlekli sandalye hızı ile 

handgrip gücü arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlar (2). 

Oyuncuların postür analizleri ile igili değerlendirmemiz neticesinde BJK’ da 

skolyozlu olgu sayısının OFSK’ ya göre daha yüksek ve anlamlı olduğunu bulduk. 

Skolyozun bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkması ve oyuncularla ilgili daha 

önceden skolyoz araştırması yapılmadığı için farklılığı herhangi bir neden sonuç 

ilişkisi içinde değerlendiremedik.İnal ve arkadaşları çalışmalarında postür analizi 

yapmadıkları için onların çalışmaları ile karşılaştırma yapma olanağı bulamadık. 

Sporcuların kas kısalık testleri incelendiğinde; pectoralis major – minor ve 

lomber ekstansörler kas kısalıkları her iki takımda çok düşük oranda çıkmıştır. Bu 

sonuçtan yola çıkarak bize oyuncuların oyun sırasındaki gövde ve üst ekstremiteler 

için sahip olduğu hareket genişliği ile ilgili ve antrenman programlarında esneklik 

çalışmalarının da kas gücü çalışmalarının yanında iyi yapıldığını  gösterdiğini 

düşünüyoruz.          

Ayrıca her iki grubun uzunluk ölçümleri arasında fark olup olmadığını 

araştırdık. Gerek koşan basketbol gerekse tekerlekli sandalye basketbolunda uzun 

boylu olmak önemli bir avantajdır. Takımlar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir 

farklılık göremedik. 

 İnal ve arkadaşları omuz  ve kol kas gücünün değerlendirildiği 20 sn. Push-up 

testinde ortalama 17,75 ± 3,62 tekrar sayısı bulmuşlardı. Bizim çalışmamızdaki 

olguların sonuçları BJK 20,92 ± 4,17 ve OFSK 18,00 ± 2,45 olarak bulundu. Burada 

OFSK ile BJK arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmamakla birlikte BJK’nın 

değerleri daha yüksekti. Ayrıca biz oyuncuların üst ekstremite ve omuz kas gücünü 3 

kg. sağlık topu fırlatma testi ile değerlendirdik. Sonuçta iki takım arasında istatistksel 

yönden anlamlı bir farklılık göremedik.  

Van der Helm(1996) kol ve omuz gücünün aynı zamanda tekerlekli sandalyeyi 

itme hızıyla ilişkili olduğunu belirtmiştir (20). İnal ve arkadaşları  ise böyle bir ilişkiyi 

kuramamışlar. Biz ise bu karşılaştırmayı yapacak yeterli veriye sahip değildik. 



İnal ve arkadaşları ayrıca çalışmalarında sağ el ve sol el için görsel bir 

uyarana karşı reaksiyon zamanını ölçmüş ve anlamlı olmamakla beraber dominant 

olan sağ elin sol elden daha hızlı olduğunu tespit etmişler, bunun nedeni olarak da 

dominant elin atma, yakalama ve dripling hareketlerinde daha çok kullnılmasını 

göstermişlerdir.        

 Van der Woude (1998) ve ark. antrenman miktarının tekerlekli sandalyeli 

oyuncuların atletik performansında etkili olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte haftalık 

12,30 ± 6,4 saat antrenmanın performans artırmada etkili olduğunu söylemişlerdir 

(21). İnal ve arkadaşları çalışmalarındaki grubun haftalık antrenman saatinin 4 saat 

ve yetersiz olduğu görüşündedir. Bizim çalışmamızdaki olgularda BJK haftada 6 saat 

antrenman yapabiliyorken; OFSK’nın haftalık antrenman saati 4 saat ile sınırlıydı.    

İki takımın sporculuk yaşları arasında anlamlı farklılık olmasına rağmen fiziksel 

uygunlukları ve antrapometrik ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık bulamadık. Bunun iki takımın oyuncularının engellilik sürelerinin benzer 

olması ile ilişkili olabileceğini düşündük. Bunun yanında iki takımın antrenman ve 

müsabakalarda kullandıkları tekerlekli sandalyelerin özellikleri açısından birçok fark 

olduğunu gördük. Tekerlekli sandalye basketbolunun mekaniğine göre sandalyeler 

vücudun bir parçası olarak algılanır. Vücudun alt kısmını temsil eden tekerlekli 

sandalye ölçülerinin oyuncunun beden ölçü ve özelliklerine birebir uygun olması 

sporcunun performansını direkt etkileyen temel özelliktir şeklinde düşünüyoruz. 

Bununla birlikte ölçüleri oyuncuya göre hazırlanmış bir spor sandalyesinin gelişen 

teknoloji ile beraber giderek daha hafif, daha hareketli olduğunu, iki takımın 

kullandığı, aynı firmanın ürettiği biri eski, biri yeni 2 farklı tekerlekli sandalye 

modelinin performansa etki ettiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca yine sporculuk yaşıyla beraber oyuncuların teknik ve taktik özelliklerinin 

de geliştiğini düşünüyoruz. BJK’nın birinci 1. ligde yer almasının bir diğer nedeninin  

de teknik ve taktik gelişim olabileceğini düşünüyoruz. 

Kütüphane ve internet bilgi ağı yolu ile literature araştırma uğraşlarımızın 

sonucunda ülkemizde yapılan bedensel engellilerle ilgili çalışmaların azlığı dikkatimizi 

çekti. Ülkemizde önemli bir populasyonu oluşturan bedensel ve zihinsel engelliler için 

daha geniş ölçekli ve daha kapsamlı bilimsel araştırmaların yapılmasının hem veri 

tabanı oluşturmak hem de halk sağlığı için önemli bir adım olacak şeklinde 

düşünüyoruz. 



Elde ettiğimiz sonuçların Türk Engelli Basketbol oyuncuları için antrenörleri 

bilgilendirmek amacıyla bilimsel anlamda referans teşkil edecek veriler olacağına 

inanıyoruz. Bu tür araştırmaların başka engelli spor branşları için de yapılması 

gerektiğini düşünüyoruz. Bu ölçüm ve değerlendirmelerin hem sporcu seçimi 

kriterlerini belirlemek, hem de sporcunun gelişimini gözlemek amacıyla ön test-son 

test olarak kullanılmasının yararlı olacağı kanısındayız.  
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Milli Eğitim Bakanlığı Okullar arası  Futbol Branşı Müsabakalarına Katılan 

Öğrencilerin Kulüplerde Oynama Düzeylerinin Araştırılması. 

  

ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı; okullar arası müsabakalara katılan öğrencilerin kulüplerde oynama 

düzeylerini araştırmak ve öğrencilerin kulüplerde oynamama sebeplerini tespit edip, okul – kulüp 

işbirliğini sağlamada katkıda bulunmaktır.  

Araştırmamızda öncelikle birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmamızın 

evrenini, Kütahya ili  Merkez İlçesinde Okullar arası Futbol Müsabakalarına  Katılan yaşları 10 – 18 

arasındaki,   İlköğretim ve Lise öğrencileri oluşturmaktadır. İlk öğretimin birinci  kademesinden 10 

okul takımı, 126 öğrenci, İlk öğretim ikinci kademesinden 18 okul takımı 294 öğrenci ve 12 lise 

takımı 214 öğrenci ile, toplam 40 okul takımı   634 öğrenciye anket uygulanmıştır. 

Araştırmamızda elde edilen veriler, SPSS for Windows 11.5 istatistik paket programında 

hesaplanmış, frekans ve yüzdelik dağılımları tablolar halinde sunulmuştur.  

Araştırma bulgularına  göre okullar arası müsabakalara katılan öğrencilerin, %39.6’sı kulüpler 

de futbol oynadığını, %60.4’ ü   herhangi bir kulüp de oynamadığını belirtti, herhangi bir kulüpte 

oynamayışlarını ise %50.2’si okuldaki derslerinin yoğunluğu, 19.3’ü bulunduğum çevrede kulübün 

olmayışı, 16.9’u ailemin karşı çıkması, %6.3 dershaneye gitmem olarak belirtmiştir. 

Bu sonuçlar dahilinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi Spor ve İzcilik dairesi 

tarafından organize edilen okullar arası yarışmaların formatının yeniden gözden geçirilmesi ve 

müsabakaların yılda bir kaç kez yapılacak şekilde düzenlenerek müsabakaların çeşitliliğinin 

artırılması,  kulüp sporlarından ziyade okul sporlarına ağırlık verilmesi gerektiği ve okulların bir an 

önce kulüpleşmesi, İl lig heyetleri tarafından, özel günlerde(29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs) 

turnuvaların tertip edilmesi bunun yanında il içi;  ilk bahar, sonbahar ve kış liglerinin kurulması. Milli 

Eğitim ve  BESYO Müdürlükleri arasında bir protokol yapılarak antrenörlük bölümü öğrencilerinin, 

ikinci sınıftan itibaren okullara gönderilerek, okul takımlarını çalıştırmaları   önerilerimiz arasında yer 

almaktadır. 

THE STUDY OF THE LEVELS OF PLAYING IN CLUBS OF THE STUDENTS THAT 

ATTEND SOCCER COMPETETIONS  AMONG THE STATE SCHOOLS 

This study aims to search the levels of the students playing in clubs and to find out the reasons 

of not playing in clubs and to contribute to provide cooperation between the schools and clubs. 

We tried to reach the primary sources in our study. Primary and high schools  students that are  

at the age of between 10 and 18 who attend the soccer competitions between the schools in Kütahya. 

Form the scope of our study. We made a survey to 10 primary school teams,126 students, 18 
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secondary school teams, 294 students, 12 high school teams, 214 students, totally 40 school teams, 

634 students. 

 The obtained data in the study is calculated in SPSS For Windows statistics pocked program 

then frequency and percentage rations are presented as tables. 

According to the findings of the study, %39.6 of the students who attend competitions among 

schools play soccer in clubs, %60.4 of them do not play in clubs. For not playing in any clubs, %50.2 

of them stated that they have a lot of lessons, % 19.3 there are not any clubs around of their houses, 

%19.6 of their families do not agree them to play soccer and % 6.3 of them goto courses. 

According to these results, we suggest that the format that is organized by Education of 

Ministry should be checked, the number of competetions should be increased as a few times in a year, 

and the variation of the competitions should be increased, school sports should be worked on more 

than clubs sports, and schools should form clubs as soon as possible, special tournaments should be 

held on national festivals by the city league committee, a protocol should be made between National 

Education and P.E.S.H.S to send the second class students of the training department to the schools to 

train school teams.  
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GİRİŞ 

Okul, kendisini saran çevrenin bir kültür merkezi olduğu için, onu sadece diploma veren sıkıcı 

bir kurum olarak adlandırmak yerine, o çevrenin her türlü sportif etkinliklere, yarışmalara, sanat, 

kültür ve boş zaman değerlendirme etkinliklerine bir zemin hazırlayan sosyal bir kurum olarak 

bakmak gerekmektedir.(1) 

Türkiye'de eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören milyonlarca öğrenci, beden eğitimi ve 

spor derslerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat programına göre işlemektedir. Ancak, 

bu programın sporcu alt yapısının oluşturulmasında ve gerekli olan elit sporcu adaylarının 

yetiştirilmesinde yetersiz kaldığı ve bu işi en iyi şekilde spor kulüplerinin yaptığı da bilinmektedir. Bu 

nedenle, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünün ve elit sporcunun yetişmesi için öğrencilerin 

öğrenimlerine devam ederken spor kulüplerine de devam etmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bir 

yandan öğrenimine devam ederken bununla beraber spor kulüplerine de devam eden öğrencilerin okul 

kulüp işbirliğini yeteri düzeyde olmadığı görülmektedir.(2) 

Bu çalışma  ülke sporunun potansiyelini oluşturan öğrencilerin, okullar vasıtasıyla daha fazla 

sportif  müsabakalara çıktığını ve eğitimlerinin yanında sportif yaşamlarının da devam etmesi  

açısından okulların çok daha önemli konumda olduğunu göstermiştir.   

BULGULAR 

 
                     Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Doğum Yılları 
 

Doğum Yılı frekans yüzde 

1986 48 7.6 

1987 83 13.1 

1988 59 9.3 

1989 57 9.0 

1990 143 22.6 

1991 83 13.1 

1992 35 5.5 

1993 95 15.0 

1994 31 4.9 

Toplam 634 100.0 

 
   
 

Deneklerin yaş ortalaması 14 dür. Minikler müsabakalarına( İlk öğretim birinci kademe) 

katılan öğrenciler 1993 – 1994 doğumlular, yıldızlar kategorisinde(İlk öğretim ikinci kademe) 

mücadele edenler ; 1989 – 1992 doğumlular, gençler (Lise) kategorisinde ise 1986 – 1988 doğumlular 

oluşturmaktadır.    
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   Müsabakalara Katılan Öğrenci Babalarının Statüleri 

 frekans yüzde 

İşçi 396 62.5 

Memur 121 19.1 

Emekli 82 12.9 

işsiz 35 5.5 

Toplam 634 100.0 

 
 Deneklerin %62.5’i babasının işçi konumunda olduğunu belirtmiştir.   
 
 
 
                        Müsabakalara Katılan Öğrenci Annelerinin Statüleri 
 

 frekans yüzde 

Ev Hanımı 593 93.5 

Memur 13 2.1 

Emekli 8 1.3 

İşçi 20 3.2 

Toplam 634 100.0 

 
   
 
 Deneklerin %93.5’i annesinin ev hanımı olduğunu  belirtmiştir 
 
 
 
 
 
 

Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Ekonomik Düzeyleri 
 

 frekans yüzde 

170 Milyon ve altı 74 11.7 

171 – 250 Milyon 96 15.1 

251 – 325 Milyon  128 20.2 

326 – 500 Milyon  144 22.7 

500 – 750 Milyon  112 17.7 

750 Milyon ve üstü 80 12.6 

Toplam 634 100.0 

 
 
 Deneklerin, dar ve orta gelirli ailelerin çocukları oldukları görülüyor.  
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Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Kulüplerde Oynama Düzeyleri 
 

 frekans yüzde 

EVET 251 39.6 

HAYIR 383 60.4 

Toplam 634 100.0 

 
Deneklerin  % 60.4’ünün herhangi bir kulüp de oynamadığını  belirtmesi Türkiye şartlarında 

sporun gelişmemesinin en büyük sorunlarından biridir. Ayrıca öğrencilerin okul müsabakalarına 

katıldıkları kadar kulüp müsabakalarına katılmamaları, okulun fonksiyonunun öğrenci ve aile üzerinde 

ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.      

 
 
Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Kategorilerine Göre Kulüplerde Oynama 
Düzeyleri 
 

 Evet Kulüp de 
oynuyorum 

Hayır Kulüp de 
Oynamıyorum 

Toplam 

frekans yüzde frekans yüzde frekans yüzde 

Minikler 14 11.1 112 88.9 126 100.0 
Yıldızlar 123 41.8 171 58.2 294 100.0 

Gençler 114 53.3 100 46.7 214 100.0 
 
 
Minikler kategorisinde müsabakalara katılan öğrencilerin %11.1’inin kulüplerde 

lisanslı olması ve bu oranın ilköğretim 2. kademede %41.8’e lise seviyesinde ise %53.3’e 

yükselmesi Türkiye’de öğrencilerin kulüplerde oynama  yaşlarını ortaya koymaktadır. 

Minikler kategorisinde kulüplerde oynama düzeyinin düşük olmasındaki en büyük 

etken filiz lisan çıkarma ücretlerinin pahalı olması ve minik maçlarının kısa sürmesi 

gösterilebilir. 

 
Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Kulüplerde Oynama Süreleri   

 
 frekans yüzde 

1-3 Yıl 164 65.3 

3-5 Yıl 50 20 

5-7 Yıl 28 11.1 

7 yıl ve üzeri 9 3.6 

Toplam 251 39.6 
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Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Dışında Aile Fertleri İçinde Lisanslı Spor 
Yapan Var Mı Sorusuna cevabı?   

 

 frekans yüzde 

EVET 61 24 

HAYIR 190 76 

Toplam 251 100.0 

 
 

Müsabakalara Katılan Öğrencilerin “ Sizi Kulüp de Oynamaya Kim Teşvik Etmiştir? 
Sorusuna cevabı 
 

 frekans yüzde 

Hiç Kimse(Kendim) 125 50 

Arkadaş Grubum 57 22.7 

Ailem 48 19.1 

Beden Eğitimi Öğretmeni 10 3.9 

Diğer 11 4.3 

Toplam 251 100.0 

 
Aile sosyal dünyayı ve spor dünyasını görmeyi sağlayan ilk birimdir. Ailenin sosyalizasyon 

üzerindeki ilk ve güçlü etkisi, çocuğun spora katılıp katılmayacağını ve katılıyorsa nasıl spor 

yapacağını belirler. Bebek aile iletişimlerinin ilk dönemleri doğal olarak oyunsal tarzdadır. Bu çocuk, 

oyun deneyimlerini ve formal oyunu ilk olarak aile içinde görür. Aileler arasında spora pozitif değer 

biçme, nesiller arasında spora ilgiyi artırır. Aynı zamanda ailelerin spor ile ilgili olması çocuğun spora 

katılımında, hatta sporun toplumun çoğunluğunca yapılmasında olumlu bir etkendir.(3) 

 
Müsabakalara Katılan Öğrencilerin “ Herhangi Bir Kulüpte Oynamayışınızın Sebebi 

Nedir? Sorusuna Cevabı 
 

 frekans yüzde 

Okulda Derslerimin Yoğunluğu 192 50.2 

Dershaneye Gitmem 24 6.3 

Bulunduğum Çevrede Kulübün Olmayışı 74 19.3 

Kulüplerde  Yeterli Antrenörün Olmayışı 12 3.2 

Kulüplerin  Saha ve Tesisinin Olmaması 16 4.1 

Ailemin Karşı Çıkması 65 16.9 

Toplam 383 100.0 

 
 Öğrencilerin %50 si  Okuldaki derslerinin yoğunluğunun, %16.9 u ise Ailesinin karşı 

çıkmasının, herhangi bir kulüp de oynamayışının sebebi olarak göstermektedir. 
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 Eğitimciler, öğrenci aileleri ve okul yöneticilerinin hemen hemen hepsi, sporun öğrencilerin 

gelişimi üzerinde olumlu etkiler göstereceği konusunda birleşmektedirler. Ancak, öğretimle beraber 

aktif olarak spor yapılmasının  " boş zamanların spora ayrılması, enerjilerinin spora harcanması, okul 

motivasyonunun spora yönelerek azalması vb. gibi nedenlerle" öğrencilerin öğrenim başarılan 

üzerinde olumsuz yönde etkileri olacağı kaygısını taşımaktadırlar.( 4 ) 

Özel dershanelerin, Türkiye’de eğitim sistemi içerisinde ortaya çıkmasının en büyük etkeni; 

yüksek öğretimin kontenjanlarının talebe cevap verecek kadar yeterli olmamasıdır. Ergün’ün yaptığı 

araştırmaya göre; öğrencilerin %94’ünün liselerde verilen eğitim-öğretimin üniversite sınavını 

kazanmada yeterli görülmemesidir. Öztürk de araştırmasında, iş alanlarına göre öğrencilerin 

yetiştirilmemesinin, üniversite sınavında yığılmalara neden olduğunu belirtmiştir.(5) Güven de 

araştırmasında; okulların fiziki yapısındaki yetersizliklerin, öğrencilerin başarısını olumsuz yönde 

etkilediğini belirlemiştir.(6)Özel dershanelerin Türkiye’de eğitim sistemi içerisinde yerini almasının 

sebebi kısaca: sınıf başına öğrenci sayısının altmış yetmişlere vararak optimal düzey olan yirmili 

rakamlardan uzaklaşması, ilk öğretim ve lise programlarının bir üst okulun giriş sınavlarına yönelik 

çok az teknik ve metot içermesi, öğrencilerin özel dershanelere ve/veya özel derslere ihtiyacının 

artırması,(7) olarak ifade edilmiştir. Üniversite sınav sonuç istatistiklerine (Fen, Anadolu, Özel, Süper, 

Öğretmen Liseleri ve Teknik Liselerin üniversiteye öğrenci göndermede okullar arasında ilk sıraları 

aldıkları görülmektedir) göre okullardaki müfredat farklılıkları da özel dershanelerin açılmasında etkili 

olan faktörlerdendir. Bu ve bunlara bağlı nedenlerden dolayı özel dershaneler, Türkiye’de eğitim 

sisteminin olmazsa olmazları arazsında yerini almış durumdadır.(8) 

 
Sonuç ve Öneriler 
 

   

Okul takımlarında müsabakalara çıkan öğrencilerin, kulüp takımlarına gitmemeleri, 

öğrencilerin müsabık olduğu branşlarda yeterli alt yapı eğitimi alamamalarına, bunun neticesinde ise 

elit seviyede yeterli sporcu yetişmemesine sebep olmaktadır.  

Öğrenci ve velilerde gelecek kaygısının olduğundan,okula yönelik büyük bir bağlılık 

bulunmaktadır öğrencilerin kulüp takımlarından ziyade büyük bir oranla okul takımlarını tercih 

ettiklerini,  bunun temelinde ise okul takımlarında müsabakalara çıkıldığında girilemeyen derslerin 

telafisinin yapılabildiği, ders programının müsabakalara yönelik değiştirilebildiği ve derslerinde 

başarısız olan sporcu öğrencilere yönelik yetiştirme kurslarının açılabildiği uygulamada görülebilen 

unsurlardır. Bunun yanında gerek veliler gerekse de öğrenci tarafından okul bir kurum olarak çok bir 

ciddi bir müessese ve güven unsuru oluşturmaktadır. Beden eğitimi öğretmeni ise bir kulüp antrenörü 

ile kıyaslanamayacak düzeyde güven duyulan ve de saygı gösterilen bir kişi konumundadır.  Bütün bu 

bilgiler ışığında, okul sporlarının kulüp sporlarının önüne geçtiği ve bu yüzden,   
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· Milli Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi Spor ve İzcilik dairesi tarafından organize edilen okullar 

arası yarışmaların formatının yeniden gözden geçirilmesi ve yılda bir kaç kez yapılacak şekilde 

düzenlenerek müsabakaların çeşitliliğinin artırılması 

· Kulüp sporlarından ziyade okul sporlarına ağırlık verilmesi  ve okulların bir an önce kulüpleşmesi  

· İl lig heyetleri tarafından, özel günlerde(29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi)  turnuvaların tertip 

edilmesi bunun yanında il içi; ilk bahar, sonbahar ve kış liglerinin kurulması.  

· Milli Eğitim ve  BESYO Müdürlükleri arasında bir protokol yapılarak antrenörlük bölümü 

öğrencilerinin, ikinci sınıftan itibaren okullara gönderilerek, okul takımlarını çalıştırmaları  
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EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI 

MOTOR BECERİLERİNE ANTRENMANIN ETKİSİ 

*Mustafa KARAHAN    *Rıfat DEMİR 

ÖZET 

Bu çalışma, antrenmanların Eğitilebilir Zihinsel Engelli (EZE) çocukların bazı motor 
becerilerine etkisini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya yaş, boy, ve IQ ortalama 
değerleri sırasıyla 14 yıl, 154 cm, 59,1puan  olan 11 adet eğitilebilir zihinsel engelli erkek 
çocuk katıldı. 

Antrenman programından üç gün önce ve sonra Hastad ve Lacy(1989) ve Vannier ve 
Fait (1975)’in önerdiği bazı motor yetenek testleri uygulandı. Antrenman programları 
haftada üç gün 10 hafta süreyle uygulandı. Bulgular, paired sample t testi ile bilgisayar 
ortamında değerlendirildi. 

Araştırma sonuçlarına göre, sağlık topu fırlatma, 27m (25 yard) koşu, genel vücut 
esnekliği, durarak uzun atlama ve disklere dokunma değerleri istatistiksel olarak önemli 
bulundu (p<0,01). Statik denge ve reaksiyon zamanlarındaki gelişmeler ise anlamlı 
bulunmadı (p>0,05). 

Bu araştırmada, düzenli antrenmanlarla EZE çocukların bazı motor becerilerinin 
önemli derecede geliştiği görüldü. 

Anahtar kelimeler: Eğitilebilir Zihinsel Engelliler, Antrenman, Motor Yetenek 

Niğde Üniversitesi,Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

 THE EFFECT OF TRAINING ON EDUCABLE MENTAL RETARDED 

CHILDREN’S SOME MOTOR ABILITY 

SUMMARY 
This study was planned to investigate with purpose the effects of training on Educable 

Mental Retarded (EMR) children’s some motor ability. The mean values of EMR eleven male 
children participated in this study that is old, height and IQ were 14 year, 154 cm, 59.1 point 
respectively.   

Some motor ability tests were applied to EMR children before and after three days 
from training program which have been suggested by Hastad and Lacy (1989) and Vannier 
and Fait (1975). The training program that’s three times of the week and ten week period 
were applied to EMR children The differences between pre and post tests findings were 
analyzed with Paired Sample t test. 

According to the results of study, it was no founded statistically the findings of 
balance and reaction time (p>0.05). But it was statistically  significant differences in values 
of medicine ball throwing, sprint 25 yard, general body flexibility, standing long jumping and 
touching of discs (p<0.01). 

In conclusion, it was found that has a significantly effect on EMR children’s some 
motor ability in this research when they were practiced training programs systematically.  

 
Key words: Educable Mental Retarded, training, motor ability 

 

 

 



 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %10’u engelli insanlardan oluşmaktadır. Bunlar 
kendi arasında zihinsel, fiziksel, görsel ve işitme engelli olmak üzere dört grupta 
sınıflandırılmaktadır (12). Zihinsel engelliler de kendi aralarında, zeka seviyelerine göre, çok 
ağır, ağır, öğretilebilir ve eğitilebilir şeklinde değerlendirilmektedir . Eğitilebilir zihinsel 
engelliler kendi gruplarının yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır (13).  
Eğitilebilir zihinsel engelli çocuk ve gençlerin motor gelişimlerinin, kendi yaşıtlarına göre 2-4 
yıl geride kaldığı ifade edilmektedir (5,10 ) Bununla ilgili olarak Bruininks ve ark.(1974) ile 
Kioumourtzoglou ve ark.(1994) dayanıklılık, kuvvet, sürat, denge ve hareketlilik gibi motor 
yeteneklerin EZE’lerde normal yaşıtlarına göre çok zayıf olduklarını belirtmişlerdir.  
Eğitilebilir zihinsel engelliler (EZE) için şimdiye kadar belirlenmiş bir antrenman 
programına rastlanamamıştır. Bununla birlikte EZE’lerin fiziksel, fizyolojik ve motorik 
özelliklerinin tespitine ve gelişim seviyesine yönelik bir çok çalışma bulunmaktadır. Düzenli 
yapılan antrenmanlar veya sportif faaliyetlerin zihinsel engellilerde bazı davranış 
değişikliğine (7) ve motor gelişimlerine etkisinin olduğu belirtilmektedir (4). Yamanaka ve 
ark.(1994) düzenlenen koşu programı sonrasında deneklerin fonksiyonel kapasitelerinde 
anlamlı bir gelişme, Un ve Erbahçeci spor yapan zihinsel engellilerde reaksiyon zamanlarının 
yapmayanlara oranla daha kısa ve Boswel (1993) dans çalışmalarının zihinsel engellilerin 
denge gelişimlerini olumlu etkilediğini belirtmektedirler. 

Bu  araştırma, düzenlenen antrenman programlarıyla, ergenlik çağında bulunan 
eğitilebilir zihinsel engelli çocukların kuvvet. sürat, denge ve reaksiyon zamanlarına etkisini 
belirlemek ve bu bilgileri bu alanda görev yapan beden eğitimcilerin ve antrenörlerin 
bilgisine sunmak amacıyla çalışılmıştır. 
 
 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Aksaray zihinsel engelliler okulunda öğrenim gören, yaş ve boy değerleri sırasıyla 14 

yıl, 154 cm ve IQ değerleri 50-72 puan arası olan eğitilebilir zihinsel engelli (EZE) 11 erkek 
öğrenci bu çalışmanın örneklemeni oluşturdu. 

Test protokolü: Bu araştırmada haftada üç gün, günde 60 dk olmak üzere kuvvet, 
sürat ve esneklik gelişimine yönelik 10 haftalık bir antrenman programı uygulanmıştır. 
Kuvvet çalışmaları, kol omuz halkası ve bacak kuvvetine yönelik olarak plyometrik, sürat 
çalışmaları, tekrar yöntemine dayalı koşu ve esneklik çalışmaları ise bel, bacak ve sırt 
kaslarına yönelik etkin yöntem uygulamaları ile gerçekleşmiştir. Antrenman programından üç 
gün önce ve üç gün sonra olmak üzere, fiziksel uygunluğun ve motor becerilerin belirlenmesi 
için Vannier ve Fait (1975) ile Hastad veLacy’nin (1989) zihinsel engelliler için önerdiği bazı 
saha ve motor yeterlilik (sağlık topu fırlatma, statik denge, 25 yard koşu, disklere dokunma, 
esneklik ve durarak uzun atlama) testleri uygulanmıştır. Optimum bir sonuç alınabilmesi için 
bütün testler farklı aralıklarla üçer defa tekrarlanmış olup en iyi değerler esas alınmıştır (11). 

İstatistiksel Analiz: Araştırma sonucunda tespit edilen değerlerin ortalama ve 

standart sapmaları hesaplandıktan sonra, grupların ön ve son test arasındaki farkın önemlilik 

testi, paired sample t testi ile bilgisayar ortamında değerlendirildi. 

 
 
 
 
 



 
BULGULAR 
Uygulanan antrenman programı sonrasında, ortalama 14 yaş grubunda bulunan 

eğitilebilir zihinsel engelli çocukların program öncesi-sonrası bulguları Tablo 1’ de 

sunulmuştur. 

Tablo 1: Antrenman Programı Öncesi ve Sonrası Motor Beceri Değerleri 

Motor Beceri 
n=11 

Prog.Öncesi  
X+ SD 

Prog.Sonrası  
X+ SD 

Fark t p 

Vücut Ağırlığı (Kg) 
46,49+3,2 46,27+3,2 -0,21 ,502 >0,05 

S.Topu Fırlatma 
(m) 

3,71+0,2 4,25+0,2 0,54 -7,553 <0,01 

Statik Denge (sn) 
3,61+0,4 3,91+0,4 0,30 -1,560 >0,05 

Disk. dokunma 
(tekrar/sn) 

24,24+1,4 21,63+1,7 -2,61 
5,257 <0,01 

Esneklik (cm) 
21,36+1,2 28,09+2,2 6,73 

5,012 <0,01 

D.Uzun atlama 
(cm) 

121,45+5 139,64+6,2 18,19 
-5,373 <0,01 

Sprint 25 yarda 
(sn) 

4,82+0,1 4,36+0,2 -0,46 5,910 <0,01 

Reaksiyon (ms) 650,55+41       600,91+30 -49,64 
 
 ,789 

 
 >0,05 

 

Tabloda belirtildiği gibi vücut ağırlığında ortalama 210 gr bir azalma, dengede duruş 

ve reaksiyon sürelerinde sırasıyla ortalama 0,30 sn, 49,61 ms oranında bir gelişme olmasına 

rağmen bu değerler istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Sağlık topu fırlatma, 

disklere dokunma, uzun atlama, esneklik ve yaklaşık 27metre (25 yarda) koşu değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme görülmüştür (p<0,01). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günlük yaşam aktivitelerin yerine getirilmesi için bireylerin, gelişim süreçleri 

içerisinde, belirli bir fiziksel uygunluğa sahip olmaları gerekmektedir. Literatürler 

incelendiğinde EZE çocukların fiziksel uygunluk değerlerinin, kendi yaşıtlarına oranla, 2-4 

yıl geride olduğu görülmüştür. EZE çocuklar sosyal aktivitelerini yerine getirilmesinde yeterli 

derecede zeka düzeyine sahip değildirler. Bu nedenle fiziksel çaba gerektiren aktiviteleri 

mümkün olduğunca bağımsız yapabilmeleri için gerekli olan fiziksel özelliklerin geliştirilmesi 

zorunluluk arz etmektedir (1).  



Eğitilebilir zihinsel engelliler (EZE) için şimdiye kadar belirlenmiş bir antrenman 

programına rastlanamamıştır. Bununla birlikte EZE’lerin fiziksel, fizyolojik ve motorik 

özelliklerinin tespitine ve gelişim seviyesine yönelik bir çok çalışma bulunmaktadır. Düzenli 

yapılan antrenmanlar veya sportif faaliyetlerin zihinsel engellilerde bazı davranış 

değişikliğine (7) ve motor gelişimlerine etkisinin olduğu belirtilmektedir (4). Yamanaka ve 

ark.(1994) düzenlenen koşu programı sonrasında deneklerin fonksiyonel kapasitelerinde, 

French (1992) beş haftalık basamak tırmanma çalışmaları sonucunda tırmanma sürelerinde 

anlamlı bir gelişme, Un ve Erbahçeci spor yapan zihinsel engellilerde reaksiyon zamanlarının 

yapmayanlara oranla daha kısa ve Boswel (1993) dans çalışmalarının zihinsel engellilerin 

denge gelişimlerini olumlu etkilediğini belirtmektedirler.  

Yapılan bu çalışmada ortalama 14 yaş grubunda bulunan eğitilebilir zihinsel engelli 

çocukların vücut ağırlığında ortalama 210 gr bir azalma, dengede duruş ve reaksiyon 

sürelerinde sırasıyla ortalama 0,30 sn, 49,61 ms oranında bir gelişme olmasına rağmen bu 

değerler istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05). Sağlık topu fırlatmada 54 cm’lik esneklik 

değerinde 6,73 cm bir gelişme, disklere dokunma ve 25 yarda koşu sürelerinde sırasıyla 2,61, 

0,46 sn oranında bir azalma, uzun atlama değerlerinde ise 18,19 cm’lik bir artış istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Bu çalışmada kuvvet, sürat ve esneklik gibi motor becerilerde elde edilen sonuçlar 

daha önce bu konuda yapılmış sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Reaksiyon zamanı ve 

denge gelişimindeki sonuçların anlamsız olması, çalışmaların bu doğrultuda fazla 

yoğunlaşmamasından kaynaklanabilir.  

Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar, zeka seviyeleri nedeniyle fiziksel uygunluk 

bakımından her ne kadar kendi yaşıtlarından 2-4 yıl geri olsalar da planlanan herhangi bir 

antrenman programıyla bazı motor becerileri geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada elde edilen 

verilere göre, zihinsel engelli çocuklar ile yaşıtları arasındaki fiziksel uygunluk değerleri 

arasındaki farkın düzenlenecek uygun antrenman programları ile en aza indirilebileceğini, 

hareketin istemli kontrolünde daha etkili ve verimli kinesyolojik eldeler sayesinde, EZE 

çocukları için gittikçe artan bir yaşam kalitesinin edinilebileceğini düşünmekteyiz. 
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10-14 YAŞ GURUBU ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİLERDE MAKRO 
DÖNEM ESNEKLİK ANTRENMAN SONUCU GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 
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ÖZET  
Bu çalışmada öğretilebilir zihinsel engelli çocukların, esneklik antrenman programı 

sonucu gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
Çalışmaya eğitim uygulama okulu ve iş eğitimi merkezine devam eden 10-14 yaş 

gurubu 24 erkek öğretilebilir zihinsel engelli öğrenci katılmıştır. Bu 24 öğrenciden tesadüfü 
yöntemle 12 kontrol ve 12 deney gurubu oluşturulmuştur. Deney gurubuna 8 haftalık esneklik 
antrenman programı uygulanırken, kontrol gurubuna her hangi bir antrenman programı 
uygulanmamıştır. Deney gurubunun antrenman öncesi ve sonrası yapılan fiziksel ve esneklik 
parametre ölçümlerine göre deney gurubu erkek öğretilebilir zihinsel engellilerin; boy, kilo, 
gövdenin geriye ekstansiyonu, öne eğilme, spagat, köprü, otur-uzan testi ölçümlerinde anlamlı 
bir fark bulunurken p>0.05, omuz fleksiyonu testi değerlerindeki farklılık anlamlı 
bulunmamıştır (p<0.05). Kontrol gurubunda ise boy ve kilo değerlerinde anlamlı gelişme 
bulunurken (p<0.05), diğer parametrelerindeki farklılıklar anlamlı bulunamamıştır (p>0.05).  

 
Sonuç olarak haftada 3 gün (2 saat) yapılan antrenmanlar sonucunda 10-14 yaş gurubu 

erkek öğretilebilir zihinsel engelli çocukların esnekliklerinin gelişimi, davranışları değiştirme 
de olumlu etki sağladığı zihinsel engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını sağlamada 
önemli bir role sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Beden eğitimi derslerinin gerekli yöntemlere 
uygun olarak işlenmesi ile zihinsel engelli çocukların davranışları ve fiziksel özellikleri 
geliştirilebilir. Bu sonuçlar ışığı altında bu okullarda ki beden eğitimi ders programları gözden 
geçirilmeli ve geliştirilmelidir. 

Abstract 

10-14 age group 24 teachable mentaly obstacled students has taken place in this study 
. Among this 24 students  12 control 12 test group have been formed. However the test group 
has taken 8 weeks training program the control group hasn’t taken any programs . For the 
physical and elasticy parameters of the test group’s before and after trainig however we found 
meaningful differences in their ;height , weight ,their bodies back extantion , front flexibilitiy 
, spagat , bridge , sit- lie down test ( p>0,05). We couldn’t find any meaningful differences in 
the values of shoulder flextion test . (p<0,05) ın the control group however there are 
meaningful differences in the height and weight values (p>0,05) there aren’t any meaningful 
differences in the other parameters (p>0,05). 

     As a result , there is a possitive improvement in teachable mentaly obstacled children 
between 10-14 y. After 8 weeks , three days in a week and 2 hours in a day elasticy trainig .  

We think that for such kind of individuals to take a position in the social life these 
exercies have possitive effects on them . In these schools in pyhsical eduoation lessons if the 
lessons are commited suitably for the convenient methods , there will be a possitive 
improvement in the pysycal and behavioural characteristics of the mentaly obstacled children 
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GİRİŞ VE AMAÇ 
Birey belli bir zamanda, belli bir ortamda yapması istenenleri, yetersizlik yüzünden 

yapamazsa bu yetersizlik engele dönüşür. Bu engele sahip olan kişilere ise engelli denir.1  Bir 
başka tanımı da ise; engellilik bireyin sahip olduğu yetersizlik nedeniyle yaşam boyunca yaş, 
cins, sosyal ve kültürel rollerini gerektiği gibi yerine getirememesidir2. Zihinsel engelli ise 
yaşıtlarına kıyasla zihinsel gelişim ve fonksiyonlarında yetersizlik ve gerilik, yanında beyin 
ve beden yapısında belirgin farklı özellikler göstermeme durumu3. Zihinsel engel, zeka ve 
öğrenme becerilerinde yetersizlikle gözlenen bir durumdur ve öğrenme gücü ve zihin gücü 
bakımından ortalamanın altında bulunanlara zihinsel engelli adı verilmektedir4. 
 Engellilerin sayısı dünya nüfusunun %10’ unu, ülkemizde ise nüfusun %14’ ünü 
oluşturmaktadır5.Ülkemizde zihinsel engellirin nüfusa oranı ise %3’tür6. 
 Zihinsel engelliler, fiziksel aktivitelere katılabilmeleri ve bağımsız yaşayabilmeleri 
için gerekli beden kompozisyonuna, iyi bir esnekliğe, dayanıklılığa, orta dereceli fiziksel 
aktiviteyi sürdürme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir7. 
 Esneklik bir eklemdeki hareket edebilme genişliği olarak tanımlanabilmektedir. 
Esneklik bir çok aktivite için önemli bir etmendir ve uygun çalışmalarla geliştirilebilir8. Hagis 
ve Dassel’e göre esneklik fiziki uygunluğu şekillendiren altı kompenent içinde hareketlilik adı 
ile gösterilmiştir. 
 Uzun yıllar tüm dikkatler kondisyon ve antrenmanlarına verilmiş ve hareketlilik 
unutulmuştur. Oysa vücudu forumda tutmak, kuvvet ve kondisyon, hareketlilik dengesine 
bağlıdır9.  
 Fiziksel ve devinimsel( hareket etme, eşgüdüm, denge ,esneklik v.b.) gelişim, tüm 
çocukların olduğu kadar zihinsel engelli çocuklarında toplumsal etkinliklere katılmasına ve 
uyum sağlamasına yol açması nedeniyle gelişimin önemli bir boyutudur5.   

Zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinler, ince ve kaba motor yetenekler, hareket zamanı 
ve reaksiyon zamanı yeteneklerin ölçümünde zihinsel engelli olmayan bireylerden sürekli 
düşük bulunmuştur. Zeka geriliği artanlar motor yeterlilikte azalmaktadır10.  
 Zeka seviyesi düşük ise devinimsel( esneklik, denge, hareket etme v.b.) ve bedensel 
sorunlar artar11. Bu çocukların eğitim ihtiyacı saptanıp bilinçli ve sistemli eğitim verildiğinde 
bir çok bilgi ve beceriyi öğrenebilmektedir. Motor gelişim açısından, zihinsel engelli 
çocuklar, bir çok beceriyi öğrenebilecekleri ancak zihinsel yetenek isteyen motor becerilerde 
güçlük çekebilecekleri bilinmektedir.  
 Zihinsel engelli çocukların daha iyi tanınması, gereksinimlerinin belirlenebilmesi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla yardımın sağlanabilmesi için, zeka ve öğrenme, fiziksel 
ve motor özelliklerinin belirlenip ortaya çıkarılması yer alabilmeleri, üretken olabilmeleri ve 
sağlıklarını koruyabilmeleri için fiziksel uygunluk seviyelerinin yeterli düzeyde olması 
zihinsel engelli çocuklar için önem arz etmektedir. 

 
 
MATERYAL VE METOT 
Bu araştırmada denekler; eğitim uygulama ve iş eğitim merkezine devam eden 10-14 

yaş gurubu 24 erkek öğretilebilir zihinsel engelli öğrenciden tesadüfü yöntemle 12 deney 12 
kontrol gurubu olarak seçilmiştir. Deney gurubuna 8 haftalık esneklik antrenman programı 
uygulanırken kontrol gurubuna her hangi bir antrenman programı uygulanmamıştır. Deney 
gurubunu antrenman programı başında ve sonunda boy, vücut ağırlığı, gövdenin geriye 
ekstansiyonu, öne eğilme testi spagat testi, köprü testi9 ve sitendrich testi12 ölçümleri yapıldı. 
Kontrol gurubunda da aynı ölçümler alınırken bu guruba antrenman programı uygulanmadı. 
Bu araştırmada öğretilebilir zihinsel engelli çocuklar için belirlenmiş esneklik testleri 
uygulanırken, bu çocukların öğrenme güçlükleri motivasyon eksiklikleri dikkat sürelerinin 
kısalığı göz önünde bulundurularak testler iki ayrı kişi tarafından ikişer kez deneklere 



anlatılmış ve gösterilmiştir. Testler 3 tekrar yapılarak tekrarlardan alınan en iyi değer deneğin 
skoru olarak kabul edilmiştir.  

Çalışma sonunda elde edilen veriler ‘t’ testi analiz edilip guruplar arasındaki 
anlamlılık p<0.05 düzeyinde ele alınmıştır. 

 
 
BULGULAR  
Tablo 1:  
 
 

DEĞİŞKENLER 

Kontrol gurubu n:12 Deney gurubu n:12 
Ant. 

Öncesi 
X±SD 

Ant. 
Sonrası 
X±SD 

t 
Değeri 

% Değişim  Ant. 
Öncesi 
X±SD 

Ant. 
Sonrası 
X±SD 

t 
Değeri 

% Değişim  

Boy(cm) 134,42±3,
70 

134,69±3
,55 

2,82 0,20 135,25±3
,93 

135,60± -3,87 0,26 

Kilo (kg) 33,25±4,5
4 

33,83±4,
06 

-3,626 1,72 34,79±3,
85 

35,46±3,72 1,88 -7,09 

Geriye Fleksiyon 
( cm) 

27,26±3,6
0 

27,30±3,
63 

-1,076 0,14 30,30±2,
73 

32,24±2,69 -11,36 6,0 

Öne Fleksiyon 
( cm) 

13,62±1,7
1 

13,63±1,
72 

-0,61 0,06 14,10±1,
50 

15,75±1,52 -8,19 10,5 

Omuz  
Fleksiyonu( cm) 

27,71±3,2
3 

27,74±3,
24 

-0,561 0,10 26,76±2,
81 

26,80±2,79 -1,82 0,15 

Spagat Testi( 
cm) 

36,78±1,7
5 

36,60±1,
85 

1,541 0,48 34,87±4,
42 

32,01±4,34 6,51 8,2 

Köprü Testi 
( cm) 

37,70±1,8
0 

37,67±1,
78 

1,30 0,08 37,21±1,
65 

35,67±1,92 7,64 4,14 

Otur-Uzan 
Testi( cm) 

13,87±1,8
2 

13,89±1,
79 

-1,76 0,14 14,4±1,8
1 

15,80±1,24 -7,26 8,8 

 

Deney ve kontrol gurubunun boy ve kilo ölçümlerinde ki gelişme anlamlı 
bulunmuştur. Deney gurubunun geriye fleksiyon, öne eğilme, spagat testi, köprü testi, otur-
uzan testinde ki gelişmeler anlamlı bulunurken p<0.05, omuz fleksiyonun da anlamlı bir 
gelişme bulunamamıştır p>0.05. kontrol gurubunun, öne eğilme , spagat testi, köprü testi, 
otur-uzan testi değerlerinde anlamlı gelişme bulunamamıştır p>0.05. 

 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Öğretilebilir zihinsel engelli öğrencilerin 8 haftalık esneklik antrenmanı sonucunda 

gelişimlerini incelemek amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda; deney ve kontrol grubunun 
boy ve kilolarındaki gelişme anlamlı bulunmuştur p<0,05. Yılmaz (1993) araştırmasında, 9-
12 yaşları arasındaki öğretilebilir zihinsel engelli çocukların boy ve kilo değerlerinde anlamlı 
gelişme bulmuştur13. 10-14 yaş dönemindeki erkek çocukların ortalama yılda 5-7 cm gelişim 
gösterdiklerini özellikle aktif olarak spor yapan çocuklarda aktif olmayan çocuklara nazaran 
daha fazla olduğunu, vücut ağırlığı artışlarının antrenmanlar ve gelişim döneminden 
kaynaklandığı görüşünü desteklemektedir14. Araştırma sonunda her iki gurubun boy ve kilo 
gelişimin anlamlı bulunması öğretilebilir zihinsel engelli öğrencilerin gelişim süresinin ilk 
ergenlik dönemi içerisinde bulunmaları olarak gösterilebilir.  

Deney gurubundaki öğretilebilir zihinsel engelli çocukların geriye ekstansiyon ölçüm 
ortalamalarında %6’ lık, öne eğilme testinde % 10.5’lik, spagat testinde %8.2, köprü testinde 
% 4.14’lük, otur-uzan testinde%8.8’lik gelişme anlamlı bulunmuştur p<0.05. deney 
gurubunun omuz fleksiyon ölçüm ortalamasında %0.15’lik gelişme olmasına rağmen bu 
gelişme anlamlı bulunmamıştır p>0.05. 

Kontrol gurubun geriye fleksiyon, öne eğilme, omuz fleksiyonu, spagat, köprü, otur-
uzan testlerinin ölçümleri sonucunda anlamlı bir gelişme bulunmamıştır p>0.05. 



Bu sonuçlar ışığı altında; Öğretilebilir zihinsel engelli çocukların performanslarının 
değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların daha büyük guruplar üzerinde yapılmasının bu konu 
hakkında bilgi birikimi sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Bu çalışma 11-14 yaş grubu erkek işitme engelli olan çocuklar üzerinde yapılmıştır. 

Çalışmaya kontrol ve deney grubu olarak tesadüfü yöntemle 30 deney ve kontrol grubu 

seçilmiştir. Deney grubuna 8 haftalık haftada 3 gün olmak üzere çabukluk antrenman 

programı uygulanırken kontrol grubuna her hangi bir antrenman programı  uygulanmamıştır.  

Grupların antrenman öncesi ve sonrası görsel reaksiyon süreleri New –Test 1000 aleti 

kullanılarak tespit edilmiştir.  Deney grubunun sol el görsel reaksiyon zamanı ölçümü 

sonucunda t değerinde 2.56’ lık; sağ el görsel reaksiyon ölçümü sonucunda t değerinde 2,89’ 

luk gelişme tespit edilmiştir. Bu gelişme p<0.05 düzeyinde anlamlı bulunurken kontrol 

grubunun sol ve sağ el görsel reaksiyon zamanlarında anlamlı düzeyde gelişme tespit 

edilememiştir. P>0.05  

Elde edilen verilen incelendiğinde ortaya çıkan sonuç; Deney grubunun, kontrol 

grubuna göre; sol ve sağ el görsel reaksiyon zamanı, antrene edilerek daha fazla geliştiği 

tespit edilmiştir.  

ABSTRAC 

 This study has been made on 11-14 years old mak deaf children for the study , 

randomly 30 test and control group have been choosen . However the test group has taken a 

guıckness (speed) training program for 8 weeks and 3 days in a week , the control group 

hasn’t taken any trainig programs . 

     Begore and after traing the visual reaction time of the groups have been measured by 

New-Test 1000 instrument (tool) after the test group’s left hand visual reaction time 

measurements ‘t’ value has improved 2.56 andin right hand visual reaction time ‘t’ value has 

improved 2.89 . This improvement is meaningful in p<0.05 level but on the other hand we 

couldnt find any improvement in  the control group’s left and right hand  visual reaction time 

p>0.05 

 
                                                 
* Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütisi/ ANKARA 



 

GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 

Engelli bireyin sahip olduğu yetersizlik nedeniyle yaşamı boyunca yaş, cins, sosyal ve 

kültürel rollerini gereği gibi yerine getirememesidir1. Engelli çocuk, ortalama ya da normal 

çocuktan, zihinsel, duygusal, sosyal, sinirsel fiziksel özellikleri yönünden yada iletişim 

becerileri yönünde özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan çocuklardır2.     

İşitme engelli ise; özel eğitimi gerektirecek kadar işitim yetersizliği hali olarak 

tanımlanır3. Bir başka tanımda ise; işitme duyarlılığının kişinin gelişim, uyum, özellikle 

iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getiremeyişinden ortaya çıkan duruma işitme engelli, 

bu engelden dolayı iletişimi gerçekleştiremeyen kişilere işitme engelli denir4 . 

Kalyon; sporun yalnızca motor edikasyon ya da seri motor faaliyetlerin 

geliştirilmesinden ibaret bir olgu değil, içinde değişik psikolojik etkenlerin yer aldığı bir 

beden ve ruh faaliyetleri bütünlüğü şeklinde özetlemiştir5. 

Çevremizde her on kişiden biri engellidir. Bu rakamlar dikkate alınması gereken 

büyük bir çoğunluktur. Spor bedensel, zihinsel, duygusal,toplumsal gelişimi sağlar. Bu da 

gösteriyor ki engellilerin toplumun uyumlu bireyleri haline gelmesinde sporun büyük önemi 

vardır6. 

İşitme engelliler, yaptıkları hareketleri işitme ile ilgili feedback bazında düzeltme 

imkanına sahip olmadıkları gibi hız ve zaman farklılıklarını anlamakta da zorlanırlar ve 

hareketleri genelde yavaş tarzda olur. Yaptırılan egzersizler hız ve zaman bileşenlerini ihtiva 

eden dans, jimnastik, v.b. faaliyetler olmalıdır4. 

İşitme engellilerin bir kısmında statik ve dinamik denge problemleri görülmektedir. 

Bu tür problemleri olanlarda görmeye veya dokunmaya dayalı yardımcı usuller geliştirilmeli, 

bunun içinde dans, takla gibi statik ve dinamik balansı artıran faaliyetlerden 

faydalanılmalıdır7. Bu çalışmalarda görüntülü ve ışıklı yardımcı yöntemlerden azami ölçüde 

faydalanılmalıdır. 

İşitme engeli hem fiziki sağlığı hem de motor gelişim kabiliyetini etkileyecektir. 

İşitme engellilerin fiziki ve motor becerilerindeki farklılığı hem fert bazında hem de kendi 

aralarında görebiliriz4. 

 

 

 

 

 



MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma 11-14 yaş grubu erkek işitme engelli olan ve olmayan çocuklar üzerinde 

uygulanmıştır. Deney grubuna işitme engelli olan; gönüllü ve tesadüfi yöntemle 30 ar kişi 

seçilmiştir. Kontrol grubuna ise, işitme engelli olmayan; gönüllü ve tesadüfi yöntemle 30 ar 

kişi seçilmiştir Deney grubuna 8 haftalık ve haftada 3 gün olmak kaydıyla reaksiyon zamanı 

çabukluk, sürat geliştirici antrenman programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi 

bir antrenman programı uygulanmamıştır. Deney ve kontrol grubu çocuklarının antrenmana 

başlamadan önce ve sonrasında görsel reaksiyon zaman ölçümleri, Newtest 1000 aleti ile 

alınmıştır. 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS for windows 10 paket programı ile 

değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki anlamlılıklar p<0,05 düzeyinde ele alınmıştır8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULGULAR 

Tablo 1: İşitme engelli çocukların 1. ve 2. görsel reaksiyon zamanı ölçümleri. 
 

ÖLÇÜM N X SD t 

Sol el 1 30 0,26 5,01 2,56 

Sol el 2 30 0,23 4,19 

Sağ el 1 30 0,25 4,17 2,89 
Sağ el 2 30 0,22 3,85 

 

Deney grubu sol el 1. ve 2. ölçüm ortalamaları, standart sapmaları t değeri ise 2,56 

olarak bulunmuş olup bu değerler ışığı altında sol el 2. ölçüm lehine gelişme istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur p<0,05. Sağ el 1. ve 2. ölçüm ortalamaları, standart sapmaları, t 

değeri ise 2,89 olarak bulunmuş olup bu değerler ışığı altında sağ el 2. ölçüm lehine gelişme 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur p<0,05. 

Tablo 2: Kontrol grubu işitme engelli çocukların 1. ve 2. görsel reaksiyon zamanı ölçümleri. 

ÖLÇÜM N X SD t 

Sol el 1 30 0,23 4,31 0,66 

Sol el 2 30 0,23 3,45 

Sağ el 1 30 0,24 2,66 0,15 
Sağ el 2 30 0,24 3,82 

 
Kontrol grubu çocukların sol-sağ el 1. ve 2. görsel reaksiyon ölçümleri değerlerine 

bakıldığında her iki grupta da anlamlı bir gelişme tespit edilememiştir p>0,05. 

Tablo 3: Deney ve Kontrol grubu İşitme engelli  çocukların 2. görsel reaksiyon zamanı 

ölçümleri. 

ÖLÇÜM N X SD t 

Deney Sol el 30 0,23 4,19 0,03 

Kontrol  Sol el 30 0,23 3,45 

Deney Sağ el 30 0,22 3,85 0,90 
Kontrol Sağ el 30 0,24 3,82 

 

Tablo 3’e bakıldığında deney ve kontrol grubu işitme engelli çocukların sol el 1. ve 2. 

görsel reaksiyon ölçümleri, kontrol grubu sol el görsel reaksiyon ölçümlerinden p<0,05 

düzeyinde deney grubu  sol el lehine daha anlamlı bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu 

çocukların sağ el 1. ve 2. görsel reaksiyon ölçümleri sonucunda sağ el görsel reaksiyon 

ölçümlerinde p>0,05 düzeyinde  anlamlı bulunmamıştır. 



 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak 8 haftalık çabukluk antrenmanı sonucu( haftada 3 gün olmak üzere) 

deney grubu işitme engellilerin sol ve sağ el görsel reaksiyon zaman ölçümlerinde ilk 

ölçümlerine göre son alınan ölçümlerin sonucu p<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir gelişme meydana gelmiştir. Buna rağmen kontrol grubu sol ve sağ el görsel reaksiyon 

zaman ölçümlerinde gelişme meydana gelmesine rağmen bu gelişme istatistiksel olarak 

p>0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Elde edilen verilen incelendiğinde ortaya çıkan 

sonuç ise; deney grubu kontrol grubuna göre; sol ve sağ el görsel reaksiyon zamanı antrene 

edilerek daha fazla geliştiği tespit edilmiştir.  

 Çevremizde her on kişiden biri engellidir. Bu rakamlar dikkate alınması gereken 

büyük bir çoğunluktur. Spor bedensel, zihinsel, duygusal,toplumsal gelişimi sağlar. Bu da 

gösteriyor ki engellilerin toplumun uyumlu bireyleri haline gelmesinde sporun büyük önemi 

vardır. 
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ESKİ TÜRK KAVİMLERİ VE DEVLETLERİNDE KAYAKÇILIK 

Prof. Dr. Hüseyin SALMAN 

 

 

Bu gün mevcut sporlar içerisinde sevilenlerden biri,belki de en güzeli kayakçılıktır. 

Bu güzel spor karlı dağları çok olan eski Türk ülkelerinde çok yaygındı. Orta Asya'da İlk 

ve Orta Çağ'da var olan Türk boy ve ülke sakinleri bunu hem bir spor olarak yaparlar, hem 

geçimlerini temin ettikleri avcılıkta bir araç olarak kullanırlar, bunun yanında onu dış tica-

rette nakil aracı yaparak bol para kazanırlar, hem de vatanlarını savunmada bir harp mal-

zemesi olarak ondan yararlanırlardı. Kayakçılık Orta Asya'da Türk boy ve devletlerinin 

sakinleri tarafından karı çok olan Tanrı dağları, Altay dağları, Sayan dağları ve Orta Sibir-

ya bölgesinde yapılıyordu. 

Ülkemizde Türk spor tarihi ile uğraşan araştırmacılar ekseriya güreş ve okçuluk spo-

ru üzerinde durdular ve ortaya değerli eserler koydular. Kayakçılık başta olmak üzere diğer 

spor dalları ile ilgili çalışma pek az yapıldı. Bununla beraber kayakçılık ile ilgili olarak 

yapılan pek az araştırma da ilmi tetkikler zümresindendi. Orta Asya'da İlk ve Orta Çağ'da 

kayakçılık üzerinde tanınmış iki ilim adamı ve bir araştırmacı incelemeler yaptı ve ortaya 

çok ciddi çalışmalar kondu. Tanınmış iki ilim adamından biri Genel Türk Tarihi uzmanı 

ünlü Sinolog Prof. Dr. W. Eberhard'dı. İyi bir Çince uzmanı olan bu alim Çin yıllıklarını 

tarayarak Asya Hun İmparatorluğu ve Göktürk Kağanlığı'na bağlı Türk boylarında kayak-

çılığı inceledi ve "Çin kaynaklarına Göre Türkler ve Komşularında Spor" isimli ciddi bir 

inceleme neşretti.1 Yine aynı çağlarda Orta Asya'da kayakçılık sporu üzerinde araştırma 

yapan ikinci ilim adamı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'dı. İyi bir Orta Asya araştırmacısı olan 

Prof. Dr. Togan, Prof. Dr. W. Eberhard ile aşağı yukarı aynı tarihlerde bir inceleme yaptı. 

Orta Asya hakkında bilgi veren İslam kaynaklarını tarayan Prof. Dr. Zeki Velidi Togan bu 

çalışmasını "Eski Türklerde Kayakçılık" ismi altında Askeri Mecmua'da neşretti.2 Daha 

sonraki çalışmaları esnasında Prof. Dr. Togan bu ilk incelemesinde görmediği bir İslam 

kaynağı olan Şerefü'z Zaman Tahir el Mervezi'nin Miladi 1120'lerde yazdığı Tabaî el-

hayavan isimli kitabını inceleme fırsatını buldu. Bu eserden azami derecede faydalanan 

Togan, bu çalışmasını genişletme yoluna gitti ve Kayseri'de neşredilen Erciyes Dergisi'nde 

                                                 
1  W. Eberhard, “Çin Kaynaklarına Göre Türkler ve Komşularında Spor”, Ülkü, c.XVI, sayı 87, 

Ankara Mayıs 1940, s. 209-215. 
2  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Askeri Mecmua, 57/115, İstanbul Kanun-ı 

Evvel 1939, s. 1165-1172. 



 

 
 

ilk çalışmasından aşağı yukarı on sene sonra aynı isimle "Eski Türklerde Kayakçılık" adı 

altında yeni bir makale neşretti.3 

Prof. Dr. W. Eberhard ve Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın araştırmaları yanında ilim 

aleminde bir unvanı olmayan fakat Rusça bilgisi sayesinde Orta Asya Tarihi alanında iyi 

bir uzman olarak tanınan Hasan Ortekin son asırlarda bu bölgeye (Orta Asya) giden Rus 

seyyah ve misyonerlerinin kayıtlarına dayanarak burada yaşayan Türk kavimlerinde ka-

yakçılığı inceledi. Görüldüğü gibi Hasan Ortekin'in incelemesi konumuzun dışında bir za-

man sürecini kapsıyordu. Yalnız araştırmacı bu incelemesinde Türk boylarının o bölgede 

(Altay dağlarının kuzeyi) görülmelerinin çok eski tarihlere uzandığını belgelere dayanarak 

ispat etti. Bu özelliği ile Ortekin'in incelemesi bizim üzerimizde durduğumuz zaman dilimi 

olan İlk ve Orta Çağ'a da giriyordu ve biz bu özelliği dolayısı ile araştırmacının "Türkler ve 

Kayak" isimli araştırmasından faydalanma yoluna gittik.4 

Kayakçılık tarihi üzerinde ülkemizde yapılan ilk çalışmalar 1938-1950 yılları arasın-

da idi. Bu tarihlerden itibaren günümüze kadar elli yılı aşkın bir zaman geçti. Bu uzun sü-

rede ortaya yeni yeni kaynaklar çıktı. Biz de bu eski bilgiler ile yeni bulunan kaynaklardaki 

malûmatı tenkit ettikten sonra kullanma yoluna gittik ve bu makaleyi yazdık.  

Bizden önce konu üzerinde yapılan çalışmalara bir göz gezdirdikten sonra şimdi bi-

raz da kayakçılığın yeryüzünde görülmesine temas edelim. Kayakçılık literatüründe bu gün 

dünyada "kayak" kelimesini ifade için kullanılan "ski" (okunuşu: şi) Norveç dilindeki 

"skidh" sözünden doğmuş olup "tahta parçası" ve "ağaç yongası" anlamına gelmektedir. 

Almanca "scheit" kelimesi de buna yakın bir sözdür.5 Dünya kayakçılık tarihi üzerinde 

araştırma yapan İsviçreli Prof. Dr. J.J. Hess'in topladığı belgelere göre "ski" 

Skandinavyalıların kendi öz kelimeleri olmayıp Finlandiya yörelerinden alınmış bir söz-

cüktür. Nitekim, Finlilere komşu olan Lapp kavminin adı Miladi VI. Asır Yunan tarihçile-

rinden Prokopis'te "skrithiphinnoi" şeklinde ve yine Gotların tarihini yazan Jordanes'de ise 

"sceredefennea" adı ile kaydolunmuştur. Her ikisi de "Kayakçı Finler" anlamına gelen is-

min mazisi böyle VI. Asır öncelerine kadar uzanmaktadır. Bundan daha eski bir tarihe ait 

olmak üzere Finlandiya'nın kuzeyindeki Kemja bölgesi civarında tuzlu bir arazide yapılan 

kazılarda tunç devrine ait olmak üzere bir balta ile beraber çifte kayak bulunmuştur.6 Fin 

                                                 
3  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, Sayı 82-83, Kayseri 1950, s. 21-25. 
4  Hasan Ortekin, “Türkler ve Kayak”, Ülkü, c. X, sayı 60, Ankara Şubat 1938, s. 513-516. 
5  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Askerî Mecmua, 57/115, Kanun-ı Evvel İstan-

bul 1939, s. 1165. 
6  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, sayı 82-83, Kayseri 1950, s. 21. 



 

 
 

kavimlerinin yaşadığı bölgelerde yapılan kazılarda ele geçen en eski ve iptidai kayak ör-

nekleri bu gün Helsinki milli müzesinde sergilenmektedir. 

Fin kavimleri ile ilgili yapılan arkeolojik araştırma sonuçlarını belirttikten sonra yine 

aynı kavimlerin kullandığı kayakçılık ile ilgili tabirler üzerinde yapılan filolojik inceleme-

lere bir göz gezdirelim. Bu konuda yukarıda ismi geçen İsviçreli Prof. Dr. J.J. Hess'in ve 

Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın bu incelemeye katkılarından söz etmek faydalı olacaktır. 

Aşağıda da belirteceğimiz gibi kayak ve kızak ile ilgili kelimelerden hareket eden Prof. Dr. 

Hess samimi olarak şu kanaata varmaktadır. "Tarihi delillere göre kayak Sibirya'nın icadı-

dır. Oradan bu sanat 2.000 yıl önce Fin kavimleri tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve ora-

dan bunu Skandinavya kavimleri öğrenmişlerdir." Tarihi belgelere göre Türk kavimlerinin 

Rus, Fin, Slav, Sırp vb. kabileleri ile ilk defa buluştukları ve komşuluk yaptıkları coğrafi 

mekan Ural dağlarının etekleridir. Bu durum filolojik incelemelerde de kendisini açıkça 

göstermektedir. Ayrıca daha sonraki asırlarda (X. asır) İtil Bulgar Devleti'nin kızaklar üze-

rinde Fin bölgesine ticari emtia (mal) götürmesi bu ilk temasların devamı niteliğindedir. 

Şimdi filolojik delillere yer verelim: Altay, Tilevut, Kuu lehçelerinde kayak anlamı-

na "çana" kelimesi kullanılmaktadır. Bunun yanında kayak manasında Başkurtçada 

"sanga", Baraba Türklerinde "tsanga" ve çok uzaklarda Kamçadalların dilinde de "sanka" 

tabiri bulunuyor. Daha açık filolojik bir delil olarak Mahmud Kaşgari kayak manasında 

"çanka" kelimesini veriyor. Altay ve Sibirya Türk boyları ile beraber Tanrı dağlarının batı-

sındaki Türk kabilelerinin de kayak manasında aynı kelimeyi kullanmaları ilgi çekicidir. 

buna karşılık kayak anlamında Ruslarda "sani" ve Sırplarda "sanjke" kelimeleri geçmekte-

dir.7 

Kayakçılıkta çok kullanılan kızak kelimesine gelince: Yukarıda bahsettiğimiz Altay, 

Tilevut, Kuu lehçelerinde kızak manasına "çanak" kelimesi kullanılmaktadır. Bunun ya-

nında Çağatay ve Kaşgar lehçelerinde kızak manasında "sanak" kelimesi, bununla beraber 

Baraba, Kuar ve Kumandı şivelerinde yine "tsanak" tabiri yer alır. Kızakla ilgili diğer Türk 

boylarının kullandığı Kazan Türkçesinde, Başkurtçada keza Garbi Sibirya Türklerinde 

"çana", "sana", veya "tsana" kelimeleri görülür. Buna mukabil Slav ve bazı Fin şivelerinde 

mesela: Fince "saani", Estonca "san", Kola, Lap dilinde "çioni" ve Vogulca'da "şun" veya 

"sun" hep kızak manasında kullanılan kelimelerdir.8 

Orta Asya'da ve Sibirya'da Türk boylarının kullandığı kayak ve kızakla ilgili kelime-

ler görülüyor ki pek az değişiklikle Rus, Slav, Fin, Eston ve Sırp grupları tarafından kulla-

                                                 
7  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, s. 25. 
8  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Askeri Mecmua, s. 1171. 



 

 
 

nılmaktadır. Bu durum da kayakçılık tarihi üzerinde inceleme yapan ve kayakçılığın ana 

vatanının Sibirya olduğunu iddia eden İsviçreli Prof. Dr. J.J. Hess'i haklı çıkarmaktadır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bulduğu ilâve filolojik kanıtlarla Prof. Dr. Zeki Velidi 

Togan, Hess'in bu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Bu konuda bundan sonra filolojik ola-

rak rahatlıkla kayakçılık sporunun anavatanının Orta Asya ve Sibirya olduğunu söyleyebi-

liriz. 

Kayakçılığın dünyada ortaya çıkışı ve bu sporla ilgili filolojik çalışmaları açıkladık-

tan sonra şimdi asıl konumuz olan "Eski Türk Kabileleri ve Devletlerinde Kayakçılık" bil-

dirimize giriş yapabiliriz. Kayakçılığın eski Türk toplumunda büyük bir önemi vardı. İlk ve 

Orta Çağ Türk dünyasının coğrafyasında kayakçılık Orta Sibirya, Ural dağlarının doğu 

kesimi, Altay dağları, Sayan dağları ve Tanrı dağlarının karlı tepelerinde yapılıyordu. Eski-

lik sırasına göre Çin kaynakları ve İslam kaynakları bu bölgelerde kayakçılık yapan Türk 

boyları hakkında geniş bilgi verirler. Bunlardan Çin kaynaklarını taradığımızda kayakçılı-

ğın Asya Hun Devleti zamanından itibaren yapıldığını öğreniyoruz. 

Hun Kavimleri 

Ding-Ling'ler: Asya Hunlarının önemli bir grubunu oluşturan bu Türk boyu vesika-

larda daha sonraları Tölesler olarak zikredildi. Çin kaynaklarının Orhun nehri havalisinde 

gösterdikleri bu Türk boyunun mensupları aynı kaynaklara göre kayakçılığı biliyordu ve at 

gibi süratli koşuyorlardı.9 Bu haberlerden Ding- linglerde kayakçılığın amatör bir spor ola-

rak yapıldığını tahmin ediyoruz. 

Ba-ye-gu'lar: Töles boylarından olan bu Türk kabilesi Asya Hunları zamanından iti-

baren kendisini gösterir. Göktürk Devleti devrinde Bayırkular olarak kitabelerde adları 

geçer. Çin kaynakları onlar hakkında "Bunlar, hep bacaklarına tahta (kayak) bağlarlar ve 

buz üzerinde geyik avlarlar" şeklinde haberler verir. Bayırkularda kayakçılık aynı kaynak-

ların ifadesine göre avcılık amacıyla yapılıyordu.10 Kaynaklara göre Bayırkular Altay dağ-

larının kuzeyinde oturuyorlardı. 

Ba-hi-mi'ler: Göktürk kitabelerinde Basmıllar olarak görünen bu Türk boyu Baykal 

gölünün güneyinde ikamet ediyordu. Çin kaynakları onlar hakkında şu bilgileri verirler: 

"Kabile reisleri vardır, avla geçinirler. Geyikleri kovalamak için ağaçtan kayak yaparlar. 

Kayakları kalkana benzer, ön tarafı yukarıya doğru kıvrık, alt tarafına kayıp devrilmeye 

mani olmak için at derisi konmuştur. Kundura gibi ayağa giyilir. Geyik koşmasından daha 

                                                 
9  W. Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, Ankara 1942, s. 71; Aynı müellif, “Çin Kaynaklarına 

Göre Türkler ve Komşularında Spor”, Ülkü, c. XVI, sayı 87, Ankara, Mayıs 1940, s. 212. 
10  W. Eberhard, “Çin Kaynaklarına Göre Türkler ve Komşularında Spor”, s. 211. 



 

 
 

süratli dağdan aşağı kayarlar, düzlüklerde değneklerin yardımı ile ilerler.11 Göktürk Devleti 

zamanında Basmılların bir kısmı Tanrı dağlarının doğusunda Beşbalık yörelerine göç etti-

ler. Muhtemelen bu bölümde oradaki dağlarda kayakçılığı devam ettirdiler. Zeki Velidi 

Togan bir diğer Çin kaynağından (Huan-ju-ki) yaptığı nakilde kayağın altına konulan at 

derisinde kılların (tüylerin) önden arkaya doğru yaslanmış olduğunu ilâve eder.12 Bu ilave 

bilgi, Basmılların kayak imal ederken sürat faktörüne dikkat ettiklerini, hız arttırıcı önlem 

aldıklarını, daha doğrusu buna uygun olan hayvan derilerini tercih ettiklerini ortaya koyar. 

Aksi halde tüyler veya kıllar öne doğru yaslanmış olsalardı kayak ilerlerken kar ile temasta 

bir sürtünme meydana gelecek, kayağın hareketi yavaşlayacak, bir nevi frenleme oluşacak-

tı. Basmıllar bu hareketle, yeni bir teknik geliştirmiş oldular. Bu haberlerden de 

Basmıllarda kayakçılığın av amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bo-ma'lar: Kelime manası "Lekeli at" anlamına gelen bu kabile Göktürk boylarının 

kuzeyinde, her mevsim kar bulunan bir bölgede oturmaktaydılar. Çin kaynakları Basmıllar 

hakkında verdikleri haberlerin aynısını Bo-ma'lar hakkında verirler. Buradan hareketle 

onların da ülkeleri karla kaplı olduğu için kayakçılıkla uğraştıkları ve bu işi Basmıllar gibi 

av amacıyla yaptıkları ileri sürülebilir.13 

Göktürk Boyları 

Mu-ma Kabilesi: Göktürk ülkesinin kuzeyinde yaşayan Mu-ma boyu hakkında Çin 

kaynakları "Ağaç atlı Türk" ifadesini kullanırlar. VI-VII. Asırlarda bu Türk kabilesi Tu-po, 

Mi-lie-ko ve O-çi adında üç kavimden ibaretti. Çinlilerin Tang sülalesi yıllıkları onlar hak-

kında14 "İyi atları” vardır, bunlar buz üstünde ağaç ata binerek koşar ve oynarlar. Ayakları-

na kayak bağlarlar. Koşarken bir eğri ağaç dalını ellerine alırlar ve kayak yarışı yaparken 

ona dayanarak iter ve büyük bir süratle koşarlar." Burada gördüğümüz değişik bir durum 

buz üstünde kayarken kemik kayak yerine yine ağaç kayak kullanmaları ve genelde kayak-

çılığı bir yarış, bir spor amacıyla yapmalarıdır. 

Kırgızlar: Göktürk birliğinin önemli boylarından birisini teşkil eden Kırgızlar İlk ve 

Orta Çağ'da Yenisey nehri başlarında yaşıyorlardı. Göktürk Devleti zamanında Kırgızlar 

A-jo ve Chu-wu adlı iki büyük boydan meydana geliyorlardı.15 Kırgızlar hakkında Çin 

kaynağı Huan-ju-ki şunları yazar:" Bunların ülkesinde kalın kar yağar. Onlar ağaç at (ka-

                                                 
11  W. Eberhard, “Çinin Şimal Komşuları”, s. 65. 
12  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Askeri Mecmua, s.1167-1168; W. Eberhard, 

“Çin Kaynaklarına Göre Türkler ve Komşularında Spor”, s. 211. 
13  W. Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, s.65. 
14  Z.V. Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Askeri Mecmua, s. 1167; Aynı müellif, Erciyes, s. 22; 

W. Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, s. 78; Aynı müellif, “Çin Kaynaklarına Göre”, s. 212. 
15  W. Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, s. 195-198. 



 

 
 

yak) üzerinde avcılık ederler. Bununla avcılar dağ yamaçlarında yukarı ve aşağı öyle bir 

süratle koşuyorlar ki, adeta uçuyorlar."16 Görüldüğü gibi Kırgızlarda kayakçılık avcılık 

gayesiyle yapılmaktadır. 

Diğer Göktürk Boyları: Çin kaynaklarında isimleri açıklanmayan diğer Göktürk 

boylarında da kayakçılığa dair bilgiler vardır. Orta Sibirya'nın Göktürk boylarında da ka-

yakçılık yapılıyordu. Yalnız bunların bir kısmı ayaklarına ağaç değil sığır kemiklerinden 

yapılmış kayaklar takmakta idiler. Yalnız bu tür kemikten mamul kayaklar kar yerine buz-

da kullanılıyordu. Çin kaynakları bu tip kayak kullanan Türk boylarına "Sığır ayaklı Türk" 

adını veriyorlardı.17 Bu tür kayaklar Göktürk boylarından başka komşu Fin kavimleri ve 

Moğol oymakları tarafından da kullanılıyordu. Moğollar bu tür kayaklara "töşür" veya 

"döşür" adını veriyorlardı. Sadece buzda yapılan bu tür kayakçılığın spor amaçlı olduğunu 

düşünebiliriz. Ayrıca bu kayak türünün daha sonraki asırlarda da devam ettiği anlaşılmak-

tadır. Zira, bu gün Finlandiya Milli Müzesi'nde buna dair örnekler bulunmaktadır. Örnek-

lerde sığır kemiği yanında at kemiği de bulunmaktadır. 

Şorlular: Elimizdeki kaynaklara göre Şorlular XIX ve XX. asrın bir Türk kabilesi 

olarak görünürler. Fakat sahip oldukları iptidai kayak malzemeleri ile onların tarihini daha 

eskilere, en az Orta Çağ ortalarına kadar indirmek mümkündür. Şimdiki Altay dağlarının 

Mras ve Kondoma ırmakları boyunda yaşayan Şorlular hakkında Ruslardan A.N. 

Adrianov, Şor Türklerini Hristiyan yapmak için o yörelere gönderilen meşhur misyoner-

lerden V.İ. Verbitiski ve diğer bir seyyah D.P. Potapov geniş gözlemlerde bulundular.18 

Her üç Rus seyyah ve misyoneri bize önceki Türk boylarındaki kayak kültürü ile bağlantılı 

olmak üzere geniş bilgiler verdiler. Her üç kaynağı incelediğimizde göze çarpan birinci 

husus, Orta Asya'da kayak ve kızak kültürü ile ilgili filolojik yaklaşma ve benzerliklerdir. 

Mesela eski Altay kavimleri kayağa "çana" derken Şorlular "şana", yine eski Altay kabile-

leri kızağa "çanak" derken Şorlular "sanak" demektedirler. 

Rus seyyah Potapov'a göre Şorlular kayağı kayın, akdiken ve burgulu söğüt ağacın-

dan yapıyorlardı. Bunların içerisinde en iyi kayak ak diken ağacından yapılanı idi. Kayağın 

uzunluğu, onu kullanacak olan adamın sakalına kadar gelmesi genel bir kaide teşkil edi-

yordu. Ortalama bir hesapla kayağın uzunluğu 1.5 m ve genişliği 12-16 cm. idi. Uca doğru 

gidildikçe kayak incelmekte ve yukarıya doğru kalkıktı. Karda kolay gezmeyi sağlamak 

için kayakların altına ceylan, geyik ve at derisi kaplanıyordu. Bu deriler adı geçen hayvan-
                                                 
16  Z.V. Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Askeri Mecmua, s. 1167; Erciyes, s .22; W. Eberhard, 

“Çin Kaynaklarına Göre”, s. 211. 
17  Z.V. Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, s. 22; Askeri Mecmua, s. 1166. 
18  Hasan Ortekin, “Türkler ve Kayak”, Ülkü, c. X, sayı 60, Ankara Şubat 1938, s. 513-514. 



 

 
 

ların ayak kısımlarından alınırdı. Derinin karla temas eden kısmı dışı, yünlü kısmı idi ve 

yünlerin (kılların) uçları mutlaka aşağıya doğru olmalıydı. Yukarıda adı geçen üç hayvan 

bu özellikte olduğu için onların derileri tercih ediliyordu. Böylece Şorlular eski Orta Asya 

kayakçılık geleneğini devam ettiriyorlardı. Onlardaki gelenek, kaynaklar geniş bilgi verdi-

ği için filolojik terimler daha çoktu. Mesela kayağın altına sarılan bu deriye Şorlular 

"pısak" adını veriyorlardı. Yine Şorlular ilk baharda don olduğunda derisiz kayak kullanı-

yorlar ve bu tür kayaklara "çıplak" adını veriyorlardı. Ancak değişik bir durum bunlarda at 

veya sığır kemiğinden yapılan kayaklara (eski çağlarda don olduğu zaman kullanılırdı) 

rastlanmamaktadır. Kayak kullanımında bu da bir gelişmeyi göstermektedir. 

Şor kabilesinin eski bir maziye sahip oluşunu gösteren delil şu idi.19 Şorlular çok es-

kiden kayaklarının altına su samuru derisini raptederlerdi. Bu çok kıymetli ve ihraç malı 

olarak gözde olan derinin kayak malzemesi olarak kullanılması, çok eskiden onun önemsiz 

olduğunu ve ticarette kullanılmadığı bir dönemi hatıra getirmektedir. Bu dönem miladi 

hangi asırlara veya yıllara rast geliyordu? Orta Asya araştırmalarında tarım 3.000 yıllık bir 

maziye sahipti. Aynı bölgede avcılık tarım hayatından daha önceleri yapılıyordu. Su samu-

ru derisinin kayağın altına geçirilmesi bu döneme rastlamış olabilir mi? Bu eskilik henüz 

ispatlanmış değildir. Fakat yine de oldukça eski bir zamana denk düştüğü de bir gerçektir. 

Biz de bu düşünce ile Şorlular’ı kayakçılıklarının eskililiğini dikkate alarak eski kabileler 

grubuna dahil ettik. Bu konuda son olarak her üç Rus kaynağına dayanarak onlarda kayak-

çılığın büyük ölçüde avcılık amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. 

Eski Türk Devletlerinde Kayakçılık 

Kimek Hakanlığında Kayakçılık: VIII-XI. asırlar arasında Altay dağlarının batısı 

ile İrtiş nehri havzasında yaşayan Kimekler, Orta Asya Türk tarihinin önemli boylarından 

birisidir. 766 yılından itibaren Karluklar Çu nehri boylarına göç edince doğudan gelen 

Kimekler onların yerini doldurdular ve İrtiş nehri dolaylarında bağımsız bir devlet kurdu-

lar. Kimeklerin arazisinin bir kısmı dağlık ve karla kaplı idi. Soğuk Sibirya ikliminin etki-

sinde kalan yurtlarında dolayısı ile kayakçılık yapılıyordu. Eserini (Tabai-i hayavan) 

1120'de yazmış olan Şerefü'z Zaman Tahir el Mervezi onlardaki kayakçılık hakkında şu 

bilgileri verir. "Onların ülkesine çok miktarda kar yağar. Çok defa kar bir mızrak boyuna 

çıkar. Kar bu şekilde fazla yağarsa Kimekler hayvanlarını Oğuzların ülkesine doğru götü-

rürler. Zira, Oğuzlarla onlar arasında sulh vardır. Kimeklerin kışın şiddetli soğuklarında 

oturdukları dehlizleri (yer altı evleri) bulunur. Onlardan biri samur ve kakım avlamaya 

                                                 
19  Hasan Ortekin, “Türkler ve Kayak”, s.516. 



 

 
 

çıkınca uzunluğu üç arşın (bir arşın: 66 cm) genişliği bir karış, iki ağaç parçası alır. Bu 

ağaçların birer ucu geminin önü gibi kalkıktır. Bu ağaçları (kayak) ayağına bağlar, sonra 

bu ağaçlara dayanarak karın üzerinde geminin suda gittiği gibi gider."20 Kimek Hakanlı-

ğında yapılan kayakçılık metinde de görüldüğü gibi daha çok avcılık amacıyla, yani geçim 

vasıtası olarak yapılmaktadır. 

İtil Bulgar Devletinde Kayakçılık: Hazar Kağanlığı'nın kuzeyinde bu günkü Kama 

nehri dolaylarında Otuz Ogurların kurduğu İtil Bulgar devleti IX-XIII. asırlar arasında tica-

reti ile ün yapmış bir Türk devleti idi. Başkenti Bulgar şehri olan bu devlet Finlandiya yö-

relerine kadar mal sevkediyor ve dolayısı ile ticaret yapıyordu. İtil Bulgar devleti bu ticaret 

işini bölgenin iklimi gereği kayak ve kızaklarla yapmak zorundaydı. Bu sebeple onlarda 

kayakçılık bir hayli gelişmişti. İslam müellifleri onlardaki kayakçılığı bize güzel bir şekilde 

naklederler. Bu yazarlardan birisi olan El Biruni (öl.1037) bu konuda Doğu Finlilerden Ves 

(İsu) kavminin şimdiki Viatka vilayetinde, Eski Bulgar Türklerine komşu olarak yaşayan 

bir kısmı hakkında şu malumatı verir: "Bulgarlardan bunlara ağaç kızaklar üzerinde yirmi 

günde gelinir. Bunlar erzaklarını bu kızaklar üzerine koyarak kendileri çekerler, yahutta 

köpeklerine çektirirler. Başka bir nevi kızakları da vardır ki, kemikten yapılmıştır. Onu 

ayaklarına bağlarlar ve kısa bir sürede uzun mesafeler kat ederler." 

Aynı konuda eserini 1220 senelerinde yazan İslam tarihçisi Muhammed Avfi biraz 

daha geniş malumat vererek şunları bize nakleder: "Bulgar ahalisi onların (yani Veslerin) 

ülkesine sefer ederler ve onlara elbise, tuz, kendi mallarından daha başka emtia (mal) geti-

rirler. Bulgarların mallarını taşıyanlar küçük araba çarklarına benzer bir şey yapmışlardır 

ki, onu köpekler çeker. Çünkü kar çok olduğundan başka hayvanlar o yolda yürüyemez. 

Bunlarda insanlar sığır kemiklerini ayaklarına bağlayarak gezerler. Ellerine  de başları dişli 

iki dayak alırlar ve onları kar üzerine arkaları tarafından dayayarak kayarlar ve öyle bir 

süratle koşarlar ki, günde bir çok mesafeler katederler."21 Eserini 1120 tarihinde yazan 

Mervezi'de de aynı bilgiler tekrarlanır. Burada açıkça görülen husus, kayakçılığın ticari 

amaçla yapılması ve insanların ağaç kayak yerine kemik kayak kullanmalarıdır. Bu durum 

bize Bulgar şehri ile Ves ülkesi arasındaki sahanın geniş ölçüde buzlarla kaplı olduğunu 

göstermektedir. Zira, Türk dünyasında kemikten mamul kayak her zaman buzlu arazide 

kullanılıyordu. 

                                                 
20  İbn Fazlan, Seyahatname, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul 1992, s.104-105. Ayrıca bkz. Zeki 

Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, s. 23. 
21  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, s. 21-22. 



 

 
 

İtil Bulgarlarının Fin ülkesine yaptıkları ticarette nakliye amacıyla kullanılan kızak-

larda diğer Türk boy ve devletlerine nazaran göze çarpan değişiklik, köpeklerin bu yüz 

kızaklarını çekmesidir. Burada bir eğitim sözkonusudur. Bu da köpeklerin bu iş için çok iyi 

yetiştirilmeleri ve bu işe alıştırılmaları eğitimidir. XIV. asrın başlarında İtil Bulgar ülkesine 

bir ziyaret gerçekleştiren seyyah İbn Battuta bu eğitime dair bize enteresan bilgiler verir.22 

"Karanlık ülkesine (Finlandiya dolayları) büyük köpeklerin çektiği küçük arabalarla 

(kızak) seyahat edilir. Bu arazi baştan aşağı buzlarla kaplı olduğundan insanların ayakları 

kayar, diğer hayvanların tırnakları tutmaz. Köpeklerin ise tırnakları vardır. Bu yüzden 

ayakları buz üstünde sabit kalır, kaymaz. Bu arazide ancak kuvvetli, zengin tüccarlar seya-

hat edebilir. Orada ne taş, ne ağaç, ne de toprak var! Dolayısı ile yiyeceğini, yakacağını ve 

içeceğini, en azından yüz civarındaki arabaya (kızağa) doldurmayan kimse bu yola düş-

memeli! Arazinin klavuzları oraya çok gidip gelen köpeklerdir. Bu yüzden fiatları bin di-

nar civarındadır! Arabanın (kızağın) ipi klavuz köpeğin boynuna bağlanır, üç köpek daha 

vardır ona eşlik eden. Klavuz konumundaki en öndedir, ötekiler onun arkasındadır. O du-

runca ötekiler de durur. Bu lider hayvana sahibinin vurması veya eziyet etmesi söz konusu 

olamaz. Hatta yemek hazır olunca insanlardan önce köpeklerin doyurulması gerekiyormuş! 

Çünkü, köpek bir şeye kızıp kaçarsa sahibini ölüme terk etmiş demektir." 

Bu haberlerden İtil Bulgar Devleti'nde ticaret ve kayakçılığın etle tırnak gibi ayrıl-

maz bir ikili olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

Karahanlı Devleti'nde Kayakçılık: 840 yılında Balasagunda kurulan bu Türk Dev-

leti dört asır tarih sahnesinde kaldı. Bu dört asır esnasında Tanrı dağları ile Maveraünnehir 

havalisinde hakimiyet sürdü. Bu dönemin önemli kaynaklarından Mahmud Kaşgari'nin 

Divan'ında kayakçılık ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Eski çağ Türk dünyasında 

kayağa "çana" denirken, Kaşgari'de "çanka" deniliyor. Yine eski Türk devletleri ve boyla-

rında kızağa "sanak" denilirken Kaşgari'nin eserinde aynen "sanak" şeklinde geçiyor. 

Mahmud Kaşgari bu konuda ayrıca "barsgag" kelimesini veriyor. Bu kelimeyi Kaşgari 

"dağlarda vesairede kaymak aleti" olarak izah ediyor.23 Fakat cümlenin gelişinden bu aletin 

kayak mı? veya kızak mı? olduğu anlaşılamıyor. Karahanlılarda kayakçılık ile ilgili olarak 

Kaşgari'den aldığımız bu bilgilere, daha doğrusu Kaşgari'nin üstü kapalı ifadelerine dikkat-

lice bakılırsa bu Türk devletinde bu işin daha ziyade avcılık amacıyla yapıldığı anlaşılıyor. 

Orta Asya'da Türklere Komşu Kavim ve Devletlerde Kayakçılık 

                                                 
22  İbn Battuta, İbn Battuta Seyahatnamesi, çev. A. Sait Aykut, I, İstanbul 2000, s. 481. 
23  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, s. 25; Askeri Mecmua, s. 1171. 



 

 
 

Orta Asya ve Sibirya'da Türk kavimleri ve devletleri ile beraber aynı çağlarda Mo-

ğol, Tibet ve Çin kabile ve devletleri de vardı. Kaynaklarımızda bunlardan sadece Moğol 

kavim ve devletlerinde kayakçılığın mevcut olduğuna dair haberler vardır. Moğol tarihine 

dair en eski belgelerde ormanda yaşayan Moğol kavimlerinin kayak kullandıkları kayıtlı-

dır.24 Çin kaynakları, Göktürk çağı Moğol oymaklarından Şi-veğ'lerin güzel kayak kullan-

dıklarını yazarlar.25 Orta Çağ'ın önemli Moğol kabilelerinden Uranha'larda (Orman 

Uranhaları) kayakçılığın ileri seviyede olduğunu tarihçi Reşidü'd-din Fazlullah 1310 tari-

hinde yazdığı eserinde uzun uzun anlatır.26 Sayan dağlarında yaşayan Orman Uranhalarının 

avcılık amacıyla yaptıkları kayakçılıkta kullandıkları tabirler aynen eski Türklerin bu işte 

kullandıkları kelimelerdir. Orta Asya'da kayakçılığın önce Türkler’de mi, Moğol oymakla-

rında mı başladığı sorusuna açıklık getirecek bir belge henüz bulunamamıştır. Sadece siya-

si tarih olarak Türk toplumu daha eski bir maziye sahiptir. Bunu arkeolojik belgelerden 

daha iyi anlıyoruz. Bizim içimizde bizle iç- içe yaşamış olan bu kavmin bizden kayakçılığı 

öğrenmiş olması akla yakın görünmektedir. Zira, her iki toplum da kayakçılığı tepeleri 

karla kaplı olan Sayan dağları, Altay dağları ve Tanrı dağlarında yapmışlardır. 

Moğol devletlerinde kayakçılığın mevcudiyeti hakkında yine tarihçi Reşidü'd-din'in 

Camiü't tevarih adlı eserinde geniş bilgiler bulunmaktadır.27 Bu kaynağa göre Moğol dev-

letleri içerisinde kayakçılığı fiilen yapmış olan devlet İlhanlı Devleti'dir. Bilhassa Gazan 

Han (1295-1304) zamanında Uranha bölgesinden önemli miktarda kayakçının Tebriz'e 

getirilip Batı İran dağlarında (Elbruz) kayakçılığın İran Moğollarına tanıtıldığı ve öğretil-

diğini yine tarihçi Reşid'ü'd-din aynı eserinde zirkeder. 

SONUÇ 

Bu çalışmamızda eski Türk toplumunda kayakçılığın yapılışında, tarihi seyrinde ve 

gelişmesinde bazı sonuçlara varmış bulunmaktayız. Bu incelememizde eski Türk boyları-

nın yedi tanesinde, eski Türk devletlerinden ise üç tanesinde kayakçılığın mevcudiyeti üze-

rinde durduk. Tarihi belgelere göre bu yedi Türk boyundan iki tanesinde kayakçılık spor 

amacıyla, beş tanesinde ise avcılık gayesi ile yapılıyordu. Türk devletlerine gelince bunla-

rın bir tanesinde kayakçılık ticaret amacıyla, iki tanesinde ise avcılık ve geçim temin etme 

gayesiyle icra ediliyordu. Yalnızca avcılıkta her ne kadar maişet temin etme, geçim vasıtası 

                                                 
24  B.Y. Vladimirtsov, Moğolların İçtimai Teşkilatı, çev. Abdülkadir İnan, Ankara 1987, s. 58. 
25  W. Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, s.57, 58; Aynı yazar, “Çin Kaynaklarına Göre Türkler ve 

Komşularında Spor”, s. 211. 
26  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, s. 23; Aynı yazar, “Eski Türklerde 

Kayakçılık”, Askeri Mecmua, s. 1168. 
27  Zeki Velidi Togan, “Eski Türklerde Kayakçılık”, Erciyes, s. 24. Aynı yazar, “Eski Türklerde 

Kayakçılık”, Askeri Mecmua, s. 1169. 



 

 
 

ağırlık kazansa da, bu gün de olduğu gibi burada yine bir spor heyecanı, bir yarış kazanma 

hevesi, rakiplerini geçme merakı gizli de olsa vardır. Eski Türk cemiyetlerinde yapılan 

avcılığın özellikle sürek avcılığının savaş eğitiminde faydaları vardı. Orada muharip aday 

nişancılığını ve atıcılığını geliştirme imkanını buluyordu. Sürek avları vesilesiyle buraya 

ilâve etmemiz gereken bir husus da şudur. Eski Türk boyları ve devletlerinde av mevsimi 

başladığı gün “sığır” adı verilen bir av toplantısı yapılıyordu28. Bu toplantıda ziyafet verili-

yor ve şiirler okunuyordu. Eski Türk cemiyetinde avcılığı özendiren ve teşvik eden bu top-

lantılar dolayısı ile de kayakçılık sporunu teşvik ediyordu. İtil Bulgar Devleti kayakçılıkta 

ayrı bir amacı karşımıza çıkardı. Ticarette nakliyenin önemini ve sağladığı faydaları bize 

öğretmiş oldu. 

Kayak kullanmada eski Türk toplumu bize bazı şeyleri de öğretti. Normal karlı hava-

larda ağaçtan mamul kayak kullanılırken, bu durum buzlu havalarda özellikle ilkbaharda at 

veya sığır kemiğinden mamul kayaklara yer verildi. Bu durum her halde önce kendi can 

güvenlikleri için gerekli oluyordu. 

Yine eski Türk toplumu kayma tekniğinde de bir gelişme gösterdi. Önceleri su samu-

ru derisini ağaç kayağın altına raptederken daha sonraları bu usulü terk etti. Kaymayı daha 

çok süratlendiren geyik, ceylan ve at derilerinde yer verdi. Bunları da ayak kısımlarındaki 

derilerden aldı. Zira bunların tüyleri arkaya doğru yaslanmıştı, kayarken kayağı hızlandırı-

yordu. 

Kayakçılık nereden bakılırsa bakılsın kaynaklara göre Orta Asya'nın icadı idi. Tarihi 

göçler vasıtasıyla bu spor Ural dağları eteklerinde Türk boyları ile komşu olarak yaşayan 

Fin kabileleri tarafından tanındı. Bu kavimler (Fin kavimleri) vasıtasıyla kayakçılık İskan-

dinavya yörelerinde taşındı. Oradan da Rus, Eston, Sırp kabilelerinin gayreti ile bu spor 

Avrupa'ya ulaşmış oldu. 

     Prof. Dr. Hüseyin SALMAN 

  Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

                                                 
28 Fuad Köprülü, Türkiye Tarihi, İstanbul 1923, s. 37; Aynı müellif, Türk Edebiyatında İlk Muta-

savvıflar, Ankara 1976, s. 11, 187. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde tüm spor branşları arasında temel sporlardan birisi, hatta sporların 
“ana”sı olarak kabul edilen atletizmin, son yıllarda alınan bazı başarılara rağmen Türkiye’de 
istenilen seviyeye çıkamadığı görülmektedir. 

 Atletizm sporundaki bayan ve erkek Türkiye rekorlarımızı,38 dünya bayan ve 
erkek rekorları37 ile karşılaştırdığımız zaman genel olarak sporumuzun dünyadaki gelişmeleri 
ne kadar geriden takip etmekte olduğunu görmekteyiz. Burada atletizm sporu, tüm spor 
dallarını en iyi temsil edebilecek, ölçülebilir ve objektif olduğu için örnek olarak seçilmiştir.2  

Yüzyıllardan beri bütün dünyada ‘sporların anası’ olarak bilinen ‘atletizm’, spor 
branşlarının içerisinde, yukarda da belirtildiği üzere, objektif branşlardan biri olarak 
görülmekte ve her türlü sportif özelliğin temeli; yani kuvvetlisi, süratlisi ve dayanıklısı olarak 
algılanmaktadır. Atletizm, dünya genelinde birçok anne ve babanın; çocuğun eğitiminde, 
sosyal ruhun geliştirilmesinde, disipline olma ve mücadeleci bir yapı kazanmada, başkalarına 
saygılı olmada, her şeyin ötesinde kendine güven duygusunun gelişiminde tercih ettiği bir 
spor dalı halini almıştır.6 

Konuya ülkeler açısından bakacak olursak atletizm, gelişmiş olsun olmasın hemen 
bütün ülkelerin uluslararası platformlarda ülke tanıtımı için başarılı sporcular yetiştirmeye 
çalıştığı alanlardan birisi olmuştur. Adını atletizmde bir dünya şampiyonası izleyinceye kadar 
duymadığımız bir ülke, 100 metre gibi saliselerin yarışı kazandığı bir branşta, dünya 
şampiyonasının finalinde sporcusunu uluslararası platformlarda sergileyerek ülke tanıtımını  
yapabilmektedir (Örn.: Namibya, Gana, Trinidad&Tobaco). 

 

Bütün dünyada ulaşılan nokta bu iken, ülkemizde bu spor dalı için sıkıntımız her 
geçen gün büyümektedir. Gerek ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik krizden doğan ve 
her alanda olduğu gibi spora ve özellikle de amatör spora yansıyan tasarruf tedbirlerinin bir 
sonucu, gerek antrenör, tesis, malzeme vb. sıkıntılar bütün amatör branşları etkilerken 
atletizm, jimnastik vb. gibi branşlar bundan payını almıştır. Bu tür amatör branşlara medya ve 
seyircinin ilgisizliği varken bir de krizlerin meydana getirdiği durum bu branşları daha da çok 
olumsuz etkilemiştir. Kimi zaman atletizmin bazı branşlarında çeşitli başarılar elde etsek de 
geçmişteki başarılı sporcuların yerini doldurabilecek sporcuları kendi içimizden 
yetiştirememekteyiz. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye 1. ve 2. Atletizm liginde yarışan sporcular ile 
atletizmi bırakan elit sporcuların sosyo-ekeonomik durumlarını belirleyerek, literatüre katkıda 
bulunmak ve atletizm sporunun problemlerini ortaya koymaktır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 Araştırma Türkiye’de atletizm branşıyla ilgilenen bayan ve erkek  , yaşları 16-35 
arasında  değişen, Türkiye atletizm 1. ve 2. liginde farklı branşlarda yarışan,  ( 139’u koşular, 



44’ü atlamalar, 32’si atmalar) toplam 216 kişilik sporcu grubu üzerinde yapılmıştır.  
Araştırma tarama modelindedir. Atletlerin atletizm sporundan uzaklaşma nedenlerini 
araştırmak için anket uygulanmış  ve uzman görüşleri alınmıştır.  

 Araştırmanın güvenirlik katsayısı paralel normda Pearson momentler çarpımı 
korelasyon tekniği ile hesaplanmıştır. Üç şıklı soruların  r=0.80, dört, beş ve altı şıklı 
soruların  r=0.89 olarak bulunmuştur. 

Anket deneklere, 5-7 Nisan 2002 tarihleri arasında Ankara’da yapılan kulüpler 2nci 
Lig 1nci kademe yarışmaları ile 10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasında İzmir’de yapılan 
kulüpler 1nci Lig 1nci kademe yarışmaları esnasında, yüz yüze görüşülerek, gönüllülük 
esasına göre uygulanmıştır. Veriler belirlenen örneklem gruba uygulanan anketten elde 
edilmiştir. 

İstatistiki işlemler eksel 11.0 SPSS for Windows paket programı ile yapılmıştır. 
Verilerin frekans , yüzdelik dağılımı tespit edilmiş  , soruların farklılıklarını test etmek için 
Ki-kare tekniği kullanılmış ve anlamlılık seviyesi (P< 0.05) kabul edilmiştir. Tablolar Ki-
kare, frekans ve yüzde dağılımlarından hareketle yorumlanmıştır.   

BULGULAR 

Araştırmaya katılan sporculara ait bulgular aşağıdaki tablolarda özetlenerek 
verilmiştir. 

 
Tablo: 1. Sporcuların Kişisel Özellikleri 
 

Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Erkek 141 65.3 
Bayan 75 34.7 
Toplam 216 100 

Yaşı 
16-17 yaş arası 31 14.4 

18-19 yaş arası 47 21.8 
20-22 yaş arası 69 31.9 

23-29 yaş arası 49 22.7 
30-35 yaş arası 20 9.3 

Toplam 216 100 
Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 27 12.5 
Lise ve dengi 137 63.4 
Üniversite-Yüksekokul 51 23.6 
Y.Lisans-Doktora 1 0.5 

Toplam 216 100 
Mesleği 

Öğrenci 136 63.1 
Memur 2 0.9 
Serbest 25 11.6 
Mühendis 2 0.9 
Öğretmen 21 9.7 
Antrenör 10 4.6 
Askeri per.-Polis Teş. 10 4.6 
Bunların dışında 10 4.6 
Toplam 216 100 

 



Medeni hali 
Bekar 199 92.1 
Evli 17 7.9 

Toplam 216 100 
Yetiştikleri Çevre 

Köy 29 13.4 
Kasaba 14 6.5 
Kent 123 56.9 
Metropol kent 48 22.2 
Diğer 2 0.9 
Toplam 216 100 

  
 Tablo 1’e bakıldığında sporcuların %63.4’ünün lise ve dengi okullardan mezun 
olduğunu, %92.1’inin bekar olduğu, %56.9’unun il merkezlerinde yetiştiği, %26’sının 15-16 
yaşında spora başladığı, %38.1’inin branşında milli ve %50.5’inin ise hiç milli olmadığı 
görülmektedir. 
Tablo: 2 Sporcuların Atletizmle İlgili Bilgileri 

Atletizm Branşı 

Kısa Mesafe           68           31.5 
Orta-Uzun Mesafe           71           32.9 
Atma          32           14.8 

Atlama          44           20.4 
Dekatlon-heptatlon           1            0.5 
Toplam         216          100 

Atletizm Liglerindeki Dağılımı 
1nci Lig           99          45.8 

2nci Lig         103          47.7 
Kros Ligi          14           6.5 

Toplam         216          100 
Atletizm Yaptıkları Bölge 

Marmara 35 16.2 
Ege 43 19.9 
Akdeniz 20 9.3 
İç Anadolu 97 44.9 
Karadeniz 2 0.9 
Doğu Anadolu 19 8.8 
Toplam 216 100 

 
Tablo: 3 Sporcuların Atletizme Başlama Yaşı ve Başarı Durumları 
 

Değişkenler  f % 
Atletizme Başlama Yaşı 

10 yaş ve altı 23 10.6 
11-12 yaş 40 18.5 
13-14 yaş 55 25.5 
15-16 yaş 56 26.0 
17 ve yukarısı 42 19.4 
Toplam 216 100 

Başarı Seviyeleri 
Olimpiyatlara Katılabilecek 13 6.1 
Branşında milli 82 38.1 
Türkiye Şamp.da ilk üç  61 28.2 
1 ve 2nci ligde yarışan kulüplü 57 26.2 
Bunların dışında 3 1.4 
Toplam 216 100 



Sporcuların Milli Oluş Sayısı 
Hiç milli olmamış 109 50.5 
1-5 kez milli olmuş 56 25.9 
6-10 kez milli olmuş 9 4.2 
11-20 kez milli olmuş 19 8.8 
21-49 kez milli olmuş 18 8.3 
50 defadan fazla milli olmuş 5 2.3 
Toplam 216 100 

 
 Tablo: 4 Sporcu Ebeveynlerinin Meslek ve Eğitim Durumları 
 

Anne Meslekleri 

Ev Hanımı 172 79.6 
Memur 7 3.2 
Serbest 7 3.2 

İşçi 6 2.8 
Öğretmen 9 4.2 
Bunların dışında 15 7 

Toplam 216 100 
Baba Meslekleri 

Çiftçi 27 12.5 
Memur 22 10.2 

Serbest 75 34.7 
İşçi 26 12 
Öğretmen 6 2.8 
Bunların dışında 60 27.8 
Toplam 216 100 

Anne Eğitim Düzeyleri 
Herhangi bir eğitimi yok 28 13.0 
İlkokul 95 44.0 
Ortaokul 32 14.7 
Lise ve dengi 41 19.0 
Üniversite-Yüksekokul  20 9.3 
Toplam 216 100 

Baba Eğitim Düzeyleri 
Herhangi bir eğitimi yok 11 5.1 
İlkokul 84 38.8 
Ortaokul 33 15.3 
Lise ve dengi 56 25.9 
Üniversite-Yüksekokul 31 14.4 

Y.Lisans-Doktora 1 0.5 
Toplam 216 100 

 
Tablo: 5. Araştırmaya Katılan Sporcuların Ailelerinin Aylık Gelir Seviyeleri ve Dağılımı  
  

Değişkenler F % 
250 milyondan az 26 12.0 
251-500 milyon 92 42.6 
501-750 milyon 47 21.8 
751 milyon-1 milyar 24 11.1 
1 milyardan fazla 27 12.5 
Toplam 216 100 

 
 



 Araştırmaya katılan sporcuların ailelerinin aylık gelir seviyelerine bakıldığında birçok 
ailenin düşük gelir seviyesine sahip olduğu görülmektedir.  
 
Tablo: 6. Araştırmaya Katılan Sporcuların Aylık Gelirleri ve Dağılımı 
 

Değişkenler F % 
Geliri yok 82 38.0 
150 milyondan az 66 30.6 
151-250 milyon 19 8.8 
251-350 milyon 15 6.9 
351 milyondan fazla 34 15.7 
Toplam 216 100 

 
 Araştırmaya katılan sporcuların atletizmden sağladıkları aylık kazançlarına 
baktığımızda yarıdan fazlasının çok düşük veya hiç geliri olmadığını görmektedir (%68.6).  
 
Tablo: 7. Araştırmaya Katılan Sporcuların Herhangi Bir İşte Ücret Karşılığı Çalışma 
Durumu ve Dağılımı 
 

Değişkenler F % 
Evet 60 27.8 
Hayır 156 72.2 
Toplam 216 100 

 
 
 Araştırmaya katılan sporcuların %27.8’i atletizm dışında herhangi bir işte ücret karşılığı 
çalışıp kendisine ek gelir elde ederken, %72.2’si herhangi bir işte çalışmadığını belirtmiştir. 
 
Tablo: 8. Araştırmaya Katılan Sporcuların Atletizm Dışındaki Uğraşlarının Sporcunun 
Başarısını Etkileme Durumu ve Dağılımı 
 

Değişkenler F % 
Olumlu 113 52.3 
Olumsuz 103 47.7 
Toplam 216 100 

 
 Araştırmaya katılan sporcuların %52.3’ü atletizm dışındaki uğraşlarının, atletizmde 
başarı durumlarını olumlu etkilediğini belirtirken, %47.7’si olumsuz etkilediğini 
belirtmişlerdir. Olumlu veya olumsuz etkilemesinin sporcunun uğraşı alanıyla doğrudan 
ilgisinin olduğu söylenebilir. 
 
Tablo: 9. Araştırmaya Katılan Sporcuların Sponsor Durumu ve Dağılımı 
 

Değişkenler f % 
Evet 24 11.1 
Hayır 192 88.9 
Toplam 216 100 

 
 Araştırmaya katılan sporcuların %11.1’inin atletizm yaşantıları boyunca en az bir defa 
sponsor sahibi olmuşken, %88.9’unun hiçbir sponsoru olmamıştır. 
 
 
 



Tablo: 10. Sporcuların Başarı Durumu ve Gelir Durumu Arasındaki İlişki 
 

Değişkenler Geliri 
Yok 

150 
Milyondan 

Az 

151-250 
Milyon 

251-350 
Milyon 

351 
Milyondan 

Fazla 

Toplam 

 F % f % f % F % f % f % 
Olimpiyatlarda 
Yarışabilecek 

1 7.7 1 7.7 1 7.7 2 15.4 8 61.5 13 100 

Branşında 
Milli 

17 20.7 27 32.9 14 17.1 6 7.3 18 22.0 82 100 

Türkiye Şamp.da 
İlk Üç  

22 36.1 28 45.9 3 4.9 3 4.9 5 8.2 61 100 

1 ve 2 nci Ligde 
Kulüplü 

40 70.2 10 17.5 1 1.8 4 7.0 2 3.5 57 100 

Bunların Dışında 2 66.7 0 0 0 0 0 0 1 33.3 3 100 
Toplam 
 

82 38.0 66 30.6 19 8.8 15 6.9 34 15.7 216 100 

**p<0.01 ,*p<0.05,                            X2 : 77.380** 
 

Araştırma kapsamındaki bireylerin çoğunluğu spordaki başarıları oranda gelir sahibi 
olmaktadır. Sporcuların başarı durumunun gelir seviyesini etkilediği yönünde (p<0.01) 
anlamlılık görülmüştür. 

 
Tablo : 11. Sponsor Durumu ile Sporda Başarı Düzeyinin İlişkisi 
 
Değişkenler Evet Hayır Toplam 
 f % f % f % 
Olimpiyatlarda 
Yarışabilecek 

4 30.8 9 69.2 13 100 

Branşında 
Milli 

10 12.2 72 87.8 82 100 

Türkiye 
Ş a m p . d a  İ l k  
Üç  

8 13.1 53 86.9 61 100 

1 ve 2 nci 
Ligde Kulüplü 

2 3.5 55 96.5 57 100 

Bunların 
Dışında 

0 0 3 100 3 100 

Toplam 
 

24 11.1 192 88.9 216 100 

**p<0.01, *p<0.05                                                      X2 : 9.143 
 

Araştırmaya katılan bireylerin sahip oldukları sponsorlar ile başarı düzeyinin ilişkisi 
arasında (p<0.01) anlamlılık bulunamamıştır. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
 Bu araştırma ile Türkiye’de atletizm sporunu yapan elit seviyedeki atletlerin sosyo-
ekonomik durumları incelenmiştir. 
 Araştırma toplam 250 sporcuya anket uygulaması yöntemiyle yapılmıştır. Bu sayı 
değeri,1998 yılında Türkiye’de elde edilen istatistiksel verilere göre Türkiye’de  3.833 lisanslı 
atletizm sporcusunun %6.5’ini, GSGM’nin Ağustos 2004 tarihindeki son istatistiksel 
verilerine göre de 15883 atletin %1.58’ini oluşturmaktadır.15,23 Araştırma sonucu 
değerlendirmeye 141’i erkek, 75’i bayan olmak üzere toplam 216 sporcu katılmıştır(Tablo: 1). 



Erkek sporcular örneklem grubun %65.3’ünü oluştururken, bayan sporcular grubun 
%34.7’sini oluşturmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1998 yılı verilerine göre lisanslı 
atletizm yapan sporcuların %71’ini erkek sporcular oluştururken, %29’unu bayanlar 
oluştururken, ağustos 2004 verilerine göre atletlerin %38.04’ünü bayanlar, %61.96’sını erkek 
atletler oluşturmaktadır..15,23 Araştırma sonuçları ile istatistiksel veriler paralellik göstermiştir. 
 Araştırmaya katılan sporcuların büyük bir çoğunluğunu 20-22 yaş grubuna ait olan 
sporcular oluştururken (%32), en büyük azınlığı ise performansın genellikle düşüş gösterdiği 
30 yaş ve üzerindeki (%9.3) sporcular oluşturmuştur (Tablo: 1). 
 Katılımcıların eğitim durumlarını incelediğinde, büyük bir çoğunluğunu lise ve dengi 
okullardan mezun olmuş kişiler olduğu görülmüştür (Tablo: 1). Ancak şu durum da göz ardı 
edilmemelidir ki lise ve dengi okullardan mezun olan katılımcılar araştırma esnasında halen 
eğitimlerine devam etmekle birlikte üniversite ve yüksek okulların çeşitli bölümlerinde 
eğitimlerini sürdürmektedirler. Kılcıgil’in elit sporcular üzerinde yaptığı araştırmada 
deneklerden %9.7’ilköğretim, %72.35’i lise ve dengi okullar, %16.6’sı üniversite veya 
yüksekokul, %1.38’i y.lisans veya doktora mezunudurlar.22 Yorulmazlar ve arkadaşlarının 
Türkiye ve dünyadaki elit Badmintoncu sporcular üzerinde yaptığı çalışmada badminton 
sporuna yönelmede eğitim düzeyinin etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir.44 Bu bulgular 
araştırma sonuçları ile paralellik göstermiştir (Tablo: 1). 
 Araştırmaya katılanların meslek grupları incelendiğinde %63.1 gibi büyük bir 
çoğunluğun öğrenci olduğu dikkat çekmektedir. Bu sonuçtan, elit sporcuların eğitim 
durumlarını aksatmadığı veya başka bir ifadeyle sporun eğitimi engelleyici değil teşvik edici 
yönü olduğu sonucuna varabilmekteyiz. Deneklerin büyük bir çoğunluğunun son bitirdiği 
okulun lise ve dengi okul olması ve yine deneklerden büyük bir çoğunluğun öğrenci 
olmasından hareketle deneklerin çoğunun akademik eğitimi bitirmiş veya akademik eğitime 
devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca deneklerin akademik eğitimli olduğundan 
sorularımızı sağlıklı değerlendirdiklerini kabul edebiliriz (Tablo: 1). 
 Araştırmaya katılanların medeni hal durumlarına baktığımızda büyük bir çoğunluğun 
bekar olduğu belirtilmiştir. Bu durum bize performans sporlarından biri olan atletizmde 
evlilik sonrası süreklilik ve başarının zor olduğunu göstermektedir. Bir başka yönden evli 
deneklerden büyük bir çoğunluğun erkek oluşu bayanların bu sporu evlilik sonrasında devam 
ettirmedikleri sonucunu vermiştir (Tablo: 1). 
 Araştırmaya katılanların geldiği yerleşim yeri çoğunlukla il merkezleridir. Büyüme ve 
ilköğretim çağında deneklerimizin spora yönelme aşamasında sosyal çevre unsurlarından 
herhangi bir baskı görmedikleri ve bunun aksine sosyal çevrenin teşvik edici bir konumda 
olduğunu söyleyebiliriz (Tablo: 1). 
  
            Araştırma yaz aylarında düzenlenen kulüplü pist yarışmaları esnasında yapılmasına 
rağmen araştırmaya katılımın büyük bir çoğunluğu yine de orta-uzun mesafeciler tarafından 
olmuştur. Aslında atletizmin geneline baktığımızda da durum pek farklı değildir. Konuyu 
atletizmle birlikte birçok amatör branşın en büyük sıkıntılarından biri olan maddi etkenler 
açısından incelediğimizde orta-uzun mesafe koşucularının diğer atletlere oranla daha çok gelir 
elde ettikleri bilinmektedir. Zira orta-uzun mesafe koşucuları sadece pist yarışlarını koşmakla 
kalmayıp, birçoğu kış aylarında düzenlenen ve hemen hepsinde tatminkar maddi ödüller 
dağıtılan kros (27 Aralık Atatürk koşusu, Avrasya maratonu,19 mayıs yarı maratonu, vb.) 
yarışmalarına katılmaktadırlar. Durum böyle olunca atletizmde uzun mesafe koşucularının 
daha uzun yıllar faal spor yapabildiği sonucuna varılabilir (Tablo: 2). 
 Kulüp durumları göz önüne alındığında araştırmaya katılan sporculardan %45.8’i 
birinci ligden, %47.7’si ikinci ligden ve %6.5’i kros liginden olduğu görülmüştür (Tablo: 2). 
Ayrıca araştırmaya Türkiye 1nci liginden 8 bayan ve 8 erkek, Türkiye ikinci liginden de 5 
bayan ve 7 erkek kulübü olmak üzere toplam 28 kulüp katılmıştır. Atletizm Federasyonu 



tarafından 2002 yılında pistlerde ve kros liglerinde yarışacak toplam 48 kulüp bildirilmiştir.5 
Böylece araştırmamıza katılan kulüp sayısı federasyondan elde edilen kulüplerin %58.3’ünü 
oluşturmaktadır (Tablo: 2). 
 Deneklerin hangi bölgede atletizmle uğraştığını incelediğimizde, büyük bir 
çoğunluğun İç Anadolu Bölgesinden olduğu belirtilmiştir. Araştırmamıza Güney Doğu 
Anadolu bölgesinden herhangi bir sporcu katılmadığı dikkat çekmiştir. Buradan 
anlaşılmaktadır ki bu bölgemizde atletizm sporuna gereken ilgi gösterilmemektedir (Tablo: 2). 
 Araştırmaya katılan deneklerin birçoğunun atletizme 15-16 yaşlarında başladığı 
belirtilmiştir. Literatürler incelendiğinde birçok spor branşında olduğu gibi atletizmde de 
spora başlamanın en uygun yaşı 8-10 yaşları arası olduğu bilgisine varılmıştır.10,13,20 
Bompa’ya göre spor uygulamasına başlama yaşı atletizmde 10-12 iken, özel antrenmana 
başlama yaşı 13-14, yüksek verim antrenmanına başlama yaşı ise 18-23’tür.10 Ancak 
yaptığımız araştırmada yukarıdaki bilgiler doğrultusunda atletizme başlama yaşının ortalama 
14.1 olduğunu görmekteyiz. Bu belirtiler ışığında deneklerin atletizme başlama yaş 
ortalamaları ele alındığında atletizme, özel antrenmana başlama yaş ortalaması olan 12-14 yaş 
sınırlarından bile geç başladıkları anlaşılmaktadır. Bu çalışma sonuçları Bompa’nın yaptığı 
çalışmayla paralellik göstermemektedir (Tablo: 3). 
 Araştırmaya katılan deneklerin başarı seviyelerini incelediğinde, büyük bir 
çoğunluğunun Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceyi alabilecek ve her an milli olabilecek 
sporculardan oluştuğu görülmektedir. (Tablo: 3).  
 Araştırmaya katılan deneklerin milli oluş sayılarına baktığımızda, yarıya yakınının en 
az bir defa milli takımda yarışmış sporculardan oluştuğu görülmektedir.. Bu durumda 
araştırmanın elit seviyedeki sporculara uygulandığını söyleyebiliriz (Tablo: 3). 
 Araştırmaya katılan sporcuların birçoğunun anne mesleğinin ev hanımı olduğu 
belirtilmiştir (Tablo: 4). Kılcıgil’in elit sporcular üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre 
deneklerin anne mesleklerinin %61.3’ünün ev hanımı, %9’unun memur, %10.3’ünun serbest 
meslek sahibi, %3.3’ünün işçi, %3.3’ünün öğretmen, %13’ünün emekli olduğunu 
belirtilmiştir.22 Bakır ve arkadaşlarının elit bayan voleybolcular üzerinde yaptığı bir 
araştırmada deneklerin %68.2’sinin annelerinin ev hanımı olduğu belirtilmiştir.7 Bu iki 
araştırma atletler üzerinde yapılan çalışmayla büyük oranda paralellik göstermektedir(Tablo: 
4).  
 Araştırmaya katılan sporcuların babalarının meslek dağılımına bakıldığında, 
%12.5’inin çiftçi, %10.2’sinin memur, %34.7’sinin serbest meslek sahibi, %12’sinin işçi, 
%2.8’inin öğretmen ve %27.3’ünün ise diğer meslek gruplarına ait olduğu gözlenmiştir 
Kılcıgil’in yaptığı araştırmada elit seviyedeki sporcuların baba mesleklerinin %9.7’sinin 
memur, %38.8’inin serbest meslek sahibi, %13.6’sının işçi, %4.1’inin öğretmen, %28.8’inin 
emekli, %2.58’inin ise diğer meslek gruplarına ait olduğu belirtilmiştir.22 Bakır ve 
arkadaşlarının elit bayan voleybolcular üzerinde yaptığı çalışmaya göre deneklerin baba 
meslekleri incelendiğinde %43.1’inin serbest meslek sahibi, %21’inin memur, %12.6’sının 
işçi olduğu belirtilmiştir.7 Baba meslekleri açısından incelendiğinde de çalışmanın bu 
çalışmalarla paralellik gösterdiği gözlenmiştir(Tablo: 4). 
 Sporcuların anne ve baba meslekleri incelendiğinde araştırmalar arasında paralellik 
oranının fazla oluşu ebeveynlerin gerek çocuklarını spora sevk etmede, gerekse elit seviyeye 
gelmelerine imkan tanımada tüm spor dalları için aynı sosyal tabakadan oldukları görüşü 
ortaya çıkmaktadır (Tablo: 4).  
 Araştırmaya katılan sporcuların anne eğitim düzeylerinin dağılımlarını 
incelediğimizde katılımcıların annelerinin büyük bir çoğunluğunun ilk okul mezunu olduğu 
belirtilmiştir (Tablo: 4). 
 Katılımcıların baba eğitim düzeyleri incelendiğinde ise annelere oranla babaların daha 
çok eğitim almalarına rağmen yine de en büyük oranın ilk okul mezunlarında olduğu 



görülmektedir. Kılcıgil’in elit sporcular üzerinde yaptığı araştırmaya göre sporcuların anne 
eğitim durumları: %46.6’sının ilkokul, %16.86’sının ortaokul, %26.7’sinin lise ve dengi 
okullardan, %8.7’sinin üniversite ve yüksekokul, %1.2’sinin ise Y.Lisans veya doktora 
mezunu oldukları belirtilirken; baba eğitim durumları: %29.2’sinin ilkokul, %17.1’inin 
ortaokul, %27.1’inin lise ve dengi okullardan, %3.94’ünün ise Y.Lisans veya doktora 
programından mezun olduğu belirtilmiştir.22 Bu sonuçlar araştırma bulgularıyla paralellik 
göstermektedir (Tablo: 4). 
 Atletizmde spora yönelme yaşı diğer spor branşlarında olduğu gibi genellikle 
ilköğretim safhalarında gerçekleşmektedir. Aynı zamanda atletizme olan bu eğilim tesis ve 
malzemeler (sentetik pist,kum havuzu vb.) açısından ele alındığında büyük illerde 
gerçekleşmektedir. Küçük yaşlarda spora yönelmede en büyük etkenin de aile olduğu göz 
önüne alındığı zaman, ailenin bile sosyal çevrelerden etkilenerek çocuklarını spora 
yönelttiklerini, teşvik ettiklerini görmekteyiz. Bu durum başka bir gerçeği daha ortaya 
çıkarmaktadır: Eğitim hiç kuşkusuz önemlidir, fakat toplumsal mentalitenin olumlu yönde 
gelişmekte olmasıyla aileler ilkokul mezunu bile olsalar, kendi sosyal çevreleri ve toplumsal 
yapının etkisiyle beraber çocuklarını spora yöneltmişler ve teşvik etmişlerdir (Tablo: 4).  
 Araştırmaya katılan deneklerin ailelerinin gelir dağılımına baktığımızda, ailelerin 
birçoğunu düşük gelir seviyesine sahip oldukları belirtilmiştir. Günümüz şartlarını göz önünde 
bulundurduğumuzda tek çocuklu bir aile olsa dahi 500 milyonluk gelirin çok yetersiz 
kaldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı atletizmle ilgilenen sporcuların aileleri genellikle 
ekonomik olarak vasatın altındaki kesimde yaşamaktadırlar diyebiliriz. Bu noktadan hareketle 
araştırma grubundaki bireylerin başarısının ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile ilişkisi 
olmadığını göstermiştir. Yorulmazlar ve arkadaşlarının Türkiye ve dünyadaki elit 
badmintoncular üzerinde yaptığı araştırmada elit badminton oyuncularının başarısının ailenin 
sosyo-ekonomik düzeyleri ile ilişkisi olmadığını göstermiştir.44 Araştırma sonuçları bu 
çalışma ile paralellik göstermiştir (Tablo: 5). 
 Araştırmaya katılan deneklerin ailelerinin gelir dağılımına baktığımızda, ailelerin 
birçoğunu düşük gelir seviyesine sahip oldukları belirtilmiştir. Günümüz şartlarını göz önünde 
bulundurduğumuzda tek çocuklu bir aile olsa dahi 500 milyonluk gelirin çok yetersiz 
kaldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı atletizmle ilgilenen sporcuların aileleri genellikle 
ekonomik olarak vasatın altındaki kesimde yaşamaktadırlar diyebiliriz. Bu noktadan hareketle 
araştırma grubundaki bireylerin başarısının ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile ilişkisi 
olmadığını göstermiştir. Yorulmazlar ve arkadaşlarının Türkiye ve dünyadaki elit 
badmintoncular üzerinde yaptığı araştırmada elit badminton oyuncularının başarısının ailenin 
sosyo-ekonomik düzeyleri ile ilişkisi olmadığını göstermiştir.44 Araştırma sonuçları bu 
çalışma ile paralellik göstermiştir (Tablo: 5). 
 Araştırmaya katılan deneklerin aylık gelir dağılımlarına bakıldığında, sporcuların üçte 
birinden fazlasının hiçbir gelirinin olmadığı, yine üçte bire yakınının ise aylık 150 milyondan 
az bir gelire sahip olduğu belirtilmiştir (Tablo: 6). Ancak aylık geliri 350 milyondan fazla 
olan sporcuların büyük bir çoğunluğu bu gelirlerini atletizmden kazanmamakla birlikte 
gelirlerini başka bir işle meşgul olduklarından elde etmektedirler (Tablo: 7). Araştırma 
grubundaki geliri yüksek olan sporcuların birçoğunun mesleği beden eğitimi öğretmenidir 
(Tablo: 1). 
 Araştırmaya katılan sporcuların bir kısmı atletizm dışında bir işte ücret karşılığı 
çalıştığını belirtmiştir. Buradan bu sporcuların atletizmi ikinci planda tuttuğu sonucuna 
varabiliriz. Atletizm dışında herhangi bir işte para karşılığı çalışmayan sporcu oranı ise 
çoğunlukta kalmıştır. Ancak araştırmaya katılan deneklerin meslek durumları incelendiğinde 
birçoğunun (%63.1) öğrenci olduğu sonucuna varılmaktadır. Bundan dolayı deneklerimizin 
büyük bir çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu ve imkanları olsa dahi antrenman ve eğitim 
dışında zamanları olmadığından eğitimleri süresince çalışmamakla birlikte, ekonomik olarak 



sporcuları tatmin etmeyeceğine inanan deneklerin eğitimleri sona erdiği andan itibaren işe 
yöneldikleri kanısına varılmıştır. Bu da deneklerin spordan beklentilerinin uzun süreli 
olmadığını göstermektedir (Tablo:7). 
 Araştırmaya katılan deneklerin atletizm dışındaki uğraşlarının başarı durumlarını 
etkileme durumu göz önüne alındığında deneklerin yarıdan fazlası başarılarını olumlu 
etkilediğini belirtirken, yarıya yakını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Olumlu 
etkilemesine en büyük etken sporcunun kendisini geçindirmesi için gerekli olan maddi 
kazancı sağlamasının, sporcuyu mutlu ederek başarısına destek olabileceği inancı hakim 
olmaktadır. Olumsuz etkilemesindeki en büyük etken ise yine iş vb gibi şartlarından doğan 
yorgunluk, bir uğraş sonrası tam dinlenememe gibi etkenler olabilir (Tablo: 8). 
 Araştırmaya katılan deneklerin %11.1’i atletizm yaşantıları boyunca en az bir defa 
sponsor sahibi olmuşken, %88.9’unun spor yaşantıları boyunca herhangi bir sponsoru 
olmamıştır. Türkiye’de sponsorluk sistemi birçok gelişmiş ülkeye göre tam olarak 
sistemleşemediğinden dolayı, özellikle özel sektördeki birçok kuruluş başarılı sporcuları 
desteklemek istemesine rağmen sporcuya verdiği maddi desteğin tümünü veya bir kısmını 
devletten alamadığı için bu noktada çekimser kalmaktadır. Yürürlüğe giren son sponsorluk 
yasasına göre spora katkı sağlamak isteyen bir kurum veya kuruluş başarılı olan ferdi 
sporculara yardım edememekle birlikte yalnızca uluslararası organizasyonlar ile yarım kalmış 
veya tamamlanamamış tesislere maddi destekte bulunabilmektedirler.17 Bu yönetmelik 
başarıyı desteklemede eksik bir unsur olarak görülmektedir (Tablo: 9). 
 Araştırmaya katılan bireylerin başarı durumları ile gelir durumları göz önüne 
alındığında başarılı sporcuların genellikle iyi gelir seviyesine sahip oldukları görülmektedir 
(Tablo 10, p<0.01). 
 Araştırma grubundaki atletlerin sponsor durumu ile sporda başarı düzeyi arasında 
ilişki incelendiğinde, başarılı olan sporcuların büyük bir çoğunluğunun sponsor sahibi 
olamadıkları görülmüştür (Tablo 11). 
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VOLEYBOLCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ VE YARIŞMA SONRASI KAYGI 

DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

          

Vesile YILMAZ*, Ziya KORUÇ*, Zeycan ACAR** 

*Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

**Voleybol Antrenörü 

 

ÖZET 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, bayan voleybol takımında yer alan sporcuların yarışmadan 15 

gün, 1 hafta, 3 gün, 1 gün, 2 saat, 20 dakika önce, yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, 2 

saat ve 1 gün sonra yarışma durumluk kaygısı ve bileşenlerinde ne tür değişimler yaşadıklarını 

saptamaktır.  

Yöntem: Çalışmaya, Vakıfbank Güneş Sigorta Yıldız Bayan Voleybol Takımında yer alan 

toplam 14 sporcu (12.00+0.91) katılmıştır. Sporculara yarışma öncesinde ve sonrasında Yarışma 

Durumluk Kaygı Ölçeği-2 Çocuk Formu (CSAI-2C) uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel 

istatistikler ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Tekniği ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Sporcuların, yarışma yaklaştıkça genel olarak bilişsel ve bedensel kaygı 

puanlarının yükseldiği, kendine güven puanlarının ise düştüğü gözlenmiştir. Yarışma sonrasında ise 

bilişsel ve bedensel kaygı puanları düşerken, kendine güven puanında artma görülmüştür. 

Yarışmadan 15 gün ve 3 gün önce Bilişsel ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında negatif 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). Yarışmadan 1 gün önce alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile Bedensel 

Kaygı arasında pozitif ilişki, Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında 

negatif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Yarışmadan 2 saat önce Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı 

arasında pozitif ilişki, yarışmaya 20 dakika kala Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında negatif 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). Yarışmadan sonra soyunma odasında alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı 

ile Bedensel Kaygı arasında pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Yarışmadan 1 gün sonra alınan 

ölçümlerde, Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif ilişki, Bilişsel Kaygı ve Kendine 

Güven düzeyi arasında negatif ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Sonuçta CSAI-2C ile ölçülen durumluk kaygının yarışma öncesi ve sonrası 

değişimleri gösterdiği gözlenmiştir.   
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Anahtar kelimeler: Yarışma Öncesi, Yarışma Sonrası, Yarışma Durumluk Kaygısı, Bilişsel Kaygı, 

Bedensel  Kaygı, Kendine Güven, Voleybol.  

 

GİRİŞ 

Spor ve fiziksel aktivite çocukların fiziksel gelişimi, psikolojik gelişimi ve sosyal etkileşimi 

için oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. Fakat pek çok çocuk erken yaşlarda yarışma ortamının 

getirdiği yüksek düzeydeki kaygı ve stres yaşantıları sebebi ile belirli bir yaştan sonra sporu 

bırakmaktadır. Çocukların sporun içinde kalabilmeleri için kaygının performansla ilişkisinin ortaya 

konması ve tanımlanması gerekmektedir. 

Organizmayı tehdit eden her durumun bir kaygı oluşturduğu varsayılır. Fiziksel zarar 

tehditleri, benlik değerine ilişkin tehditler ve bir bireyin yapabileceğinden fazla performans 

gerektiren durumlar da kaygı meydana getirmektedir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Pek 

çok araştırmacı, sporda algılanan tehdidin kaygı yaşantısı ile güçlü bir ilişkisinin olduğunu 

belirtmektedir. Eğer sporcunun kişisel hedefleri tehdit altında ise veya bu hedeflerine 

ulaşamayacağı korkusunu yaşıyorsa kaygı düzeyinde artış görülecektir. Özellikle de genç 

sporcularda kaygı düzeyini etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Bunları sosyal değerler, çocuk 

sporunun yapısal özellikleri ve ailenin etkisi başlıkları altında toparlamak olasıdır (Brustad, 1993). 

Yaş kaygıyı etkileyen önemli bir etmendir. Çocuğun gelişiminde her yaşın kendine has 

gelişimsel özellikleri vardır ve çocuğun kaygıları, içinde bulundukları yaşın özelliklerine göre 

değişiklik göstermektedir. Her yaş düzeyinde kaygının şiddeti veya durumluk-sürekliliği değişir. 

Kaygının en yoğun yaşandığı yıllar doğumdan sonraki iki yıl ve ergenlik yıllardır. Yaşa bağılı 

olarak hayattan beklentilerin artması, gerçeklerin daha iyi farkına varılması ve sorumlulukların 

artması buna sebep olabilir (Dong, Yang ve Ollendick, 1994).  

Gençlik sporlarında kaygının değerlendirilmesi durumluk ve sürekli kaygının ölçülmesi ile 

elde edilmektedir. Durumluk kaygı, korku ve gerginlik ile özellenen ani ve geçici bir durumdur 

ve spor ortamında da etkili olan kaygı biçimidir. Sürekli kaygı ise bir kişilik özelliği olarak ele 

alınmaktadır ve daha kalıcı bir duygusal durumdur (Gauron, 1982). 

Durumluk yarışma kaygısının bu anlamda üç önemli boyutu olduğunu söylenebilir: (1) 

Bedensel Durumluk Kaygı; kaygının fizyolojik ve duygusal yönleridir. Doğrudan fizyolojik 

canlılıkla ilgilidir. KAH artar, pupillalar genişler ve fizyolojik belirtiler ortaya çıkar. (2) Bilişsel 
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Durumluk Kaygı; olumsuz kendini değerlendirme ve benlik kaygısını tehdit eden korku tarafından 

meydana getirilen durumluk kaygının bilişsel bileşenidir. (3) Kendine Güven; değişen bilişsel ve 

bedensel kaygıdaki değişmeye bağlı olarak sporcunun kendine güven düzeyindeki değişimi ele alan 

bileşenidir (Martens, Vealey ve Burton, 1990). 

Bu çalışma, sporcuların yarışmadan 15 gün, 1 hafta, 3 gün, 1 gün, 2 saat, 20 dakika önce, 

yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, 2 saat ve 1 gün sonra yarışma durumluk kaygısı ve 

bileşenlerinde (bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven düzeylerinde) ne tür değişimler 

yaşadıklarını ve ölçeğin (CSAI-2C) bu değişimleri ölçmedeki duyarlığını saptamak amacıyla 

yapılmıştır 

 
YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Bu çalışmaya, Vakıfbank Güneş Sigorta Yıldız Bayan Voleybol takımında yer alan toplam 

14 sporcu katılmıştır. Sporcuların yaş ortalaması 12.00+0.91 yıldır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, Stadulis, MacCracken, Eidson ve Severance (2002) tarafından geliştirilen 

Yarışma Durumluk Kaygı Ölçeği-2 Çocuk Formu (CSAI-2C) kullanılmıştır. 

Yarışma Durumluk Kaygı Ölçeği-2 Çocuk Formu (CSAI-2C): Sporcuların müsabaka 

ortamındaki durumluk kaygı düzeylerini ölçmek için Martens, Burton, Vealey, Bump ve Smith 

(1990) tarafından geliştirilen spora özgü durumluk kaygısının çok boyutlu ölçümü olan Yarışma 

Durumluk Kaygı Envanteri-2 (CSAI-2) 10 ve 12 yaşları arasındaki çocuklar için modifiye edilerek 

tekrar düzenlenmiştir (Stadulis, MacCracken, Eidson ve Severance, 2002).  Ölçekte 15 soru 

maddesi bulunmaktadır. Çok boyutlu müsabaka kaygı yaklaşımına göre bilişsel kaygı, bedensel 

kaygı ve kendine güven olmak üzere üç alt ölçek bulunmaktadır. Tüm maddeler dörtlü ölçek 

(Hiçbir Zaman, Bazen, Sıkça, Daima) kullanılarak cevaplandırılmaktadır. Envanter 2004 yılında 

Koruç ve Yılmaz tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve uygulama çalışması yapılmıştır. Envanterin üç 

hafta arayla aynı örneklem grubuna uygulanan envanterin test-tekrar test güvenirliği ise .88 olarak 

bulunmuştur. Envanterin Türkçe ve İngilizce formlarından elde edilen korelasyon katsayısı sırasıyla 

Bilişsel Kaygı için .93, Bedensel Kaygı için .92, Kendine Güven için .96 olarak bulunmuştur. . 

CSAI-2C’de yer alan bütün maddelerin toplam puan ile korelasyonu ya da toplam puanı yordama 
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gücü r= .47 (12. madde) ile r= .88 (4. madde) arasında bulunmuştur. Varimax dönüştürmesine göre 

yürütülen Temel Bileşenler Faktör Analizi sonuçlarına göre 3 faktör belirlenmiştir. Bu 3 faktör 

envanterin % 52.57’sini açıklamaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı Bilişsel Kaygı için .80, 

Bedensel Kaygı için .87 ve Kendine Güven için .85 olarak bulunmuştur. Cronbach Alfa ile 

hesaplanan envanterin toplam iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur..  

Verilerin Toplanması 

Sporcuların genel kaygı düzeylerini belirlemek için Bolu’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar 

Şampiyonası Yarı Final maçlarından 15 gün, 1 hafta, 3 gün, 1 gün, 2 saat, 20 dakika önce ve 

yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, 2 saat ve 1 gün sonra envanterler uygulanmış ve kaygı 

düzeylerindeki değişimlere bakılmıştır. 

Verilerin Analizi 

 Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı ile kaygı 

düzeylerindeki değişimleri açıklayan grafik teknikleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Voleybol takımında yer alan sporcuların yarışma öncesi kaygı boyutları ortalamaları ve 

standart sapmaları Tablo 1’de verilmiştir.  

 
Tablo 1 

Yarışmadan Önce Ölçülen Kaygı ve Kendine Güven Düzeyi Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 

Voleybol takımında yer alan sporcuların yarışma sonrası kaygı boyutları ortalamaları ve 

standart sapmaları Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2 

Yarışmadan Sonra Ölçülen Kaygı ve Kendine Güven Düzeyi Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

CSAİ-2C Alt Boyutları 15 gün önce 1 hafta önce 3 gün önce 1 gün önce 2 saat önce 20 dakika önce 

Bilişsel Kaygı 9.35+2.56 9.71+2.58 9.85+2.50 9.85+2.03 11.28+2.67 13.07+2.12 
Bedensel Kaygı 8.14+1.95 7.42+3.22 7.78+2.45 8.78+2.72 10.21+2.63 11.64+3.05 

Kendine Güven 15.92+2.61 15.42+2.44 15.42+4.27 14.85+2.17 14.12+2.34 14.00+2.25 

CSAİ-2C Alt Boyutları Soyunma odasında 2 saat sonra 1 gün sonra 

Bilişsel Kaygı 9.21+2.56 8.02+2.58 7,00+2.50 

Bedensel Kaygı 7.85+1.95 7.00+2.22 5.10+2.45 
Kendine Güven 16.64+2.61 17.09+2.44 18.00+4.27 
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Sporcuların yarışmadan önce ölçülen Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven 

puan ortalamalarındaki değişiklikler 1 ve 2 numaralı grafiklerde verilmiştir. 

 

Sporcuların Yarışma Öncesi Kaygı Ortalamaları
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Grafik 1: Sporcuların Yarışmadan Önce Ölçülen Kaygı Değeri Ortalamaları 

 

 Sporcuların yarışma öncesi ölçülen kaygı değerleri ortalamalarına baktığımızda, yarışma 

günü yaklaştıkça Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygılarında bir artış olduğu gözlenmiştir. En yüksek 

Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ortalaması ise yarışmadan 20 dakika önce gözlenmiştir. 

Sporcuların Kendine Güven düzeyi ortalamalarına baktığımızda ise yarışma günü yaklaştıkça bir 

düşüş yaşandığı gözlenmiştir. En düşük Kendine Güven ortalaması ise yarışmadan 20 dakika önce 

gözlenmiştir.  
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Grafik 2: Sporcuların Yarışmadan Sonra Ölçülen Kaygı Değeri Ortalamaları 
 

Sporcuların yarışma sonrası ölçülen kaygı değerleri ortalamalarına baktığımızda ise, yarışma 

günü sonrası Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygılarında bir düşüş olduğu gözlenmiştir. En düşük 

Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ortalaması yarışmadan 1 gün sonra gözlenmiştir. Sporcuların 

Kendine Güven düzeyi ortalamalarına baktığımızda ise yarışma gününden uzaklaştıkça bir artış 

olduğu gözlenmiştir. En düşük Kendine Güven ortalaması ise yarışmadan hemen sonra soyunma 

odasında alınan ölçümlerde gözlenmiştir. 

 Sporcuların ölçüm zamanları ile Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven 

puanlarındaki ilişkiler  Tablo 3 ve 4’te verilmiştir. 
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Tablo 3 

Sporcuların Ölçüm Zamanlarına Göre Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven Puanları Arasındaki İlişkiler 
 

 

N:14 
15 gün önce 1 hafta önce 3 gün önce 1 gün önce 2 saat önce 20 dakika önce 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

 
1 

Bilişsel kaygı 1,00 ,511 -,754* ,888* ,185 -,519 ,752* ,050 -,519 ,454 ,343 -,280 ,243 ,147 ,237 -,174 -,376 ,267 

Bedensel kaygı  1,00 -,645* ,389 ,764* -,449 ,303 ,455 -,385 ,489 ,642* -,428 ,212 ,575* -,285 -,187 ,074 ,140 

Kendine güven   1,00 -,561* -,231 ,656* -,659* -,050 ,620* -,393 -,380 ,376 -,294 -,176 -,056 ,098 ,122 -,235 

 
2 

Bilişsel kaygı    1,00 ,292 -,601 ,599* ,087 -,321 ,226 ,264 -,076 -,010 ,044 ,330 -,010 -,423 ,211 

Bedensel kaygı     1,00 -,345 ,036 ,650* -,051 ,327 ,534* -,157 ,041 ,522 -,368 ,193 ,285 -,064 

Kendine güven      1,00 -,316 ,081 ,419 ,029 -,124 ,114 ,216 ,128 -,081 -,051 ,198 -,042 

 
3 

Bilişsel kaygı       1,00 ,232 -,819* ,645* ,592* -,624* ,707* ,412 -,039 -,200 -,198 ,477 

Bedensel kaygı        1,00 -,163 ,610* ,821* -,294 ,409 ,851* -,341 -,012 ,133 ,487 

Kendine güven         1,00 -,591* -,633* ,794* -,681* -,410 ,202 ,408 ,280 -,462 

 
4 

Bilişsel kaygı          1,00 ,772* -,700* ,801* ,796* -,468 -,157 ,127 ,269 

Bedensel kaygı           1,00 -,706* ,654* ,918* -,404 -,289 -,065 ,614* 

Kendine güven            1,00 -,811* -,610* ,677* ,284 ,015 -,251 

 
5 

Bilişsel kaygı             1,00 ,646* -,503 -,139 ,117 ,281 

Bedensel kaygı              1,00 -,516 -,181 ,220 ,440 

Kendine güven               1,00 -,239 -,510 ,247 

 
6 

Bilişsel kaygı                1,00 ,407 -,513 

Bedensel kaygı                 1,00 -,537* 

Kendine güven                  1,00 
* p< 0.05                                                                       (1: 15 gün önce, 2: 1 hafta önce, 3: 3 gün önce, 4: 1 gün önce, 5: 2 saat önce, 6: 20 dakika önce) 
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Yarışmadan 15 gün önce alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında 

r(14)= -,754 ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında r(14)= -,645   negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Yarışmadan 3 gün önce alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında 

r(14)= -,819 negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Yarışmadan 1 gün önce alınan ölçümlerde ise Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında 

r(14)= ,772 pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken, Bedensel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi 

arasında r(14)= -,706  ve Bilişsel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında r(14)= -,700 negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Yarışmadan 2 saat önce alınan ölçümlerde ise Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında 

r(14)= ,646 pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Yarışmadan 20 dakika önce alınan ölçümlerde ise Bedensel Kaygı ile Kendine Güven  

arasında r(14)= ,537 negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 

Tablo 4 
Sporcuların Ölçüm Zamanlarına Göre Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven Puanları Arasındaki 

İlişkiler 

 Soyunma odasında Yarışmadan 
2 saat sonra 

Yarışmadan 
1 gün sonra 

Bilişsel 
Kaygı 

Bedensel 
Kaygı 

Kendine 
Güven 

Bilişsel 
Kaygı 

Bedensel 
Kaygı 

Kendine 
Güven 

Bilişsel 
Kaygı 

Bedensel 
Kaygı 

Kendine 
Güven 

Soyunma 
odasında 

Bilişsel Kaygı 1,000 ,896* -,150 ,661* ,701* -,312 ,194 ,197 ,156 

Bedensel Kaygı  1,000 ,064 ,431 ,728* -,131 ,089 ,249 ,312 

Kendine Güven   1,000 -,373 -,168 ,778* -,381 -,140 ,572* 
2 saat 
sonra 

Bilişsel Kaygı    1,000 ,451 -,396 ,628* ,415 -,212 

Bedensel Kaygı     1,000 -,354 ,526 ,674* -,011 

Kendine Güven      1,000 -,438 -,297 ,493 
1 gün 
sonra 

Bilişsel Kaygı       1,000 ,794* -,576* 

Bedensel Kaygı        1,000 -,169 

Kendine Güven         1,000 
* p< 0.05 

  

Yarışmadan hemen sonra soyunma odasında alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile 

Bedensel Kaygı arasında r(14)= ,896 pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
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Yarışmadan 1 gün sonra alınan ölçümlerde ise, Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında 

r(14)= ,794 pozitif yönde anlamlı bir ilişki, Bilişsel Kaygı ve Kendine Güven düzeyi arasında ise 

r(14)= ,576 negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Yapılan çalışmadan elde edilen veriler, yarışma yaklaştığında Bilişsel ve Bedensel Kaygı 

ile Kendine Güven arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Yarışmadan 15 gün ve 3 gün önce 

Bilişsel ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında negatif ilişki olduğu gözlenmektedir. 

Yarışmadan 1 gün önce alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif bir 

ilişki gözlenirken, Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında negatif 

bir ilişki gözlenmiştir. Yarışmaya 2 saat kala Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif 

ilişki gözlenirken, yarışmaya 20 dakika kala Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında negatif 

bir ilişki gözlenmiştir. Yarışma bitiminden hemen sonra soyunma odasında alınan ölçümlerde 

Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif ilişki gözlenmiştir. Yarışmadan 1 gün sonra 

alınan ölçümlerde ise, Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif  bir ilişki gözlenirken, 

Bilişsel Kaygı ve Kendine Güven düzeyi arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. 

Bayan sporcularla yapılan çalışmalara bakıldığında, Krane ve Williams (1994) bayan 

cimnastikçilerle yaptığı bir çalışmasında, yarışma zamanı Bilişsel Kaygının yükseldiğini, buna 

karşın Kendine Güvenin azaldığını belirtmiştir. 

Jones, Swain ve Cale (1991), bayan sporcuların yarışma yaklaştıkça Bilişsel Kaygılarının 

arttığını ortaya koymuşlardır. Bedensel Kaygıda ise hem bayan, hem de erkek sporcularda 

yarışma günü düşüş gözlenmiştir. Fakat bayanlardaki düşüş erkeklere göre daha fazladır. 

Jones ve Cale (1989) yaptıkları çalışmada, yarışmadan 2 hafta önce, bir hafta önce, 2 gün 

önce, bir gün önce, 2 saat önce ve 30 dakika önce CSAI-2’yi uygulamışlardır. Bilişsel Kaygı 

erkekler için yarışma öncesi dönemde değişim göstermemiştir. Bayanların ise yarışmadan 30 

dakika önce alınan ölçümler sonucunda oldukça yüksek Bilişsel Kaygı yaşadıkları gözlenmiştir. 

Bedensel Kaygı erkekler için yarışma gününe değin artış göstermezken, bayanlarda ise yarışma 

öncesinde artış göstermiştir. Kendine Güven erkeklerde sabit olmasına karşın, yarışma günü 

bayanlarda düşüş göstermiştir. Bayanlar erkeklere göre yarışmadan bir gün önce ve yarışma günü 

daha düşük Kendine Güven sergilemişlerdir. 
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Burton (1988) yaptığı çalışmada durumluk yarışma kaygısı ve performans arasında ilişki 

olduğunu, Bilişsel ve Bedensel Kaygı düzeylerinin, performansın en iyi göstergesi olduğunu 

belirtmiştir. Gould ve ark. (1987) ise erkek basketbol oyuncularının bayan basketbolculara oranla 

daha düşük düzeyde Bilişsel Kaygı gösterdiğini ortaya koymuştur. Yapılan tüm bu çalışmalar 

Bilişsel Kaygının yüksek olduğu durumlarda Kendine Güven puanında ve performansta olumsuz 

bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Araştırmacıların ele aldığı diğer bir konu ise yarışma sonrası Durumluk Kaygı ile yarışma 

performansı arasındaki ilişki olmuştur. Daha önce yapılan pek çok çalışma yüksek düzeydeki 

yarışma öncesi durumluk kaygının, performansı olumsuz yönde etkilediği sonucunu 

bulmuşlardır. Fakat yapılan çalışmalar yarışma sonrası yaşanan kaygının, yarışma öncesi kaygıyı 

etkileyerek gelecek performans için çok önemli ip uçları ortaya koyabileceğini göstermiştir 

(Grasso, 1999). 

Hanton, Thomas ve Maynard (2003) yaptıkları çalışmalarında yarışma öncesi beş farklı 

zamanda ölçüm yapmışlardır (1 hafta önce, 2 gün önce, 1 gün önce, 2 saat önce ve 30 dakika 

önce). Çalışmanın sonucunda, yarışmadan 2 saat ve 30 dakika önce alınan ölçümlerde Bilişsel ve 

Bedensel Kaygının yoğunluğu artarken, Kendine Güvende düşüş görülmüştür. Bilişsel Kaygının 

yoğunluğu, 1 haftadan 2 güne, 1 günden 2 saate ve 2 saatten 30 dakikaya doğru bir yükselme 

göstermiştir. Bedensel Kaygının yoğunluğu ise, 1 haftadan 2 güne, 2 saatten 30 dakikaya doğru 

bir artış göstermiştir. Son olarak Kendine Güvenin yoğunluğunda ise, 1 haftadan 2 güne doğru bir 

artış yaşanmıştır. 

Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular Krane (1994); Jones ve Cale (1989); Hanton, 

Thomas ve Maynard (2003)’ın çalışmalarının sonuçlarına benzer bulgular ortaya koymuştur. 

Yarışma yaklaştıkça sporcuların Bilişsel ve Bedensel Kaygılarında bir artma gözlenirken, bu 

bulgulara paralel olarak Kendine Güven düzeylerinde düşüş gözlenmiştir. Yarışmadan 2 saat 

sonra alınan ölçümler sonucunda ise hem Bilişsel hem de Bedensel Kaygıda bir düşüş 

gözlenirken, Kendine Güven düzeyinde ise artış gözlenmiştir. 

Bilişsel Kaygı ortalamaları 15 günden-1 hafta öncesine, 3 günden-1 güne, 2 saatten-20 

dakika öncesine doğru bir artış göstermiştir. Sporcuların Bilişsel Kaygı değerleri yarışmadan 

hemen sonra soyunma odasında,  yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonra ise düşüş göstermiştir. 

Bedensel Kaygı ortalamalarına baktığımızda ise; 15 günden-1 hafta öncesine, 3 günden-1 güne, 2 
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saatten-20 dakika öncesine doğru bir artış göstermiştir. Benzer şekilde sporcuların Bedensel 

Kaygı değerleri yarışmadan hemen sonra soyunma odasında,  yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonra 

alınan ölçümler sonucunda düşüş göstermiştir. Sporcuların Kendine Güven ortalamalarına 

baktığımızda ise; yarışmadan hemen sonra soyunma odasında,  yarışmadan 2 saat ve 1 gün 

sonraya doğru belli bir artış göstermiştir. Sporcuların en düşük Kendine Güven ortalaması ise 

müsabakadan 20 dakika önce gözlenmiştir. 

Elde edilen bulgular Bilişsel ve Bedensel Kaygının yarışmadan hemen önce arttığını, buna 

karşın Kendine Güvenin ise düştüğünü gösterirken, yarışma sonrasında Kendine Güven 

yükselirken, Bilişsel ve Bedensel Kaygı ise düşüş göstermiştir. Yapılan bu çalışma özellikle 

çocuk sporlarında kaygının tanımlanması ve kaygı ile başa çıkabilme stratejilerinin 

uygulanabilmesi açısından önemli ipuçları sağlayacaktır. 
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SPORCU BAYAN VE ERKEKLERİN BENLİK SAYGISI  

DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

* K.A.ERMAN, A.ŞAHAN, S.CAN 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Sporcu bayan ve erkeklerin Benlik Saygısı 

Düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.   

Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören değişik spor branşlarında spor yapmış ya da yapmakta olan 17-27 

(21,77±2,08 yıl) yaşları arasında 50 bayan, 50 erkek toplam 100 üniversite öğrencisi 

gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan tüm deneklere Rosenberg Benlik 

Saygısı (BS) Ölçeği uygulanmıştır. 

BS (Bayan:0,96±0,95; Erkekler:1,22±1,30) parametresinde bayanlar ve 

erkekler arasında anlamlı farka rastlanmamıştır (z=-0,66; P>0,05).  

Bu bulgulara göre cinsiyet faklılığının BS düzeyini etkilemediği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Rosenberg, Benlik Saygısı, Sporcu 
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COMPARISON OF SELF-ESTEEM LEVEL IN  

FEMALE AND MALE ATHLETES 

*K.A.ERMAN, A.ŞAHAN, S.CAN 

 

ABSTRAC 

The aim of this study was compare self-esteem level of male and female 

athletes. 

Hundred University students (50 male, 50 female) from Akdeniz University 

School of Physical Education and Sport, who had past sport experiences, between 

the ages of 17-27(21,77±2,08 years) voluntarily joined our study. Rosenberg Self -

Esteem Scale were applied to the all subjects joined this research. 

It was determined that there were no differences Rosenberg Self -Esteem  

Subscale between male and female (Female:0,96±0,95; Male:1,22±1,30)  (z=-0,66).  

According to these findings, Self-Esteem which is affects sport performance 

was not significant difference among male and female athletes.  

  

 
Key word: Gender, Rosenberg, Self Esteem, Athlet 
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GİRİŞ 

Benlik, psikoloji literatüründe sık olarak kullanılan ve psikolojinin alt alanları ile 

pek çok psikolojik ekolde önemle üzerinde durulan kavramlardan birisidir. William 

James’in öncülüğünde 1980’lı yıllarda başlayan benlik incelemeleri önemi gelişmeler 

göstermekle birlikte, kavramın terminolojisi ve işlevsel tanımları üzerine henüz ortak 

bir fikrin var olmadığı görülmektedir (1). 

Bireyi diğerlerinden ayıran duygu, tutum ve davranışlarının tümünü, 

örgütlenmiş bütünlüğünü ifade eden ben, (=benlik, =kendilik) zaman zamanda kişilik 

sözcükleri ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Bunlarda benlik sözcüğü bazen ego 

anlamında kullanılmaktadır. Oysa benlik geniş bir kavramsal sistem içerisinde 

hiyerarşik olarak düzenlenmiş pek çok yapıyı içine almaktadır. Buna göre benlik 

egoyu da kapsar ve egodan daha geniş çerçeveli bir yapı olup egodan daha üst 

yapısal özellikler gösterir (2). 

Benlik kavramı (self concept) bilişsel gelişim süreçleri tarafından geliştirilen ve 

kontrol edilen bir yapıdır. İnsanın kendi kendini, benliğini algılama, kavrama biçimi 

olarak  tanımlanan benlik kavramı pek çok kuram gibi psikoloji tarihinde önemli bir 

konuma sahiptir (2). 

Benlik kavramı basitçe, bireyin bir insan olarak kendi davranışlarına, 

yeteneğine, değer biçmesine ve bedenine karşı duyduğu saygı, bunlara karşı 

gösterdiği tutum değerlendirme, değerlerin toplamı olarak ifade edilir (3). 

İnsan hayatının çeşitli noktalarında duygusal ve bilişsel değişkenler bireyin 

benlik kavramına çeşitli şekilde katkıda bulunurlar. Aynı zamanda benlik çevreden 

alınan geri bildirimlere dayanarak, toplumsal etkileşimlerle gelişme göstermektedir. 

Benlik kavramının ölçülmesi özellikle benlik saygısı (self esteem) üzerinde 

durulmaktadır (2).   

Benlik saygısı, kişinin kendini tüm yönleriyle benimsemesi, değer vermesi, 

kendine güven ve saygı duymasıdır. Benlik saygısı, kişinin kendisi hakkında ve 

sürekliliği olan  bir değerlendirmedir. Böyle bir değerlendirme, bireyin kendisini 

değerli hissetmesi, yeteneklerini ortaya koyabilme, toplum içinde beğenilir olma ve 

kabul görme, kendi bedensel özelliklerini kabul ve benimseme gibi kişinin kendisi için 

onayladığı özellikleri ile ilgili olup, onun kendi hakkındaki yargısını göstermektedir (4). 
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Yüksek benlik saygısına sahip insanlar düşük benlik saygısına sahip insanlara 

göre daha farklı davranırlar. Araştırma sonuçları, benlik saygısının yüksek olmasını 

genel olarak bireyi aktif ve sosyal ilişkiye girmeye iteceğini benlik saygısının düşük 

olmasının ise kişinin toplum içinde kendisini baskı altında ve kuvvetsiz hissetmesine 

yol açtığını göstermektedir (4). 

Bir çok araştırma, fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık üzerine yararlarını ve 

kişinin psikolojik fonksiyonlarını geliştirmesine uygun yardım stratejisi olarak 

kullanıldığını ortaya koymuştur. Zihinselsel sağlığın ve bireyin psikolojik 

fonksiyonlarının göstergesi olan benlik kavramı, kişinin günlük yaşamındaki 

mutluluğu, yaşamın farklı boyutlarındaki başarı, insanlarla etkili ve iyi bir ilişki 

kurmadaki önemli rolünden dolayı sporla, fiziksel aktivite, egzersiz ile ilişkisi en çok 

araştırılan psikolojik kavramlardan biri olmuştur (5). 

Egzersiz ve fiziksel uygunluk programlarının bireyin fiziksel yeterliliğini ve 

kendini kabul etmesini artırıcı bir potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. Folkins ve 

Sime(1981) fiziksel uygunluk antrenmanının benlik kavramını artırdığını tespit 

etmiştir. Bu ve bunun gibi bir çok incelemede egzersizin benlik kavramı üzerine 

olumlu etkide bulunduğu tespit edilmiştir (6). 

 

MATERYAL METOD 

Araştırmaya, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören, değişik spor branşları ile uğraşan ve 17-27 yaşlarında (21,77±2,08 

yıl) olan 50 erkek (22,29±2,06 yıl), 50 bayan (21,24±1,99 yıl) toplam 100 üniversite 

öğrencisi katılmıştır. 

Çalışmaya katılan tüm deneklere anket uygulanmadan önce çalışmanın amacı 

ve önemi anlatılmış ve anket hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilere Rosenberg Benlik 

Saygısı (BS) Ölçeği uygulanmıştır. Bu uygulama sınıf ortamında rahat ve birbirileriyle 

ile iletişime girmeyecek şekilde toplam 25 dk içerisinde yapılmıştır. 

Benlik saygısı ölçeği 1963 yılında Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiştir. 

Güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları  yapıldıktan sonra bir çok çalışmada ölçüm aracı 

olarak kullanılmıştır. 

Ülkemizde, ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları Çuhadaroğlu tarafından 

yapılmış olup, geçerlilik katsayısı r=71 olarak bulunmuştur. Test -tekrar test 

güvenirlilik yöntemi kullanılarak da güvenirlilik katsayısı r=75 olarak saptanmıştır. 
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Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli 63 sorudan oluşan bir öz 

bildirim ölçeğidir. Ölçek, on iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bu alt kategoriler benlik 

saygısı(BS), kendilik kavramının sürekliliği, insanlara güvenme, eleştiriye duyarlılık, 

depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arsı ilişkilerde 

tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme, anne-baba ilgisi, babayla ilişki ve psişik 

izolasyon şeklinde adlandırılmıştır. Rosenberg istenildiği takdirde alt ölçeklerin 

araştırmalarda ayrı ayrı kullanılabileceğini belirtmiştir. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda benlik saygısını ölçmeye yönelik olarak, ölçeğin ilk ‘’10’’maddesi 

kullanılmıştır. Ölçeğin kendi içindeki değerlendirme sistemine göre denekler, 0 ile 6 

puan arasında puan almaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, benlik saygısı 

düzeyinin düşmesine işaret etmektedir. 

0-1 puan: Yüksek düzeyde benlik saygısı 

2-4  puan: Orta düzeyde benlik saygısı 

5-6  puan: Düşük düzeyde benlik saygısı olarak değerlendirilmiştir. 

 

İSTATİKSEL ANALİZ 

İstatistiksel analizler Mikrosoft Office Excel 6.0 programında yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistiğin yanı sıra BS parametresi süreksiz seri olduğu için Non 

parametrik istatik yöntemlerinden Mann-Whitney U istatistik testi uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 17-27 (21,77±2,08 yıl) yaşları arasında değişen 50 bayan, 

50 erkek toplam 100 üniversite öğrencisinin aritmetik ortalama, standart sapmaları ile 

birlikte bayan ve erkekler arasındaki farkın anlam düzeyi çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge1: Öğrencilerin  yaş, BS, değerlerinin a.o, ss değerleri ve bu değerlerin 

karşılaştırılması.  

* P<0,05 

 

ÖLÇÜLEN 

PARAMETRELER 

BAYANLAR 

n=50 

 p= ERKEKLER 

n=50 

TÜM GRUP 

n=100 

YAŞ 21.24±1.99 t=2,61 0.01* 22,29±2.06 21.77±2.08 

BS 0,96±0,95 Z=-0,66 0,51 1,22±1,30 1,09±1,14 
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Çizelge 1’e göre; BS (Erkeler:1,22±1,30; Bayanlar:0,96±0,95) parametresinde 

erkekler bayanlara göre daha yüksek değerlere sahiptir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Şekil 1:Yaş parametresinde bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 
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          Şekil 2: BS parametresinde  bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada sporcu bayan (n=50) ve erkekler (n=50) arasındaki BS düzeyi 

farkı incelenmiştir. Erkeklerin BS düzeyinin bayanların BS düzeyinden daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir (P>0,05). 

 Eby ve Arkadaşlarının 16 erkek, 13 bayan basketbol oyuncusu üzerinde 

yaptıkları çalışmada iki grup arasında BS bakımından fark olmadığı belirlenmiştir (7). 

 Thomas ve arkadaşlarının bildirdiğine göre bu yaşlarda bayan ve erkeklerin 

BS düzeyleri arasında (erkeklerin lehine) önemli fark vardır (8). 

 Sporcu olmayan 4590 yüksekokul öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada 

bayanların BS parametresinin erkeklerden daha düşük düzede olduğu belirtilmektedir 

(9). 

 Salminen’in 1994’te yaptığı çalışmada, erkeklerin bayanlardan daha fazla BS’a 

sahip olduklarını belirlemiştir (10). 

 Benlik saygısı, bir anlamda, kişinin kendi kişisel özelliklerini beğenmesini, 

değerli ve başarılı görmesini ifade ettiğinden, bireyin sosyal pozisyonuyla benlik 

saygısı arasında ciddi bir bağlantı vardır. Çünkü, genel olarak, benlik saygısı, bireyin 

sahip olduğu statü ve rollerinin sonucunda edinilir (11). 

Yapılan kaynak inceleme çalışmalarında, daha çok spor yapmayan ve geniş 

denekli çalışmalarda, bayanların; Aile baskısı, toplumdaki statülerindeki 

olumsuzluklar  ve diğer sosyal sorunlardan dolayı erkeklere göre daha düşük 

düzeyde BS’ye sahip oldukları saptanmıştır. Ancak sporcu bireylerde yapılan 

çalışmaların çoğunda bayan ve erkekler arasında BS parametresi bakımından fark 

gözlenmemektedir. Buna göre spor yapan bayanların BS’larının yükseldiği, 

karşılaştırıldıklarında ise erkekler ile benzer BS düzeyine sahip oldukları söylenebilir.  
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Purpose: The purposes of the project are to determine the thoughts of 8-12 age group students 
on athletism and the final phase we are in, to collect the data to make the new elavuations and 
evaluate the properties of the student sportmen who join to competitions.  
 
Method: The National Education District Directorate sent written information to all the 
schools in İstanbul about the athletism development project. 395 of 1500 students had to right 
of joining to final competition and questionnaires were applied to 196 students individually, 
76 girls and 120 boys. They were asked various questions and the results were evaluated by 
means of the SPSS program.  
 
Result: 80 % of students state that the sport does impede their lessons , 63 % of students make 
the sport in places near to their homes, 97 % state that they enjoy joining to the competitions, 
3 athlets do not know any atlethe name, 36 % know the names of Süreyya and Elvan, 55 % 
know only the name of Süreyya. 90 % of students do not know the name of any foreign 
athlete. 45 % of students state that their teachers encouraged them to make sport and 28 % 
state they themselves begin to make sport. The families have an effect in the rate of 15 %. 56 
% of children have someone in their families making sport. 55 % of them are sisters-brothers 
and 45 % parents. Only 39 % of the persons who join to the competitions make athletism.  
 
Discussion: Today, every athlete knows at least one athlete name. This is a very positive 
situation when compared to past years but they have still difficulty in giving the second name. 
Almost everybody knows Süreyya . Elvan is not known much. Nobody can given the third 
name. We hope we will remember Eşref Apak in the near future. Teachers still take place in 
the center position in encouraging students to make any sport. We must strengthen the 
teachers and try to attract them to athletism. . The rate of persons who make sport in the 
family is still very low . 44 % of persons do not have anybody in their family who make sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTITUDES OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS TOWARD OBESITY: 

GENDER AND SPORT PARTICIPATION COMPARISON 

 

Introduction 

 Obesity is a serious, prevalent and growing public health problem in most 

industrialized countries (1) and may lead to many serious health problems like coronary heart 

disease, hypertension and hyperlipidemia. In addition to its serious effects on physical health 

obesity also has psychological consequences. Obesity usually evokes disgust, anger and pity; 

and obese individuals typically suffer feelings of shame and guilt, since they are typically 

believed to be responsible for their overweight (2,3). Obesity is often the most memorable 

feature of obese individuals, whose other characteristics may be ignored.  

 It is clear that societies have negative attitudes toward obesity and that these attitudes 

often translate into prejudice and discrimination against people who are overweight (1,4).  

These attitudes are found in people of all ages and occupations. For example, Brook and 

Tepper (5) indicated that most of the high school students in their study had negative attitudes 

toward obesity and considered obese people as handicapped; moreover, these negative 

attitudes increased with age. Even health care professionals, like nurses and physicians have 

been shown to exhibit negative attitudes toward obese individuals (4,6).  

 Although negative views of obesity are widely held, they may be moderated by certain 

characteristics of individuals and cultures. One of these characteristics is gender. In general 

research shows that that females tend to show greater concern about obesity than males and 

that overweight females are perceived more negatively than overweight males (3,7,8).  

 In addition to gender, participation in sports is another factor that might influence 

people’s attitudes toward obesity. It is well known that the health benefits of sport include 

decreases in obesity and increases in variables related to physical fitness, including aerobic 

power and muscular strength. Along with such physiological outcomes, participation in sports 

also has psychological consequences like improved body image and self-esteem (9,10). In this 

study, we looked to see whether or not college athletes and non-athletes differed not only in 

their body mass index but in their attitudes toward obesity. 

Obesity is also a major health problem in Turkey, as in many other countries, and 

several studies have investigated the prevalence and physiological consequences of obesity 

(11,12). In all of these studies it has been found that the prevalence of obesity in women from 

various Turkish cities increases with increasing age.  



The purpose of this study was therefore to examine attitudes toward obesity in a 

sample of Turkish university students and to see how these attitudes were related to both 

gender and participation in sports.  

Methods 

Participants: Participants in this study were 136 athlete (52 females and 84 males) and 100 

non-athlete (41 females and 59 males) university students.  

Instrument: 

A questionnaire composed of four sections was employed to investigate the 

participants’ attitudes toward obesity. The first part of the questionnaire asked for some 

demographic information:  gender, age, height, weight and current occupation. The second 

section of the questionnaire consisted of 10-item Restraint Scale of Polivy and Herman that 

was developed to identify individuals who are chronically concerned about their weight and 

attempt to control or reduce it (13). Higher scores on this measure indicate greater weight 

concern and restraint. The third section of the questionnaire consisted of eight questions 

referring to two sets of nine numbered line drawings, one of females and one of males varying 

in body shape from thin to fat. Thompson and Gray (14) developed these drawings as part of 

the Contour Drawing Rating Scale. The drawings were labelled from 1 (thinnest) to 9 

(fattest). The questions were adapted from Harris & Harris (15). The fourth section of the 

questionnaire measured personal opinions about “how people should look and what they 

should weigh” as well as a few questions about respondents’ personal experiences with 

weight. It consisted of ten questions most of which came from Harris and Harris (15).  

 

Data Analysis: 

 Two (gender) by two (athlete status) Analysis of Variance (ANOVA) were used to 

determine the differences between female and male athletes and non-athletes on the Restraint 

Scale and the items related to the figure drawings. Chi-square tests were used to investigate 

the differences between males and females and between athletes and non-athletes on the 

categorical personal opinion items. SPSS for Windows version 10.0 was used for statistical 

analysis and statistical significance was accepted at a confidence level of p<0.05. 

Results 

Restraint Scale:  

Results of a 2´2 ANOVA indicated that females had significantly higher Restraint 

Scale Scores than males (Athletes: X female = 21.92±5.35, X male  =20.50±4.34; Non-athletes 



X female = 21.17±4.31,  X male  =19.81±4.81; F(1,235) = 4.814, p<0.05).  The effects of athletic 

status (F(1,235) = 1.288; p>0.05) and the gender´athletic status interaction (F(1,235) = 0.003; 

p>0.05)  were not statistically significant.   

Drawings:  

 The mean scores on the questions about drawings for athletes and non-athletes are 

given in Table 2.  

Table 2: Mean scores and ANOVA results of university students about drawings 

 Athletes 

 F         M 

Non-Athletes 

F          M 

F 

Gender 

F 

Sport 

F 

Gender´Sport 

1. Which one looks most like you? 3.86 4.17 3.78 4.38 11.431*  0.222 1.151 

2. Which would you most like to look like? 3.76 4.50 3.73 4.76 33.544** 0.567 0.940 

3. Which looks like most women you know? 6.52 5.53 5.82 5.86 1.424 0.214 1.640 

4. Which looks like most men you know? 6.00 5.43 5.73 5.84 1.509 0.165 3.432 

5. Which woman looks the healthiest? 3.86 4.24 4.07 4.29 5.520*  1.075 0.407 

6. Which man looks the healthiest? 4.43 4.46 4.51 4.32 0.252 0.039 0.508 

  *p<0.05 

**p<0.01 

As can be seen from Table 2, there is a significant gender difference for question 3, 

“Which woman looks the healthiest?” (F(1,235) = 5.520, p<0.01) indicating that females picked 

a thinner drawing than males.  However no other effects of gender, athletic status, or the 

interactions were found for any of the items.  

Personal Opinions and Experiences: 

 Chi-square test results indicated no significant differences between female and male 

athletes and non-athletes in “how fat they perceived themselves to be: 57.6 % of female 

athletes, 66.7 % of male athletes, 63.4 % of female non-athletes and 59.3 % of male non-

athletes indicated that they consider themselves as “normal” in weight. Overall, 63.2 % of 

athletes and 61 % of non-athletes identified themselves as “normal” in weight. 

The percentages of males and females and athletes and non-athletes giving various 

responses to other personal questions along with the values of chi-square tests are presented in 

Tables 3a and 3b respectively. 

 

 

 

 



Table 3: Percentages and chi-square test results of personal questions a) for females and 

males b) for athletes and non-athletes 

  a) 

Questions  Females Males c2 
1. Has anyone told you that you are too fat or 
weigh too much? 

Yes 26.1 % 24.1 % .116 

 No 73.9 % 75.9 %  
2. Has anyone ever told you that you are too 
thin or weigh too little? 

Yes 51.1 % 38.7 % 3.466 

 No 48.9 % 61.3 %  
3. Have you ever tried to lose weight? Yes 68.5 % 47.2 % 10.254** 
 No 31.5 % 52.8 %  
4. Have you ever tried to gain weight? Yes 31.5 % 40.4 % 1.895 
 No 68.5 % 59.6 %  
5. If someone is overweight, should try to 
lose weight? 

Yes 97.8 % 95.7 % .735 

 No 2.2 % 4.3 % 4.628 
6. It is worse to be fat if you are: A Man 2.2 % 2.1 %  
 A 

Woman 
27.5 % 41.3 %  

 It 
doesn’t 
matter 

70.3 % 56.6 %  

7. It is worse to be fat if you are: A Child 4.4 % 11.3 % 11.345* 
 A 

Teenager 
12.1 % 22.7 %  

 An 
Adult 

25.3 % 27.7 %  

 It 
doesn’t 
matter 

58.2% 38.3 %  

*p<0.05 
**p<0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) 

Questions  Athletes Nonathletes c2 
1. Has anyone told you that you are too fat or 
weigh too much? 

Yes 25.4 % 24.2 % .039 

 No 74.6 % 75.8 %  
2. Has anyone ever told you that you are too 
thin or weigh too little? 

Yes 43.0 % 44.4 % .051 

 No 57.0 % 55.6 %  
3. Have you ever tried to lose weight? Yes 55.6 % 55.6 % .000 
 No 44.4 % 44.4 %  
4. Have you ever tried to gain weight? Yes 41.0 % 31.3 % 2.316 
 No 59.0 % 68.7 %  
5. If someone is overweight, should try to 
lose weight? 

Yes 97.0 % 95.8 % .233 

 No 3.0 % 4.2 %  
6. It is worse to be fat if you are: A Man 1.5 % 3.0 % 15.295*** 
 A 

Woman 
25.9 % 49.5 %  

 It 
doesn’t 
matter 

72.6 % 47.5 %  

7. It is worse to be fat if you are: A Child 6.7 % 11.2 % 5.129 
 A 

Teenager 
14.9 % 23.5 %  

 An 
Adult 

27.6 % 25.5 %  

 It 
doesn’t 
matter 

50.7 % 39.8 %  

***p<0.001 

 As can be seen from Table 2, significant differences between males and females were 

found for only two items: “Have you ever tried to lose weight?” and “It is worse to be fat if 

you are a child or teenager”. More females than males indicated that they had tried to lose 

weight and more females than males thought that being overweight is equally serious for 

children and teenagers. Responses to the rest of the items were generally similar for males and 

females. 

 Athletes and non-athletes differed significantly on only one item. As can be seen from 

percentages in Table 3, athletes indicated that being overweight is equally bad for men and 

women more than did non-athletes.  

Discussion 

 Although not all measures showed gender differences, the results from the restraint 

scale revealed greater weight concern and restraint among the female students than the males, 

a result consistent with previous research (3,7,8). Moreover, although most respondents 

believed that being fat is equally bad for a man or a woman, far more viewed it as worse for a 



woman than viewed it as worse for a man. Coupled with the fact that the male respondents, 

but not the females, wished to be larger than they are, these results suggest that Turkish 

college students, like their counterparts in other countries, see obesity as a greater concern for 

females than for males.  

The analyses of athletic status showed only two differences between athletes and non-

athletes. Athletes were more likely to believe that individuals are responsible for their being 

overweight, perhaps reflecting their greater familiarity and comfort with controlling their own 

bodies. Athletes were more likely to indicate that being overweight is equally serious for men 

and women. The lack of significant differences in personal concern about weight is an 

interesting contrast to the findings of Brook and Tepper (5) that student athletes showed 

greater weight concern than non-athletes and those of Marsh (10) and Koivula (9) that athletes 

have a more positive body image and self esteem than non-athletes. The similarity between 

athletes and non-athletes in the present study could have been due to the fact that even the 

non-athletes participated in physical fitness activities and maintained a healthy weight. It 

might also have been due to the fact that the athletic sample consisted of those on college 

teams, rather than truly elite athletes, whom Marsh (10) suggested are those who would be 

most likely to reap the psychological benefits of sport participation. 

 In summary the present research suggests that Turkish university students do not differ 

substantially from their Western counterparts in their attitudes towards weight and obesity. 

Female and male students were generally similar in their attitudes towards obesity although 

female students showed higher weight concern and restraint. Athletes were somewhat more 

likely to blame obesity on the individual but did not differ from non-athletes in their personal 

opinions and experiences concerning obesity and weight. Since it is known that the 

prevalence of obesity in Turkey is increasing (11,12), and since discrimination against the 

obese is a real possibility in Turkey as well as elsewhere, the need for increasing social 

consciousness about obesity and obesity-related physiological and psychological problems in 

Turkish schools becomes very clear. 
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RİTMİK CİMNASTİK BAYAN MİLLİ TAKIMININ YARIŞMA ÖNCESİ VE YARIŞMA 

SONRASI KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Ziya KORUÇ*, Figen ALTAY*, Vesile YILMAZ* 

*Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

 

ÖZET 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımında yer alan sporcuların 

yarışmadan 2 gün, 2 saat, 1 saat, 20 dakika önce ile yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonra yarışma 

kaygısı ve bileşenlerinde (bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven düzeylerinde) ne tür 

değişimler yaşadıklarının ve ölçeğin ne kadar duyarlı olduğunu saptamaya yöneliktir.  

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 11.57+0.90 yıl olan 7 sporcu katılmıştır. Sporculara 

yarışma öncesinde ve sonrasında Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri Çocuk Formu-2 (CSAI-2C) 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistikler ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon 

Tekniği ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Sporcuların, yarışma yaklaştıkça bilişsel ve bedensel kaygı puanlarının 

yükseldiği, kendine güven puanlarının ise düştüğü gözlenmiştir. Yarışma sonrasında ise bilişsel ve 

bedensel kaygı puanları düşerken, kendine güven puanında artma görülmüştür. Yarışma günü 

yaklaştığında, Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Bunun tersine, yarışma gününden sonra kaygı bileşenleri arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır (p>0.05). Sporcularda Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven düzeyleri 

arasında anlamlı ilişkilerin var olduğu, ama bu ilişkilerin yarışma öncesi ve yarışma sonrası 

durumluk kaygı düzeylerine göre değişiklik gösterebildiği gözlenmektedir.  

Sonuç: Sonuçta CSAI-2C ile ölçülen durumluk kaygının yarışma öncesi ve sonrası 

değişimleri gösterdiği ve kaygı bileşenlerinde değişim olduğunu göstermiştir.   

Anahtar kelimeler: Yarışma, Durumluk Kaygı, Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı, Kendine Güven, 

Ritmik Cimnastik. 
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GİRİŞ 

Çocukların spordaki duygusal yaşantıları, psikolojik olarak iyi durumda olmaları (well-being) 

ve spora devam etmeleri ile yakından ilişkilidir. Yaşadıkları stres ve kaygının miktarı çocukların bir 

süre sonra sporu bırakmalarına neden olmaktadır. Yoğun antrenman programları ve yüksek başarı 

beklentileri çocukların kaygı ve stres yaşantıları ile çok erken yaşlarda tanışmalarına neden 

olmaktadır. 

 1970 yılında McGrath, stresin gelişiminin dört aşamadan oluştuğunu ortaya koymaktadır 

(Martens, Vealey ve Burton, 1990). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor psikolojisi araştırmaları sporda strese yol açan etmenleri şu şekilde ortaya 

koymaktadır; yüksek düzeyde bitkinlik, diğer insanların yüksek beklentileri, hata veya başarısızlık 

korkusu, yarışmanın önemi, sonuca verilen aşırı değer, olumsuz değerlendirilme korkusu (Jones, 

Swam ve Cale, 1991). 

Yaşları 9-12 arasında değişen ve Ulusal takımda yer alan 74 bayan sporcuyla yapılan bir 

çalışmada sporculara stresle ilişkili olarak oluşturulan bir envanter uygulanmıştır (Cimnastik 

sporunda size en çok stres veren yaşantılar nelerdir?, Sizi gerçekten sinirlendiren durumlar nelerdir? 

gibi). Çalışmanın sonucunda stres kaynakları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Sonuçlar 

sekiz farklı grupta toplanmıştır: (1) %38 beceri performansı (yeni beceriler öğrenme, zor ve korku 

verici beceriler öğrenme, bir beceri ile ilk defa olarak karşılaşma), (2) %25.7 değerlendirilme 

korkusu, (3) %14 yarışmanın şekli ve yarışmaya verilen önem, (4) %4.1 hata yapma korkusu, (5) 

1. aşama 
ÇEVRESEL TALEPLER 

(fiziksel ve psikolojik) 

2. aşama 
Bireyin çevrenin taleplerine 

karşı algısı 
(algılanan tehdit) 

3. aşama 
STRES TEPKİLERİ 

- uyarılmışlık 
- durumluk kaygı 

(bilişsel ve bedensel) 
- kas gerilimi 

- dikkat dağılmaları 

4. aşama 
Davranışsal sonuçlar 

(performans veya sonuç) 
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%4.1 kendisinin ve diğer insanların beklentileri, (6) %3.5 zaman baskısı, (7) %2.9 çevresel koşullar 

ve (8) %1.8 sakatlanmaktan korkma (Duda, 1996). 

Spielberger, stres terimini tanımlarken sonucunda kaygı yaşantısının ortaya çıktığını ortaya 

koymuştur. Buna karşılık spor ortamındaki kaygıyı da genel olarak durumluk kaygı olarak 

nitelendirmiştir (Spilberger, 1972). 

 

  

 

                  Spielberger’in kaygı gelişimi modeli ( Martens, Vealey ve Burton, 1990). 

Durumluk Kaygı, sporcuların performansları ile doğrudan ilişkilidir.Yüksek Durumluk 

Kaygı ile ilişkili olan etmenler ise düşük benlik saygısı, düşük kendine güven düzeyi, eğlencenin 

azlığı, başarısızlıktan korkma, sosyal değerlendirmelerden ve yetişkinlerin beklentilerinden korkma 

olarak ortaya konmuştur. Bu nedenle sporda Durumluk Kaygının ortaya konması oldukça önemlidir 

(Duda, 1996). 

Bu çalışmada, yarışma yaklaştıkça ve yarışma sonrasında Durumluk Kaygı bileşenlerinde ne 

gibi değişimler olduğu ve Türkçe’ye uyarlanan CSAI-2C’nin bu değişimlere ne kadar duyarlı 

olduğu araştırılmaya çalışılmıştır.  
 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Bu çalışma, Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımında yer alan toplam 7 sporcu (yaş 

ortalaması 11.57+0.90 yıl) üzerinde yapılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, Stadulis, MacCracken, Eidson ve Severance (2002) tarafından geliştirilen 

Yarışma Durumluk Kaygı Ölçeği-2 Çocuk Formu (CSAI-2C) kullanılmıştır. 

Yarışma Durumluk Kaygı Ölçeği-2 Çocuk Formu (CSAI-2C): Sporcuların yarışma 

ortamındaki durumluk kaygı düzeylerini ölçmek için Martens, Burton, Vealey, Bump ve Smith 

(1990) tarafından geliştirilen spora özgü durumluk kaygısının çok boyutlu ölçümü olan Yarışma 

Durumluk Kaygı Envanteri-2 (CSAI-2) 10 ve 12 yaşları arasındaki çocuklar için yeniden  

düzenlenmiştir (Stadulis, MacCracken, Eidson ve Severance, 2002).  Ölçekte 15 soru maddesi 

STRES TEHDİT 

DURUMLUK KAYGI 

TEPKİSİ 
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bulunmaktadır. Çok boyutlu yarışma kaygı modeline göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine 

güven olmak üzere üç alt ölçek bulunmaktadır. Tüm maddeler dörtlü ölçek (Hiçbir Zaman, Bazen, 

Sıkça, Daima) kullanılarak cevaplandırılmaktadır. Envanter 2004 yılında Koruç ve Yılmaz 

tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve uygulama çalışması yapılmıştır. Envanterin üç hafta arayla aynı 

örneklem grubuna uygulanan envanterin test-tekrar test güvenirliği r= .88 olarak bulunmuştur.  

CSAI-2C’de yer alan bütün maddelerin toplam puan ile korelasyonu ya da toplam puanı yordama 

gücü r= .47 (12. madde) ile r= .88 (4. madde) arasında bulunmuştur. Varimax dönüştürmesine göre 

yürütülen Temel Bileşenler Faktör Analizi sonuçlarına göre 3 faktör belirlenmiştir. Bu 3 faktör 

envanterin % 52.57’sini açıklamaktadır. İç tutarlık katsayısı (Chronbach Alpha) Bilişsel Kaygı için 

.80, Bedensel Kaygı için .87 ve Kendine Güven için .85 olarak bulunmuştur. Envanterin toplam iç 

tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Envanter, yarışmadan önce ve sonra değişik zaman 

aralıklarında sporculara uygulanarak ölçek geçerliği kontrol edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgular Bilişsel ve Bedensel Kaygının yarışmadan hemen önce arttığını, buna karşın Kendine 

Güvenin ise düştüğünü gösterirken, yarışma sonrasında Kendine Güven yükselirken, Bilişsel ve 

Bedensel Kaygı ise düşüş gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu şekli ile ölçeğin Türkiyeli çocuklara  

uygulanabilirliğine karar verilmiştir.  

 Verilerin Toplanması 

Sporcuların genel kaygı düzeylerini belirlemek için 12-15 Aralık 2003 tarihinde Hollanda’da 

düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvasından, 2 gün önce, 2 saat önce, 1 saat önce, 20 

dakika önce ve 2 saat sonra ile 1 gün sonra envanterler uygulanmış ve kaygı düzeylerindeki 

değişimlere bakılmıştır. 

Verilerin Analizi 

 Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı ile kaygı 

düzeylerindeki değişimleri açıklayan grafik teknikleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımında yer alan sporculara uygulanan test sonuçları Tablo 

1’de verilmiştir.  
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Tablo 1 
Tüm Zaman Periyotlarında Ölçülen Kaygı ve Kendine Güven Düzeyi Ortalamaları ve Standart 

Sapmaları 
CSAI-2C                     2 gün              2 saat               1 saat          20 dakika         2 saat sonra      1 gün sonra 
Alt Boyutları             Ort. (Sd)        Ort. (Sd)           Ort. (Sd)      Ort. (Sd)           Ort. (Sd)           Ort. (Sd) 
 
Bilişsel Kaygı      10.85+1.06   11.57+1.13      12.57+0.97    14.14+0.89      11.85+1.21        9.28+1.60     
Bedensel Kaygı        7.28+1.70     9.42+0.97      10.85+1.57    13.85+1.57      10.85+1.21        8.57+0.53 
Kendine Güven      14.57+1.27   14.00+1.29      13.28+1.60    11.85+2.11      14.28+1.11      15.28+0.75 

 

 Sporcuların ölçüm zamanları ile Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven 

puanlarındaki ilişkiler  Tablo 2 ve 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 2 

Sporcuların Ölçüm Zamanlarına Göre Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven Puanları Arasındaki İlişkiler 

 2 gün önce 2 saat önce 1 saat önce 20 dakika önce 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 

Bilişsel 

kaygı 

Bedensel 

kaygı 

Kendine 

güven 
 
1 

Bilişsel kaygı 1.000 -,614 ,315 ,629 -,730 ,362 ,571 -,212 ,222 ,545 ,382 ,284 
Bedensel kaygı  1.000 -,549 -,444 ,716 -,303 -,315 ,080 -,523 -,683 ,080 -,495 
Kendine güven   1.000 ,314 -,096 ,710 ,364 -,036 ,397 ,354 ,381 -,336 

 
2 

Bilişsel kaygı    1.000 -,409 -,114 ,861* ,427 -,196 ,723 ,520 -,099 
Bedensel kaygı     1.000 -,265 -,125 ,481 -,624 -,651 ,264 -,530 
Kendine güven      1.000 -,132 -,656 ,725 ,210 ,164 -,183 

 
3 

Bilişsel kaygı       1.000 ,496 -,441 ,651 ,605 -,277 
Bedensel kaygı        1.000 -,774* ,017 ,462 -,107 
Kendine güven         1.000 ,198 -,443 ,260 

 
4 

Bilişsel kaygı          1.000 -,101 ,013 
Bedensel kaygı           1.000 -,358 
Kendine güven            1.000 

 * p< 0.05             (1: 2 gün önce, 2: 2 saat önce, 3: 1 saat önce ve 4: 20 dakika önce) 

 

Yarışmadan 1 saat önce alınan ölçümlerde Bedensel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi 

arasında r(7)= -,774 negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 
Tablo 3 

Sporcuların Ölçüm Zamanlarına Göre Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven Puanları Arasındaki 
İlişkiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

                             * p< 0.05        (1: 2 saat sonra ve 2: 1 gün sonra) 

 2 saat sonra 1 gün sonra 
Bilişsel 
kaygı 

Bedensel 
kaygı 

Kendine 
güven 

Bilişsel 
kaygı 

Bedensel 
kaygı 

Kendine 
güven 

 
1 

Bilişsel kaygı 1,000 -,242 ,035 ,965* -,110 ,233 
Bedensel kaygı  1,000 -,335 -,318 ,660 -,130 
Kendine güven   1,000 -,053 ,240 ,878* 

 
2 

Bilişsel kaygı    1,000 -,222 ,196 
Bedensel kaygı     1,000 ,354 
Kendine güven      1,000 
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Yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonra alınan ölçümler sonucunda hiçbir kaygı boyutunda 

anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).   

Sporcuların Bilişsel ve Bedensel Kaygısı ile Kendine Güven puanlarındaki değişiklikler 1,2 

ve 3 numaralı grafiklerde verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1: Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımı Bilişsel Kaygı Değerleri 
 

Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımının Bilişsel Kaygı değerlerine bakıldığında 

yarışmadan 20 dakika önce profildeki en üst noktaya çıkan Bilişsel Kaygı, yarışmadan 2 gün sonra 

düşmüş ve 1 gün sonra en düşük değeri göstermiştir.  

 
 

Sporcuların Bilişsel Kaygı Ölçümleri

8
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9
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Ölçüm Zamanları
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Sporcuların Bedensel Kaygı Ölçümleri
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7,5
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9,5
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12,5
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13,5
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Ölçüm Zamanları

 
Grafik 2: Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımı Bedensel Kaygı Değerleri 

 
Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımının Bedensel Kaygı değerlerine bakıldığında ise 

yarışma öncesi ve yarışma sonrası alınan tüm ölçümlerde bedensel kaygı puanlarının düşük olduğu 

gözlenmektedir. Yarışmadan 20 dakika önce profilde en üst noktaya çıkan Bedensel Kaygı, 2 saat 

sonra düşerken yarışmadan 1 gün sonra profildeki en düşük noktaya inmiştir. 

Sporcuların Kendine Güven Ölçümleri

10
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12,5
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13,5
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2 gün önce 2 saat önce 1 saat önce 20 dak önce 2 saat sonra 1 gün sonra

Ölçüm Zamanları

 
Grafik 3: Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımı Kendine Güven Değerleri 

 

Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımının Kendine Güven değerlerine bakıldığında ise yine 

ortalama bir düzeyde olduğu gözlenmektedir. Yarışma yaklaştıkça Kendine Güven düzeyleri 

kademeli olarak azalmış ve yarışmadan 20 dakika önce en düşük değerine ulaşmıştır. Buna karşın 

yarışmadan 2 saat sonra profildeki en yüksek değerine erişmiştir.    
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Yarışma Durumluk Kaygısı Ölçümleri
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Grafik 4: Ritmik Cimnastik Bayan Milli Takımının Tüm Zaman Aralıklarında Ölçülen Bilişsel, Bedensel Kaygı ve 
Kendine Güven Puan Ortalamaları 

 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Yapılan çalışmadan elde edilen veriler, yarışma yaklaştığında Bedensel Kaygı ile Kendine 

Güven arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bunun tersine yarışma gününden sonra ise kaygı 

bileşenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Gill (1988), kadın sporcuların kişisel hedeflere ve standartlara odaklanırken, erkeklerin ise 

kişiler arası karşılaştırmalara ve kazanmaya odaklandıklarını belirtmiştir. Gill’e göre “kazanma 

düşüncesi” erkeklerde bilişsel kaygı ve kendine güvenin başlıca göstergesi olmaktadır. 
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Yapılan çalışmalar kadınların durumluk kaygı düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek 

olduğunu ortaya koymaktadır. Kadın sporcuların genellikle düşük bir kendine güven düzeyi ve 

düşük bir başarı beklentisi içerisinde oldukları rapor edilmiştir (Martens, 1977). 

Andersen ve Williams (1987), durumluk kaygı düzeyinin erkeklerde kadınlara oranla daha 

düşük olmasının nedenini sosyalleşme süreci içerisindeki geleneksel cinsiyet kalıplarına bağlı 

olduğunu ve erkeklerin yarışmacı hedeflere daha fazla teşvik edilmelerine bağlamışlardır. 

Martens ve arkadaşları (1990), yarışmadan bir saat önce kadınların erkeklere oranla yüksek 

bilişsel ve bedensel kaygı puanları ile düşük bir kendine güven düzeyi sergilediklerini belirtmiştir. 

Jones ve Cale (1989), yaptıkları çalışmalarında yarışmadan önce sekiz farklı zaman 

diliminde sporcuların durumluk kaygı düzeylerine bakmışlardır: 2 hafta, 1 hafta, 2 gün, 1 gün, 2 

saat önce ve yarışmanın başlamasına 30 dakika kala. Çalışmanın sonucunda, bilişsel kaygı erkek 

sporcularda yarışma öncesinde bir değişim göstermezken, kadın sporcuların yarışma yaklaştıkça 

bilişsel kaygılarının arttığı ortaya konulmuştur. Yarışmadan 30 dakika önce ise kadın sporcuların 

erkeklere oranla bilişsel kaygıları önemli derecede farklılık göstermiştir. Erkeklerde bedensel kaygı 

yarışma gününe kadar bir değişme göstermezken, kadınlarda ise yarışmaya 30 dakika kala en 

yüksek değerini göstermiştir. Kendine güven düzeyinde ise kadınlar erkeklere oranla yarışmadan 1 

gün önce ve yarışma günü oldukça düşük bir kendine güven düzeyi sergilemişlerdir. 

Yapılan çalışmalar en iyi atletik performansın düşük bilişsel kaygı ve bedensel kaygı düzeyi 

ve yüksek bir kendine güven düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Çok başarılı ve az başarılı 

sporcularla yapılan çalışmalarda, çok başarılı sporcuların düşük kaygı, yüksek kendine güven ve 

kendilerine ilişkin şüphelerinin az olduğu belirtilmiştir (Krane ve Williams, 1994).  

Çalışmanın sonucunda, yarışma yaklaştıkça sporcuların Bilişsel ve Bedensel Kaygılarında 

bir artma gözlenirken, buna paralel olarak Kendine Güven düzeylerinde düşüş gözlenmiştir. 

Yarışmadan 2 saat sonra alınan ölçümler sonucunda ise hem Bilişsel hem de Bedensel Kaygıda bir 

düşüş gözlenirken, Kendine Güven düzeyinde ise artış gözlenmiştir. 

Yarışma günü yaklaştıkça sporcuların Bilişsel ve Bedensel Kaygı düzeylerindeki yükselme 

ve kendine güven düzeylerindeki düşme gözlenmesi ölçüm alınan yarışmanın Uluslararası bir 

nitelik taşımasına ve sporcular için sonucunun önemli olmasına bağlanabilir.    

Araştırma bulguları Bilişsel ve Bedensel Kaygının, yarışmadan hemen önce arttığını, buna 

karşın Kendine Güvenin ise düştüğünü gösterirken, yarışma sonrasında Kendine Güven 
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yükselirken, Bilişsel ve Bedensel Kaygı ise düşüş göstermiştir. Yarışmaya bağlı olarak çocuk 

sporcuların yaşadıkları kaygıda değişme  olduğunu ve ölçeğinde bunu belirlemede duyarlı olduğunu 

göstermektedir. 
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TAKIM SPORLARI AÇISINDAN EMPATİ VE TAKIM BİRLİKTELİĞİ İLİŞKİSİ 
 
F. DORAK*  N. VURGUN*   
Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* 
       

ÖZET 
 
Bu çalışmanın  amacı, takım sporu yapan sporcuların  takım birlikteliği  ve empati arasındaki 
ilişkisi ile, bu sporcuların farklı değişkenler açısından takım birlikteliği ve empati 
düzeylerinin belirlenmesidir. 
 
Çalışmaya yaşları 15  ve 43 arasında; Basketbol, Hentbol, Voleybol, Futbol branşlarında, 216 
erkek, 189 bayan toplam 405 kişi katılmıştır. “ Spor Ortamında Empati” ve “Takım 
Birlikteliği” ölçekleri kullanılmıştır. 
 
Verilerin istatistiksel analizinde; toplam puanlar arasında Pearson Korelasyon Katsayısı, Tek 
Yönlü Varyans Analizi ve Tukey-HSD Post- Hoc testi yapılmıştır. 
 
Araştırmanın sonuçlarına göre; takım birlikteliği ve empati arasında %30’luk  oranda doğrusal 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Voleybol ve Basketbol oyuncularının empati düzeyi Hentbol ve 
Futbol oyuncularından daha yüksek bulunmuştur ( F (3,401) 6,5673; p< 0.05). Voleybol 
oyuncularının takım birlikteliği, Hentbol oyuncularının takım birlikteliğinden yüksektir. 
Ayrıca Futbol oyuncularının da takım birlikteliği, Hentbol ve Basketbol oyuncularından 
yüksek olduğu görülmüştür ( F (3,401) 7,8710;p<0.05). Bayan sporcuların empati düzeyi 
erkeklerden daha yüksek bulunmuştur ( F(1,403) 4,4753;p<0.05). Deneyimsiz sporcuların 
takım birlikteliği deneyimli sporculardan daha yüksek bulunmuştur ( F(2,402) 3,4533; 
p<0.05). Anne eğitimi yüksek olan takım sporcularının empati ve takım birlikteliği düzeyleri 
anne eğitimi düşük olan takım sporcularından daha yüksek bulunmuştur ( F(3,401) 4,3122; 
p<0.05. F(3,401) 2,9418;p<0.05). 

 
Anahtar Kelimeler : Takım sporcuları,Takım Birlikteliği, Empati 
 
 
 

 
 

THE RELATION OF EMPATHY AND TEAM COHESION  
IN TERMS OF TEAM SPORTS 

 
ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the relation between the Empathy and Team Cohesion of 
the players who do team sports. Furthermore, this study is done to determine the levels of the 
Empathy and Team Cohesion in terms of different varieties of the players. 
 
Dealing with the  branches of Basketball, Handball, Voleyball and Football 216 men and 189 
women, totally 405 players between the ages of 15 and 43 were participated for this study. 
“Empathy in Sport surrounding” and “Team Cohesion” measurements were used in the study. 
 
In the statistical analysis of the datas, among the total points, Person Correlation coefficient, 
one way varience Analysis and Tukey-HSD Post-HOC test were done. 



According to the results of this study parallel relation with the rate of %30 between the Team 
Cohesion and Empathy was found out. It  was determined that the Empathy level of the 
Voleyball and Basketball players is higher than the empathy level of the Handball and 
Football players ( F (3,401) 6,5673; p <0.05).The Team Cohesion of the Voleyball players is 
higher than the Team Cohesion of the Handball players. Also it was seen that the Team 
Cohesion of the Football players is higher than the Team Cohesion of the Handball and 
Basketball players ( F (3,401) 7,8710; p<0.05). It was found out that the Empathy level of the 
women is higher than the Empathy level of the men ( F (1,401) 4,4753; p<0.05). We have 
obtained that the Team Cohesion of the non- experienced players is higher than the Team 
Cohesion of the experienced players ( F (2,402)3,4533; p<0.05). It was found out that the 
level of the  Empathy and Team Cohesion of the team players who have educated mothers is 
higher than the level of the Empathy and Team Cohesion of the team players who have non-
educated mothers ( F (3,401) 4,3122; p<0.05),( F (3,401) 2,9418; p<0.05). 

 
Key Words: Team Players, Team Cohesion, Empathy  

 
 

GİRİŞ 
 
Carl Rogers’ın tanımladığı Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak 
olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir(1). 
 
Empati; başkalarının düşünce ve duygularının ve bunların olası anlamlarının nesnel bir 
şekilde farkında olma, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini temsili olarak yaşama,  kendini 
başkasının yerine koyma vb olarak kullanılır. Bu haliyle hem bilişsel hem de duygusal bir 
süreçtir ve kişinin kendini karşısındakinin durumunda hayal etmesiyle, kendi benzer 
deneyimlerini anımsamasıyla gerçekleşir. Empati ayrıca bu duygu ve düşünce paylaşımına 
uygun tepkileri de üretir (zor durumda olanlara yardım etme gibi ) (2). 
 
Empati, kişiler arası etkin ve sağlıklı iletişimde önemli bir değişkendir. Borke, empatinin 
sosyal uyuma  katkısı olan temel insan özelliklerinden  birisi olduğunu belirtmektedir. Bu 
nedenle empati’nin yaşamın her anında kullanılması kaçınılmazdır (3). 
 
Spor ortamında özellikle spor karşılaşmaları sırasında; oyuncuların empatik becerilerinin spor 
branşında  etkili olacağı akla  uygun bir yaklaşımdır. Özellikle takım sporlarında oyuncunun 
kendi takım arkadaşlarına, antrenörüne ve rakip oyunculara ilişkin empatik becerisini 
kullanması; onların nasıl davranacağını tahmin etmesinde, takım ruhunun oluşmasında  ve 
buna bağlı olarak takım başarısında  önemli bir faktör olabilir. 
 
Carron (1982) gurup bütünlüğünü “amaç ve hedeflerin sürdürülmesinde gurubu bir bütün 
olarak bir arada tutan, eğilimlerde yansıtılan dinamik bir süreç” olarak tanımlamaktadır(4).  
 
Carron ‘a göre guruplar  dinamik bir yapıdır. Statik değildir. Yaşam içinde aktif bir bütünlük 
göstermektedir. Pozitif ve negatif olan bir takım yönleri bulunmaktadır. Gurup elamanları ile 
aralarında belirgin bir ilişkinin olması söz konusudur. Takım Birlikteliği’nde iki genel 
kategori  bulunmaktadır. Bunlar  Takım Bütünlüğü ve Bireysel Çekiciliktir. Her iki boyutta 
birbirleriyle ilişkili olarak Gurup-Görev ve Gurup-Sosyal olarak ele alınmıştır (5). 
 



Takım birlikteliği (Team Cohesion) , daha geniş kapsamda sosyolojik bir terim olan  ‘gurup 
birlikteliği’, ‘group cohesion’ ile özdeştir.Her ikisi belli bir hedef için çalışan takım veya 
gurubu bir arada tutan birliktelik veya yapışıklık, bağlılık olarak ifade edilmektedir. 
Festinger,Schachter ve Back (1950) , bunu elamanların gurup içinde kalması üzerinde rol 
oynayan kuvvetlerin toplamı olarak ifade etmektedirler(5).  

 
Empati düzeyi yüksek olan sporcuların takım birlikteliğinin de yüksek olabileceği düşüncesi 
yanlış olmaz.Takım birlikteliği yüksek olan takımların da başarılı oldukları varsayıldığında 
takımı oluşturan sporcuların empati düzeylerinin geliştirilmesi doğru olabilir. 
 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 

 
Çalışmaya Basketbol, Hentbol, Voleybol, Futbol branşında yaşları 15 ve 43 arasında 216 
erkek, 189 bayan toplam 405 kişi katılmıştır.Bu sporculara Erkuş,A. ve Yakupoğlu,S.’ 
nin(2000) geliştirdiği ve çalışmalarını yaptıkları  16 maddeden oluşan Spor Ortamında Empati  
ve Moralı,S.’nin (1994) GEQ’  nun Türk Popülasyonu için güvenirlik ve geçerlik çalışmasını 
yaptığı 18 maddeden oluşan  Takım Birlikteliği ölçekleri kullanılmıştır. 
 
 
BULGULAR 
 
Empati ve Takım Birlikteliği arasındaki korelasyona bakıldığında düşük de olsa anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Empati düzeyi arttıkça Takım Birlikteliği düzeyi de artmaktadır(r = .30). 
 
TABLO:1   FARKLI  TAKIM SPORLARINI OLUŞTURAN SPORCULARIN 
EMPATİ DÜZEYLERİ 
 
 
Branş 

 
n 

 
     X 

           
      SD 
 

 
       F 
 

Basketbol 
 

59 52,4915 6,0696 
 

 
 

6,5673* 
 

Hentbol 
 

135 49,8815 4,9249 

Futbol 
 

97 50,1031 4,9064 

Voleybol 
 

114 52,1754 5,3153 

*P<0.05 
 
Tablo 1’de çalışmaya katılan sporcuların oluşturduğu takım sporlarına göre Empati 
düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Tek Yönlü Varyans Analizi sonucu verilmiştir. Bu 
bağlamda Empati düzeylerine göre takım sporları arasında farklılaşma olduğu belirlenmiştir 
Takım sporları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan Tukey-HSD Post-HOC testine 
göre Voleybolcuların ve Basketbolcuların Empati düzeyi Hentbol ve Futbolculardan daha 
yüksek bulunmuştur (F(3,401) 6,5673; p<0.05). 
 
 
 



TABLO: 2   FARKLI TAKIM SPORLARINI OLUŞTURAN SPORCULARIN TAKIM 
BİRLİKTELİĞİ DÜZEYLERİ 
 
 
Branş 

 
n 

 
     X 

           
      SD 
 

 
       F 
 

Basketbol 
 

59 103 21,1782 
 
 
 

7,8710* 
Hentbol 

 
135 101,3111 19,5423 

Futbol 
 

97 113,8454 17,2297 

Voleybol 
 

114 109,7632 26,0164 

*P<0.05 
 
Tablo 2’ de çalışmaya katılan sporcuların oluşturduğu spor branşlarına göre Takım Birlikteliği 
düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Tek Yönlü Varyans Analizi sonucu verilmiştir.Buna 
göre Takım Birlikteliği düzeylerinin spor branşları arasında farklılaştığı belirlenmiştir Hangi 
spor branşları arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla Tukey-HSD Post-HOC testi 
yapılmıştır. Buna göre Voleybolcuların Hentbolculardan, Futbolcuların ise Hentbol ve 
Basketbolculardan Takım Birlikteliği puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur F(3,401) 7, 
8710;p<0.05). 
 
 
TABLO:3 TAKIM SPORCULARININ CİNSİYETLERİNE GÖRE EMPATİ 
DÜZEYLERİ 
 
 
Cinsiyet 

 
n 

 
     X 

           
      SD 
 

 
       F 
 

Bayan 
 

189 51,5556 5,2006 
 

4,4753* 
 
 
 

Erkek 
 

216 
 

50,4398 5,3766 

 
*P<0.05 
 
Tablo 3’ de  çalışmaya katılan bayan ve erkek sporcuların Empati düzeylerinin karşılaş-
tırılmasına ilişkin Tek yönlü Varyans Analizi sonucu verilmiştir. Buna göre bayanların 
Empati puan ortalaması erkeklerden daha yüksek bulunmuştur F(1,403) 4,4753;p<0.05). 
 
 
 
 
 
 
 



TABLO:4 TAKIM SPORCULARININ DENEYİMLERİNE GÖRE TAKIM 
BİRLİKTELİĞİ DÜZEYLERİ 
 
 
 
Deneyim 

 
n 

 
     X 

           
      SD 
 

 
       F 
 

0-5 Yıl 
 

44 114,7500 19,5319 
 
 

3,4533* 
 

6-10 Yıl 
 

192 106,7604 21,1444 

11Yıl üstü 
 

169 105,1065 22,8666 

 
*P<0.05 
 
Tablo 4’ de çalışmaya katılan üç gurup sporcunun  Takım Birlikteliği ile Deneyim 
düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin  Tek yönlü Varyans Analizi sonucu verilmiştir. Buna 
göre Beş yıl ve altı oynayanların Takım Birlikteliği Puan Ortalamaları On Bir yıl ve üstü 
oynayanlara göre daha yüksek bulunmuştur F(2,402)3,4533;p<0.05). 
 
 
TABLO: 5 TAKIM SPORCULARININ ANNELERİNİN EĞİTİMLERİNE GÖRE 
EMPATİ DÜZEYLERİ 
 
 
 
Anne 
Eğitimi 

 
n 

 
     X 

           
      SD 
 

 
       F 
 

İlkokul 
 

172 50,4651 5,3883 
 
 
 

4,3122* 
Ortaokul 

 
70 50,2714 4,5839 

Lise 
 

118 51,1441 5,3721 

Üniv. 
 

45 53,4444 5,3875 

 
*P<0.05 
 
Tablo 5’de çalışmaya katılan anne eğitimi düşük ve yüksek olan sporcuların Empati 
düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin  Tek Yönlü Varyans Analizi sonucu verilmiştir 
(F(3,401)4,3122;p<0.05). Buna göre anne eğitimi üniversite mezunu olan sporcuların Empati 
puan ortalaması anne eğitimi ilkokul ve ortaokul mezunu olanlara göre daha yüksek 
bulunmuştur. 
 
 
 
 



TABLO: 6 TAKIM SPORCULARININ ANNELERİNİN EĞİTİMLERİNE GÖRE 
TAKIM BİRLİKTELİĞİ DÜZEYLERİ 
 
 
 
Anne 
Eğitimi 

 
n 

 
     X 

           
      SD 
 

 
       F 
 

İlkokul 
 

172 105,3895 20,3669 

2,9418* 

Ortaokul 
 

70 104,3571 21,6815 

Lise 
 

118 107,4915 21,5195 

Üniv. 
 

45 115,4222 26,6266 

 
*P<0.05 
 
Tablo 6’da çalışmaya katılan anne eğitimi düşük ve yüksek olan sporcuların  Takım 
Birlikteliği düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Tek Yönlü Varyans Analizi sonucu 
verilmiştir. Buna göre anneleri üniversite mezunu olan sporcuların Takım Birlikteliği puan 
ortalaması, ilkokul ve ortaokul mezunu olanlara göre daha yüksek bulunmuştur 
(F(3,401)2,9418;p<0.05). 
 
YORUM VE SONUÇ 
 
Takım sporu yapan sporcuların empati düzeyleri ile takım birlikteliği düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.30). Sporcuların empati düzeyleri arttıkça takım birlikteliği 
düzeyleri de artmaktadır. Empati düzeyi yüksek olan sporcuların takım birlikteliğinin de 
yüksek olabileceği düşüncesiyle hareket edersek; takım birlikteliği yüksek olan sporcuların 
takımlarının başarılı olma olasılığının çok olması nedeniyle bu sporcuların empatik 
becerilerinin de geliştirilmesi doğru olabilir.  
 
Farklı takım sporu yapan sporcuların empati düzeyleri incelendiğinde; Voleybol ve Basketbol 
sporu yapan sporcuların Hentbol ve Futbol sporu yapan sporculardan daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (F=6.5673, p<0.05). Voleybol ve Basketbol sporu ile ilgilenen sporcuların 
Futbolcu ve Hentbolculara göre daha anlayışlı ve hoşgörülü olup daha paylaşımcı olabileceği 
ve zor durumlarla daha çabuk baş edilebileceği düşüncesi ortaya çıkabilir. Benzer bir 
çalışmada Erkuş, A ve Yakupoğlu S(2000), Futbolcuların Basketbol ve Hentbolculara oranla 
daha düşük empatik beceri düzeyine sahip olduklarını belirlemişlerdir.Yaptığımız çalışmada 
Hentbolcu ve Futbolcular arasında bir farklılaşma çıkmamıştır. (6) 
 
Farklı takım sporu yapan sporcuların takım birlikteliği düzeylerine bakıldığında; 
Voleybolcuların Hentbolculardan, Futbolcuların ise Hentbol ve Basketbolculardan takım 
birlikteliği puanları yüksek bulunmuştur (F=7.8710, p<0.05). Moralı,S 1994 ‘te yapmış 
olduğu bir çalışmada futbolcuların takım birlikteliği düzeyi Hentbolculara göre daha yüksek 
bulmuştur. Bu sonuç bizim bulgularımızı desteklemektedir.(5) 
 
Takım sporu yapan farklı cinsiyetteki sporcuların empati düzeyleri incelendiğinde bayan 
sporcuların empati düzeyleri erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur ( F=4.4753, p<0.005). 



Bayan takım sporcularının erkek sporculara göre daha anlayışlı, bir sorunu daha rahat 
çözebilir ve paylaşımcı oldukları söylenebilir.  Korkmaz, N(2001), kız ve erkek beden eğitimi 
ve spor okulu öğrencilerinin cinsiyet farkını göz önüne alarak yapmış olduğu araştırmasında 
öğrencilerin empatik beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır(7). Ayrıca 
McClelland, kişilerin empati kurma becerileri ile cinsiyetleri arasında ilişki bulunmadığını 
belirtirken, Kallipuska, annelerin babalara, kızların ise oğlanlara oranla daha fazla empati 
kurma becerisine sahip olduklarını belirtmiştir(8). 
 
Takım sporu yapan farklı deneyimlere sahip olan sporcuların takım birliktelik düzeyleri 
incelendiğinde deneyimsiz sporcuların deneyimli sporculara göre takım birliktelik düzeyleri 
daha yüksek bulunmuştur ( F=3.4533, p<0.005). Bu da bize deneyim arttıkça takım 
sporcularının daha çok kendilerini düşündüklerini çağrıştırıyor. Bu durum takım başarısı için 
olumsuz olarak değerlendirilebilir. 
 
Takım sporu yapan sporcuların anne eğitimleri göz önüne alınarak yapılan araştırmada, 
anneleri yüksek eğitim alan sporcuların  düşük eğitim alanlara göre empatik düzeyleri daha 
yüksek bulunmuştur (F=4.3122, p<0.05). Bu da bize anne eğitimlerinin yüksek olması 
çocuklarının empatilerinin yüksek olmasına neden olduğunu göstermektedir. 
 
Takım sporu yapan sporcuların anne eğitimleri göz önüne alınarak yapılan araştırmada, 
anneleri yüksek eğitim alan sporcuların düşük eğitim alanlara göre takım birliktelik puanları 
daha yüksek bulunmuştur (F=2.9418, p<0.05). Burada da anne eğitimlerinin yüksek olması 
sporcuların takım birlikteliği puanlarının yüksek çıkmasına neden olabileceği görüşü öne 
sürülebilir. 
 
Bu sonuçlara göre önerilerimiz: 
 
Takım sporcularının empati düzeyleri arttırılmalı 
Erkek sporcuların empati düzeylerini geliştirecek çalışmalar yapılmalı 
Deneyimli sporcuların takım birlikteliğini geliştirecek önlemler alınmalıdır. 
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ENGELLİLİĞE ETİK YAKLAŞIM VE SPOR 
 

 
 
1. 
 
WHO – ICIDH 
International Classification of Impairment Disability and Handicapped 
 
 

· DISABILITY (ÖZÜRLÜLÜK) 
FONKSİYON 
Bozukluğa bağlı olarak kişinin normal kabul edilen işlev veya davranışlarındaki kayıp (Bağımsız 
yürüyemez) 
 
 

· HANDICAPPED (ENGELLİLİK) 
KATILIM 
Kişi için normal kabul edilen sosyal rolü engelleyen dezavantajların varlığı (Tekerlekli sandalye 

kullanan bir bireyin merdiven çıkamaması)  
 
 
2. 
 
 
UN – Associate for International Management Services 
 
 

· DISABILITY (ÖZÜRLÜLÜK) 

- Farklı düzeylerdeki fonksiyonel sınırlama 
- Geçici veya kalıcı 

 
 

· HANDICAPPED (ENGELLİLİK) 
- Toplum yaşamında diğer bireylerle eşit olarak yer alma fırsatının kaybı veya kısıtlanması 
- Özürlü bir insanla çevresi arasındaki mücadele 

 
 
3. 

 
Amerikan Disability yasalarına göre; 
 
 

Majör yaşam aktivitelerinden birisini veya daha fazlasını sınırlayan fiziksel veya mental 
bozukluk 
 

 
4.  
 

ENGELLİLER VE ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

· KORUYUCU HİZMETLER 
· TEDAVİ EDİCİ HİZMETLER 
· REHABİLİTASYON HİZMETLERİ 

 



5. 

 
REHABİLİTASYON ve SPOR 

 
Özürlülerin optimal fiziksel, duyusal, entelektüel, psikiyatrik ve/veya sosyal fonksiyonlarına ulaşmalarını 
amaçlayan ve yaşamlarını daha bağımsız hale getirebilmek için gerekli araçları sağlayan bir yöntemdir. 
 
Fizyolojik, biyomekanik, psikolojik ve patolojik durumlarla uğraşan, çok alanlı ve alanlar arası 
aktiviteler olan spor çalışmaları kapsamlı ve entegre bir rehabilitasyon açısından engellinin 
bağımsızlığını arttırarak yaşam kalitesini yükseltir.  
 
6.  

 
 
ENGELLİLİK HAKKINDAKİ SON YAKLAŞIMLAR 
 
İNSAN HAKLARI YAKLAŞIMI 
 
Medikal modelden sosyal modele geçiş; 
 
Günümüze kadar engelliliğe yaklaşım açısından geçerli olan medikal modelde engellilerin gereksinim 
duyduğu her şey bir tıp sorunu olarak ele alınır. Oysa engellinin temel sorunu tıpla değil yaşam ile 

ilgilidir. Engellilerin spor aktivitelerine giderek daha çok katılmaları, medikal model yaklaşımından 
sosyal modele geçişin yansımasıdır. Farklı yaklaşımlar bireyin ve toplumun insan tasarımı ve etik evreni 
ile ilişkilidir. Medikal modelde ileri teknoloji kullanan, akut sağlık bakımına yönelik sağlık sistemleri 
temel ekseni oluşturduğundan, engellilik yaratan süreğen hastalıklarla başa çıkma becerisi sınırlı kalır. 
Çünkü bu sistemler uzun süreli bakım verecek biçimde yapılanmamışlardır. Oysa spor çalışmaları 
engellilerin yaşamlarının büyük kısmına yayılan bozuklukların olumsuz etkilerini hafifletir ve bu kronik 
sürece eşlik eder.  
 
Sosyal modelde engellilik tıbbı da içine alan daha genel bir yaklaşımla ele alınır. Engelliliği bir hastalık 
değil bir insanlık durumu olarak kabul eder. Bozukluğu fiziksel bir dışavurum olarak görür. Böyle bir 
dışavuruma sahip birey destekleyici olmayan bir ortamla karşılaşırsa özürlülük ortaya çıkar. Söz konusu 

ortam yaşamsal olanakları olanaksız kılacak düzeyde engelleyici ve kısıtlayıcı olursa engellilik ortaya 
çıkar. İşte bu noktada spor faaliyetlerinin engelliler tarafından daha ulaşılabilir hale getirilmesi 
toplumsal bir yükümlülük ve çağdaşlaşmanın bir göstergesidir.  
 
Sosyal modelle birlikte bir çok ülkede engellilerin hakları, azınlık hakları hareketine benzer bir hareketle 
ilerlemiştir. Azınlık hakları “ayrımcılık karşıtlığı” temel kavramı çerçevesinde oluşur. Her azınlık, 
engelliler de içinde olmak üzere, insanlar arası farklılıklar yelpazesi bağlamında bir insanlık durumuna 
karşılık gelir. Bu kabul kolayca ilkelere dönüşür ve yasal düzenlemelerle nesnel olarak uygulanabilir 
duruma gelir. (Haklara dayalı düşünme) 
 
Engelliye yaklaşım; 

 
· Bir hayırseverlik hizmeti değildir. 
· Sağlık ve tıbbi bakım hizmetleri ile sınırlanamaz 
· Konuya geniş açıdan bakan “sosyal model” yaklaşımı gerekmektedir. 
· Özürlüler, şefkat ve bakım isteyen, toplumun diğer bireyleri gibi yaşamdan zevk alma ve dolu dolu 

yaşama hakkı olmayan bir birey gibi kabul edilemez. 
· Temel insan hak ve hürriyetleri açısından, toplum yaşamında diğer bireylerle eşit olarak yer alma 

hakkına sahiptir. 
 
 
 

Her yıl 500 milyon sağlıklı yaşam kaybedilmektedir. 
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SPORDA LİSANSLI TAKIM ÜRÜNÜ: ESKİŞEHİR’DEKİ LİSE 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

Metin ARGAN*, Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU**, Mehpare TOKAY ARGAN*, 
*Anadolu Üniversitesi  Bozüyük MYO, Pazarlama / Eskişehir 

**Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İ.İ.B.F. / Bolu 
 

ÖZET 
Lisans, bir firmanın diğer bir firmanın markasını imtiyaz veya ücret karşılığı kullanabilmesine imkan 

veren bir anlaşmadır. Lisans aracılığıyla gerçekleştirilen bir marka stratejisi, organizasyona imtiyaz 
karşılığı bir mal, hizmet veya promosyon ile marka, marka ismi, marka işareti veya ticari ismin bağlantılı 
kullanılmasına imkan verir. Günümüzde, spor endüstrisinde  lisanslı spor takım ürün uygulaması en 
yaygın ve gelişmekte olan konulardan biridir. 

Bu çalışma Eskişehir’deki 353 lise öğrencisini kapsayan bir örneklem grubu üzerine uygulanmıştır. 
Eskişehir’deki lise öğrencilerinin satın alma davranışını ve lisanslı ürün sahipliğini açıklamak için 
uygulanmıştır. Lisanslı ürün satın alma faktörleriyle ilgili ölçekler ve lisanslı ürün türlerinin sahipliğine 
ilişkin yüzde analizler, ortalama skorlar ve standart sapmalar SPSS 11 aracılığıyla hesaplanmıştır. 
Lisanslı ürün satın alma faktörlerinde demografik bakımdan bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 
One-Way ANOVA ve T testi kullanılmıştır. Lisanslı ürün sahipliği ile demografik değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemek için ki-kare ve Fisher’s Exact Test’i kullanılmıştır. 

Sonuçlar ürün kalitesinin satın almayı teşvik etmede altı faktör arasında en önemli faktör olduğunu 
ortaya koymaktadır. futbol kulüplerine finansal destek sağlama istekliliği lisanslı ürün satın almada ikinci 
ana faktördür. Lisanslı ürün satın almayı teşvikte son faktör ise ürünün fiyatıdır. Tüm faktörlerin ortalama 
skorları 4’ün üzerindedir (“1” Hiç önemli değil, “5” Çok önemli). Lisanslı ürün hattının sahipliğinde 
takım üniformaları % 33.7 ile ilk sırada yer almaktadır. Lisanslı kırtasiye ürünleri % 5.1 ile son sırada yer 
almaktadır. Lisedeki öğrencilerin sahip olduğu spor ürünlerinin çoğunun lisansız olduğu bulunmuştur. 
Araştırmadaki diğer bulgu lisedeki öğrencilerin spor ürünlerini çoğunlukla lisansız mağazalardan veya 
seyyar satıcılardan almalarıdır. 

Bazı demografik değişkenler ile lisanslı ürün sahipliği ve lisanlı ürün satın alma arasında anlamlı 
ilişkiler bulunmaktadır. Ortalama hane halkı geliri ile futbol takımlarına finansal destek sağlama 
istekliliği, ürün prestiji ve ürün fiyatı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Lisanslı ürün satın almadaki pek 
çok faktör (finansal destek, ürün prestiji, ürün garantisi ve kalite) takım taraftarlığına göre farklılık 
göstermektedir. Bunun yanı sıra lisanslı ürün sahipliği ile demografik değişkenler arasında da anlamlı 
ilişki bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Lisans, lisanslı ürün, lisanslı spor takımı ürünü, spor pazarlaması 

LICENSED TEAM MERCHANDISE IN SPORT : A RESEARCH ON HIGH 
SCHOOL STUDENTS IN ESKİŞEHİR 
 
ABSTRACT 

Licensing is a contractual agreement whereby a company may use another company’s trademark in 
exchange for a royalty or fee. A branding strategy through licensing allows the organization to authorize 
the use of brand, brand name, brand mark, trademark, or trade name in conjunction with a good, service, 
or promotion in return for royalties. Nowadays, application of the licensed sport team merchandise in 

sport industry is one of the most common and developing subjects. 
The study carried on sample which involved 353  high school students in Eskişehir. A questionnaire 

was applied  in order to explain buying behavior  and licensed merchandise ownership of  high school 
students in Eskişehir. The frequencies, mean scores and standard deviations were calculated with SPSS 
11 on all the sub-scales of licensed merchandise buying factors and ownership of licensed merchandise 
items. To determine whether there were any demographics differences in licensed merchandise buying 
factors, one-way ANOVA and T test were employed. Chi-square and Fisher’s Exact Test were used to 
examine relations between demographic variables and licensed merchandise ownership. 

Results revealed that product quality is the most important factor among six factors for impulse 
buying. Financial support willingness to soccer clubs is the second main factor for buying licensed 
product. The last factor in impulse buying licensed merchandise is price of product. Mean score of all 
factors is above of 4 point (“1”  never important, “5” very important scale). In the ownership of range of 
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licensed products, team uniforms are in the first place with 33,7 %. Licensed stationery goods are in the 
last place with % 5,1. It is found that many sport goods which students in high school have they, are 
unlicensed. The other finding in the study is that the students in high school mostly bought the range of 
sport goods from unlicensed stores or street peddlers. 

There are significant relationships between some demographic variables and the ownership of 
licensed merchandise and buying licensed merchandise. There are a significant relationship between 
average household income and financial support willingness to soccer teams, product prestige and 
product price. Many factors of buying licensed merchandise (financial support, product prestige, product 
guarantee and quality) differentiated according to team fans. There are also significant relationships 
between licensed merchandise ownerships and demographic variables.  
Key Words: Licensing, licensed merchandise, licensed sport team merchandise, sports marketing  

 

GİRİŞ 

Lisanslı spor ürünleri uygulaması spor takımları ve organizasyonlarının yaşamı için 

hayati önem taşımaktadır. Başta ABD olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede lise ve 

üniversite öğrencilerinin lisanslı spor ürünlerine yoğun ilgi gösterdiği görülmektedir. 

Başta spor kulüpleri olmak üzere sürdürülebilir bir gelir mekanizması oluşturmaya 

çalışan organizasyonlar gençleri sadık bir tüketici haline getirmeye çalışmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde gençlere yönelik lisanslı ürün satışlarının milyarlarca dolara ulaştığı 

görülmektedir. Ülkemizde son yıllarda başta büyük futbol kulüpleri olmak üzere lisanslı 

ürün satışına ilişkin bir hareketlenme olmakla birlikte bunun yeterli düzeyde 

gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir.  

Lisans işini profesyonel bir düzeyde yapan spor kulüpleri, taraftarlarını bu ürünlere 

çekmekte ve büyük gelirler elde etmektedir. ABD’de kolej ve üniversite takımlarının 

lisanslı ürünlerinin yaygın bir biçimde satışa sunulduğu ve buralardaki öğrencilerin bu 

tür lisanslı ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görülmektedir.  

Ülkemizde ise FIFA 2002 Dünya Kupası esnasında satılan ürünlerin büyük bir 

kısmının lisanssız olduğu görülmüştür. Aynı şekilde lisans işini etkin bir biçimde 

yapamayan futbol kulüpleri lisanssız ürün kullanımının belki de sorumlusu 

durumundadır. Günümüzde çekirdek niteliğinde olan sportif başarıların finansal 

başarılar ile paralellik gösterdiği büyük kitlelerce kabul edilmektedir. Sportif başarının 

sağlanması güçlü ve sürdürülebilir finansal kaynak akışı ile mümkündür. Bu bakımdan 

hükümet veya yerel otoritelerden destek beklemek yerine, spor kulüp ve 

organizasyonlarının spor pazarlamasını profesyonel biçimde düşünmesi kaçınılmaz bir 

hal almıştır.  

Lisanslı spor ürünlerine tüketicilerin göstermiş olduğu ilgi ve tepkilerin anlaşılması 

kulüp yönetimlerini olduğu kadar, lisans alan diğer tüm firmaları da ilgilendirmektedir. 
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Özellikle gelişmiş ülkelerde spor tüketicilerinin lisanslı ürün satın alma davranışına 

ilişkin araştırmaların son yıllarda ağırlık kazanmaya başladığını görmek mümkündür.  

Sportif ve finansal başarı, spor pazarlamasının bilimsel yöntemlerle uygulanması ile 

mümkün olabilir. Bu nedenle, ülkemizde özellikle başta büyük spor kulüpleri olmak 

üzere, tam spor kulüp ve organizasyonların lisanslı ürün alan taraftarları iyi tanımaları 

ve satın alma davranışlarına etki eden faktörleri bilmeleri kaçınılmaz bir gerçek olarak 

ortada durmaktadır. Ülkemizde genelde spor pazarlaması ve özelde lisanslı ürün 

alanında yapılan araştırmaların son derece kısıtlı oluşu dikkate alındığında, yapılacak 

bilimsel araştırmaların önemi katlanarak artmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE  

Güçlü bir markaya sahip olmanın önemi, bir organizasyonun ürününün lisansı ile 

mümkündür.  Lisans, bir firma veya organizasyonun bir diğer firma veya organizasyona 

markasını ücret veya belirli bir imtiyaz karşılığı vermesi ile ilgili yapılan bir anlaşmadır 

(Pitts ve Stotlar, 1996). Daha geniş bir tanımla lisans, bir anlaşma biçimidir ve bir 

organizasyonun bir başka organizasyona marka ismini, patentini, ticari sırrını ve diğer 

imkanlarını bir ücret veya imtiyaz karşılığı kullanma yetkisi vermesidir (Argan ve 

Katırcı 2002). Lisans yolu ile elde edilen markalama stratejisi; organizasyona markayı, 

marka ismini, marka işaretini veya ticari markayı kullanma yetkisi verir. Bir başka 

markanın lisansını alan organizasyon, bunu ayrıcalık elde etmek için mal, hizmet veya 

tutundurma aracıyla bütünleştirmek için kullanır (Sleight, 1989).  

Spor endüstrisinde lisans haklarını alma uygulaması oldukça yaygın ve gelişen bir 

konudur (Parkhouse, 1996). Örneğin, NFL’nin  (Amerikan Futbol Ligi) 150 lisans 

alıcısı  bulunmaktadır. Bunlar; giyim, spor malları, basketbol kartları, koleksiyon 

ürünleri, ev mefruşatları, okul ürünleri, ev elektronik araçları, interaktif oyunlar, video, 

yayıncılık, oyuncak, hediyelik eşya v.b.’dir (Irwin ve Diğerleri, 2002).  

Spor ürünleri bakımından lisans oldukça önemli bir alandır. 1990 ile 1994 yılları 

arasında lisanslı spor ürünlerinin satışı 5.3 milyar $’dan 10.35 milyar $’a yükselmiştir. 

Bununla birlikte, son birkaç yıldan fazla bir süredir, lisans olgusu gelişimini korumuş ve 

bazı durumlarda düşüşler gösterebilmiştir. The Licesing Letter raporlarına göre lisanslı 

spor ürünlerinin satışı 1997 yılında 13.65 milyar $’a ulaşmıştır. Bu rakam 1996 yılına 

göre % 1’lik bir düşüş göstermiştir. 

1997 yılında Amerika’daki dört büyük lig ve üniversite/kolejler için toplam lisanslı 
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spor ürünlerinin perakende satışı 11.3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Lig başına düşen 

lisanslı ürünlerin perakende satış tutarları Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu satış rakamları 

tuhafiye ürünleri, ticari kartları, hatıra eşyaları ve kıyafetlerden oluşan spor ürünlerini 

kapsamaktadır. Elbise ve kıyafetler tüm lisanslı spor ürün satışlarının yaklaşık % 60’ını 

oluşturmaktadır (Shank 1999). 

Sydney 2000 Olimpiyatları lisanslı ürün satışı konusunda başarılı olmuştur. Sydney 

2000 Olimpiyatları’nda lisans hakkı alan yaklaşık 100 firma/kurum 3.000 ürün hattını 

yaklaşık 2.000 perakendecide satışa sunmuştur. Sydney 2000 Lisans Programı, 

perakende düzeyde yapılan olimpik ürün satışlarından yaklaşık 500 milyon $ elde 

etmiştir. Lisanslı ürünlerde yapılan bu satış başarısı nedeniyle Sydney 2000, olimpiyat 

tarihinde o ana kadar en ünlü perakende olayı olmuştur. Sydney 2000 lisanslı ürünleri 

kişi başına 2.50 $ (perakende 30 $)’lık lisans kullandırma karşılığı gelir elde etmiştir. 

Daha önceki olimpiyatlarda kişi başına 32 sent olduğu düşünülürse bu oranın başarısı 

daha iyi görülebilir. Ortalama günde 45.000 müşteri Sydney Olimpik Park’ındaki 

“Superstore” mağazasına giriş yapmıştır (www.olympic.org). 

Lisans son yıllarda ülkemizde özellikle futbol kulüpleri tarafından gelir yaratma 

aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tüketiciler için lisanslı ürün, en basit biçimde 

taraftar olmanın bir boyutu olarak algılanmakta (Schaff, 1995), bunu farkeden spor 

külüpleri de bu avantajdan yarar sağlamaya çalışmaktadır.  

Uygun bir şekilde yapıldığı sürece, spordaki lisans işi hem lisansı veren hem de 

lisansı alan organizasyon veya firma tarafından karlı olabilmektedir. Spor 

pazarlamasındaki lisans işi sporcu, takım ve ligler için büyük önem taşır. Lisanslı spor 

ürünleri sadece Amerika’da değil Avrupa’da da gelişmektedir. Örneğin, 1997 yılında 

Amerikalıların  lisanlı spor ürünlerine harcadıkları para 15 milyar $’ın üzerindedir 

(Kropp  ve Diğerleri 1999). Son yıllarda özellikle futbolda ülkemizde de lisanslı ürün 

satışlarında bir artış görülmüştür. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hem perakende 

hem de online mağazalarda lisanslı ürün satışına başlamıştır. Futbolda büyük yıldız 

futbolcuları transfer eden takımların temel amaçlarından biri, yıldız oyuncunun 

formasını taraftarlara satmaktır. Örneğin, Zidane’ı alan Real Madrid 500.000 adet 

“Zidane” forması satmayı planlamıştı. FIFA 2002 Dünya Kupası’nda çok büyük 

başarılara imza atan Türkiye A Milli Futbol Takımının formaları geniş bir halk 

kitlesince giyilmişti. Futbol Federasyonu’nun Milli Takımın Forması ile ilgili lisans 
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işlemleri düşünmesi ve lisanslı formaların satılması hem takım hem de federasyon için 

büyük gelir kaynağı olacaktır. Lisanslı forma üretim ve satışı ile birlikte korsan formalar 

ile mücadele de gündeme gelecektir. Strateji Mori tarafından 2000-2001 yılında 

taraftarlık ile ilgili yapılan “Taraftarlık Araştırması”nda satın alınan ürünlerin büyük bir 

bölümünün stok satıcılarından/işportacılardan gerçekleştiği ortaya konmuştur 

(Marketing Türkiye 2001)”. FIFA 2002 Dünya Kupası’nda Türkiye ikinci tura çıktıktan 

sonra forma satışları 1 milyon adete ulaştı. Özellikle çeyrek ve yarı finalden sonra 

satılan forma sayısında artış olmuştur. 1 milyonu aşkın forma satışı içinde Adidas’ın 

sattığı forma sayısı 31.000 adet civarındadır.  Milli takımın sponsoru olan şirketler 

500.000’in üzerinde forma dağıtmıştır. Satılan formalara harcanan paranın 24 trilyon 

lira olduğu tahmin edilmektedir (Hürriyet Gazetesi 2002). Bu sonuçlar, Türkiye’deki 

taraftarların büyük bir kısmının spor ürünlerine eğilim gösterdiğini, ancak büyük bir 

çoğunluğunun  lisanlı ürünlerden çok işportacı ve sokak satıcılarından ürün aldığını 

ortaya koymaktadır. Spor organizasyonlarının bu durumu değerlendirip önlem almaları 

lisanslı ürün satışı açısından önemlidir. 

Lisanslı ürünlerle ilgili olarak, sözgelişi  ülkemizde Galatasaray’ın ürün grupları 

“markalı” ve “lisanslı” ürünler olarak iki grupta toplanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, 

logo ve isim kullanma haklarını bazı şirketlere vererek bundan gelir elde etmeye 

çalışmaktadır. Lisanlı ürünlerin Türkiye’deki kar marjları ile yurt dışındaki kar marjları 

farklıdır. Örneğin, yurt dışında 60-65 Euro’ya satılabilen bir forma Türkiye’de 20-25 

Euro’ya satılabilmektedir. Bunun yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş spor 

kulüplerinin lisansları alınarak “Futmon” adlı marka yaratılmıştır.   Futmon yapılan 

lisans anlaşması çerçevesinde ürün satışından elde edilecek gelirlerin bir kısmını spor 

kulüplerine aktaracaktır (Marketing Türkiye 2001).  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırma Problemi 

Lisanslı spor ürün satın alma davranışı ülkemizde son yıllarda yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır. Ancak, tüketicilerin lisanslı spor ürünlerini neden satın aldıklarına ilişkin 

araştırmalar ülkemizde son derece sınırlıdır. Araştırma amacının ortaya konması büyük 

ölçüde araştırma problemi ile bağlantılıdır. Gerçekleştirilen bu araştırma amacının 

ortaya konmasında araştırma probleminin tanımlanması yararlı olacaktır.  

Orta öğretim kurumlarında eğitim gören gençlerin lisanlı spor ürünlerine ilişkin 
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eğilimleri nelerdir? Bu ana araştırma problemine bağlı alt problemler ise; 

-Taraftar olunan takımın ürünlerine sahip olma oranı nedir? 

-Sahip olunan toplam spor ürünlerinin içindeki lisanslı ürün oranı nedir? 

-Sahip olunan ürünlerin satın alındığı pazar yerleri nerelerden oluşmaktadır? 

-Orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin lisanslı ürün satın alımına etki eden 

faktörlerin önem derecesi nedir? 

-Orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin taraftarı oldukları takımın ürün 

tanıtımına ilişkin düşünceleri nelerdir? 

-Orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin taraftarı oldukları takımın web sitesini 

ziyaret durumu nedir? 

-Sponsor kurumların ürünlerini satın alma eğilimi nedir? 

Hipotezler 

H1. Lisanslı ürün satın almayı etkileyen faktörler cinsiyet, ortalama gelir durumu, 

yaş ve okul türüne göre farklılık gösterir. 

H2. Lisanslı ürün satın almayı etkileyen faktörler liselerde eğitim gören öğrencilerin 

taraftarlık durumuna göre değişkenlik gösterir. 

H3. Ürün kategorisi bakımından lisanslı ürün sahipliği eğitim gören öğrencilerin 

cinsiyet, ortalama gelir, ortalama haftalık harçlık, yaş ve taraftarlık durumuna göre 

değişkenlik gösterir. 

H4. Sponsor olan firmanın ürünlerini satın alma istekliliği; cinsiyet, yaş, gelir, okul 

türü ve taraftarlık durumuna göre değişiklik gösterir. 

Ana ve alt problemlere bağlı olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, 

Eskişehir merkezinde bulunan devlet ve özel-vakıf liselerindeki öğrencilerin lisanslı 

ürün sahiplik davranışını ve demografik değişkenler ile olan ilişkileri betimleyici bir 

çalışma yapmaktır.   

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma amaçlarına uygun olarak “Betimsel” ve “Bağıntısal” araştırma modeli 

kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, bir konudaki herhangi bir durumu saptamayı 

hedefleyen araştırmalardır (Erdoğan 1998). Bağıntısal araştırma modeli ise değişkenler 

arası ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyini inceler (İftar 2000). Bu araştırma modellerinde 

amaç; eldeki problemi, bu problemle ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arası 
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ilişkileri tanımlamaktır (Kurtuluş 198). Gerçekleştirilen bu araştırmada Eskişehir 

merkezde bulunan devlet ve özel-vakıf liselerinde okuyan öğrencilerin lisanslı ürün 

sahipliği ve lisanslı ürün satın almalarını etkileyen faktörleri tanımlamaktır. Bunun yanı 

sıra, lisanslı ürün satın alımını etkileyen faktörler ve sahip olunan lisanslı ürün 

kategorisi ile demografik değişkenler arasında ilişkilendirmeler yapılmıştır. 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma modelinin betimsel ve bağıntısal olması ve gerekli verilerin tarafsız ve 

istatistiksel analize uygun olarak toplanması bakımından en uygun veri toplama 

yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen ankette, lisanslı ürün satın 

almayı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 6 ifadeden oluşan beş noktalı likert 

ölçeği kullanılmıştır. Bunun yanı sıra  lisanslı ürün sahiplik oranı, takım taraftarlık 

durumu, spor ürünlerinin satın alındığı yerler, ürün tanıtımına ilişkin düşünceler, 

sponsor kuruluşların ürünlerine olan ilgi ve ankete katılanların demografik özellikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Anket, kişisel görüşme aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 

Ölçekte kullanılan ifadelerin ve diğer soruların anlaşılırlığını test etmek amacıyla 35 

öğrenci üzerinde pilot bir uygulama yapılmıştır. Lisanslı ürün sahipliği ve satın almayı 

etkileyen faktörleri belirlemeye dayalı bu araştırma 17 Mart 2003- 28 Mayıs 2003 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Ana Kütle Çerçevesi ve Örnekleme  

Araştırmanın ana kütlesini Eskişehir ili merkezinde bulanan resmi (devlet) ve özel 

liseler oluşturmaktadır. Eskişehir il merkezinde bulunan toplam resmi lise sayısı 49’dur. 

Bu 49 lisede eğitim gören öğrenci sayısı (2002-2003 Öğretim Yılı) 27.245’tir. Gündüz 

eğitim yapan düz lise sayısı 12 olup, bu okullarda eğitim hizmeti alan öğrenci sayısı 

12.796’dır. Anadolu liselerinin sayısı 5 (Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi dahil olmak 

üzere) olup, toplam öğrenci sayısı 2.740’tır. Bir adet fen lisesindeki öğrenci sayısı ise 

184’tür. Eskişehir il merkezinde toplam 7 adet özel lise (2 özel fen lisesi dahil) 

bulunmakta olup buradaki toplam öğrenci sayısı 835’dir. Geriye kalan 24 lise ise her 

türlü mesleki eğitimi veren liseden oluşmakta olup, bu okullardaki toplam öğrenci sayısı 

ise10.623’tür (www.meb.gov.tr). Ana kütleden örnekleme yapma suretiyle Eskişehir 

merkezde bulunan 4 adet resmi (2 adet gündüz eğitim veren düz lise, 1 adet anadolu 

lisesi ve 1 adet fen lisesi) ve gündüz öğretim yapan kamu lisesi ve 2 adet özel-vakıf 

lisesinde; 100’ü özel-vakıf lisesinde, 253’ü kamu (devlet) lisesinde olmak üzere toplam 
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353 adet anket gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini oluşturan 353 kişiden veriler 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Anketi değerlendirmede asgari nitelikleri 

taşımadıkları gerekçesiyle 9 adet anket değerlendirmeye alınmamıştır. 

Verilerin Analizi 

Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanıldığı için verilerin analizinde 

SPSS 11.0 kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma 

kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin ortaya konması için ise, ki-kare, fisher’s 

Exact Test, t testi ve One-Way ANOVA uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan toplam 353 kişinin 207’si (% 58.6) erkek, 146’sı (% 41.4) 

bayan öğrencilerden oluşmaktadır. Ankete katılan orta öğretim kurlarındaki öğrencilerin 

15’i (% 4.2) 14 ve daha küçük yaş grubu, 128’i (% 36.3)  15 yaş grubu, 137’si (% 39.1) 

16 yaş grubu ve 72’si ise (%20.4) 17 ve daha büyük olan yaş grubunu oluşturmaktadır. 

Orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ailelerinin ortalama gelir durumu 

itibariyle; 91’i (% 27.5) 750 milyon TL ve altı, 117’si (% 35.3) 751 milyon TL- 

1.500.000.000 TL gelir grubu, 78’i (% 23.6) 1.501.000.000 TL-2.000.000.000 TL gelir 

grubu ve 45’i ise (% 13.6) 2.001.000.000 TL ve daha fazla gelire sahip olan kişilerden 

oluşmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri  

 Frekans %  Frekans % 

 
Cinsiyet 
Erkek  
Bayan 
 
Yaş 
14 ve  < 
15 
16 
17 ve  > 
 
Okul Türü 
Devlet 
Özel 

 
 

207 
146 

 
 

15 
128 
137 
72 

 
 

253 
100 

 
 

58.6 
41.4 

 
 

4.2 
36.3 
39.1 
20.4 

 
 

71.7 
28.3 

 
Aile Gelir Durumu ( 000 TL ) 
750.000 ve < 
751.000-1.500.000 
1.501.000-2.000.000 
2.001.000 ve > 
 
Haftalık Harçlık Durumu 
50 Milyon TL ve < 
51-100 Milyon TL 
101-150 Milyon TL 
151 Milyon TL ve > 

 
 

91 
117 
78 
45 

 
 

247 
60 
22 
8 

 
 
27.5 
35.3 
23.6 
13.6 

 
 

73.3 
17.8 
  6.5 
  2.4 

N= 353 

Anketin gerçekleştirildiği orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin haftalık 

ortalama harçlık durumu incelendiğinde; 247 kişi (% 73.3) 50 milyon TL ve altı, 60 kişi 

(% 17.8) 51-100 Milyon TL arası, 22 kişi (% 6.5) 101-150 milyon TL arası, ve 18 kişi 
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(% 2.4) ise 151 milyon TL ve üstü haftalık harçlığa sahiptir (Tablo 1). 

Tablo 2. Taraftarlık Durumu 

Taraftarlık Durumu Frekans % 

Galatasaray 106 30.0 

Fenerbahçe 102 28.9 

Beşiktaş   92 26.1 

Eskişehirspor   43 12.2 

Diğer   10   2.8 

Toplam 353 100 

 

Ankete katılan öğrencilerin taraftar oldukları takımlar incelendiği zaman; 106 

kişinin (% 30.0) Galatasaray taraftarı, 102 kişi (% 28.9) Fenerbahçe taraftarı , 92 kişi 

(% 26.1) Beşiktaş taraftarı, 43 kişi (% 12.2) Eskişehirspor taraftarı ve 10 kişi ise (% 2.8)  

bu takımların dışında olan takımların taraftarı olduğunu ifade etmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Sahip Olunan Spor Ürünleri İçindeki Lisanslı Ürünlerin Payı 

 

Ürün Türleri 

Spor Ürünleri Lisanslı Spor Ürünleri 

Var Yok Var Yok 

F % F % F % F % 

Forma  212 60.1 141 39.9 119 33.7 234 66.3 

Şapka veya bere 177 50.1 176 49.9   59 16.7 294 83.3 

Bayrak veya flama 146 41.4 207 58.6   32   9.1 321 90.9 

Atkı 188 53.4 164 46.6   59 16.7 294 83.3 

Kırtasiye   88 24.9 265 75.1   18   5.1 335 94.9 

Aksesuar   69 19.5 284 80.5   27   7.6 326 92.4 

Fincan veya Kupa 121 34.3 232 65.7   37 10.5 316 89.5 

Poster 164 46.5 189 53.5   25   7.1 328 92.9 

N=353 

 

Orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sahip olduğu spor ürünleri ve bu ürünlerin 

lisanslı olma durumu incelendiğinde; formaya sahip olma oranı % 60.1 (212 kişi) olup, 

lisanslı forma ve şort sahiplik oranı ise % 33.7 (119 kişi)’dir. Şapka veya bere ürünü 

incelendiği zaman bu ürüne sahip olanların oranı % 50.1 (177 kişi) olup, lisanslı şapka 

veya bereye sahip oranı ise % 16.7 (59 kişi)’dir. Bayrak veya flama sahiplik oranı % 
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41.4 (146 kişi) iken, lisanslı bayrak veya flama sahiplik oranının % 9.1 (32 kişi) olduğu 

görülür. Destekledikleri takıma ait atkıya sahip olanların oranı % 53.4 iken (188 kişi), 

lisanslı atkıya sahip olanların oranı % 16.7 (59 kişi)’dir. Destekledikleri takıma ait 

kırtasiye ürünlerine (defter, kalem ve diğer okul malzemesi) sahip olma oranı % 24.9 

(88 kişi) iken, lisanslı olan kırtasiye ürünlerinin oranı % 5.1 (18 kişi)’dir. Taraftarı 

oldukları takıma ait aksesuar ürünlerinin (kravat, kravat iğnesi, rozet, yüzük v.b.) 

sahiplik oranı % 19.5 (69 kişi), lisanslı olan aksesuar ürünlerinin oranı % 7.6 (27 

kişi)’dir. Fincan veya kupaya sahip olma oranı % 34.3 (121 kişi), lisanslı fincan veya 

kupaya sahip olma oranı ise % 10.5 (37 kişi)’dir. Son olarak takımlarına ait postere 

sahip olma oranı % 46.5  (164 kişi) iken, lisanslı postere sahip olma oranı ise % 7.1 (25 

kişi)’dir (Tablo 3).  

Tüm bu sonuçlar, takımlara ait olmak üzere sahip olunan lisanslı sportif ürünlerin 

oranının düşük olduğunu göstermektedir. Forma ve şortlarda sahip olunan toplam spor 

ürünlerinin yaklaşık yarısından fazlasının lisanslı olduğunu (% 33.7) ve bu oranın sahip 

olunan en yüksek lisanslı ürün oranı olduğu görülmektedir. Diğer ürünlere bakıldığında 

sahip olunan ürünlerin büyük bir kısmının lisanssız olduğunu söylemek mümkündür. 

Sahip olunan lisanslı ürün kategorisinin en düşük oranını % 5.1 ile kırtasiye ürünleri 

oluşturmaktadır. Sahip olunan bayrak ve flamaların sadece % 9.1 lisanslıdır. Şapka ve 

berelerin sadece % 16.7’si, atkıların % 16.7’si, aksesuar ürünlerinin % 7.6’sı, fincan 

veya kupaların % 10.5’i ve posterlerin ise sadece % 7.1’i lisanslı konumdadır. Diğer bir 

deyişle tüm ürün kategorilerinde sahip olunan ürünlerin çok büyük bir kısmı (forma ve 

şort hariç % 33.7) lisanssızdır. 

 

Tablo 4. Spor Ürünlerine Sahip Olma Biçimi 

 Frekans % 

Stadyum çevresindeki seyyar satıcı 130 36.8 

Lisansız ürün satan her türlü mağaza 77 21.8 

Lisanslı ürün satan mağaza 69 19.6 

Hediye 71 20.1 

İnternet 6 1.7 

Toplam 353 100 

 

Taraftarı olunan takıma ait ürünlere sahip olma biçimi ve satın alınma yeri 
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incelendiği zaman, ankete katılanların  % 36.8’inin (130 kişi) sahip oldukları ürünleri 

stadyum çevresindeki seyyar satıcılardan satın aldıkları, % 21.8’inin (77 kişi) lisanssız 

ürün satan her türlü mağazadan (kırtasiye, spor mağazaları v.b.) satın aldıkları, % 

19.6’sının (69 kişi) lisanslı ürün satan mağazalardan edindiklerini, % 20.1’i (71 kişi) 

sahip oldukları spor ürünlerini hediye biçiminde edindikleri ve son olarak da % 1.7’si (6 

kişi) ise internet aracılığı ile ürünü satın aldığı  görülmektedir. Bu oranlar 

değerlendirildiğinde spor ürünlerinin satın alınmasında “daha çok” stadyum 

çevresindeki satıcılardan yararlanıldığı, lisanslı ürün satan mağazalara başvurmanın ise 

yaklaşık beşte birlik bir orana sahip olduğu görülmektedir (Tablo 4). 

 
                              Tablo 5. Lisanslı Ürün Satın Almada Etkili Olan Değişkenler       Alpha* = .8285 
 N* Ortalama  Std. Sapma 

Lisanslı ürün kullanımının kulübe maddi yarar sağlaması 352 4.1506 .9105 

Ürünün kazandırdığı prestij 349 4.0860 .9459 

Ürün garanti ve güvenilirliği 351 4.1595 .8961 

Ürünün satış fiyatı 351 4.0000     1.0770 

Ürünün kalitesi 353 4.2068 .8526 

Ürün çeşitliliği 351 4.0085 .8959 

 (5) Çok Önemli, ... (1) Hiç Önemli Değil    
* “Alpha” Kullanılan Likert Ölçeğinin güvenilirlik analizini yansıtmaktadır. Alpha değeri  .70 ve daha 
üstü olması kullanılan ölçeğin güvenilirliğini işaret etmektedir. 
 

Lisanslı ürün satın almada etkili olan değişkenler incelendiği zaman, ürünün kalitesi 

4.2068 ile  (standart sapma = .8526) en yüksek orana sahiptir. Bu değeri ürünün garanti 

ve güvenilirliği 4.1595 ortalama ile (standart sapma = .8961) takip etmektedir. Lisanslı 

ürünün kulübe maddi yarar sağlaması da 4.1506 ortalama ile (standart sapma = .9105) 

lisanslı ürün satın alımında etkili olan üçüncü önemli faktör olarak değerlendirilmiştir. 

Ürünün kazandırdığı prestij 4.0860 ortalama (standart sapma = .9459), ürün çeşitliliği 

4.0085 (standart sapma = . 8959) ve ürünün satış fiyatı ise 4.0000 (standart sapma = 

1.0770) ortalama ile lisanslı ürün satın alımında etkili faktörlerin sonuncusunu 

oluşturmaktadır. Yalnız bu değişkenin standart sapmasının yüksek olması örneklem 

grubu tarafından daha farklı bir biçimde değerlendirildiğini ifade etmektedir (Tablo 5). 
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Tablo 6. Ürün Tanıtımının Yapılmasına İlişkin Görüşler 

Ürün Tanıtımı Frekans % 

Yeterli 178 50.4 

Yeterli Değil 167 47.3 

Fikrim Yok     8  2.3 

Toplam 353 100 

 

Ankete katılan kişilerin taraftarı oldukları futbol kulübünün ürün tanıtımını ne 

derece yaptığına ilişkin düşünceler incelendiği zaman ürün tanıtımının yeterli oranda 

yapıldığını düşünenlerin oranı % 50.4 (178 kişi) iken, yeterli ürün tanıtımının 

yapılmadığını düşünen kişilerin oranı ise % 47.3 (167 kişi)’tür (Tablo 6). 

 

Tablo 7. Taraftarı Olunan Takımın Web Sitesini Ziyaret Etme Durumu 

Web Sitesi Ziyaret Durumu Frekans % 

Evet 184 52.1 

Hayır 169 47.9 

Toplam 353 100 

 Lise öğrencilerinin taraftarı oldukları takımın web sayfasını ziyaret durumu 

incelendiğinde; web sayfasını ziyaret edenlerin oranı % 52.1 iken, ziyaret etmeyenlerin 

oranı ise % 47.9’dur (Tablo 7).  

 Tablo 8. Sponsora Ait Ürününü Satın Alma  

Sponsorun Ürününü Satın Alma  Frekans % 

Kesinlikle özen gösteririm   45 13.5 

Özen gösteririm 102 30.7 

Kararsızım   97 29.1 

Özen göstermem  58 17.4 

Kesinlikle özen göstermem   31   9.3 

Toplam 333 100 

 

Taraftarı oldukları takım sponsorlarının ürünlerine olan eğilimi ortaya koymak 

amacıyla yapılan analizde; takıma sponsor olan ürünü satın almaya kesinlikle özen 

gösteririm diyenlerin oranı % 13.5 (45 kişi), özen gösteririm diyenlerin oranı % 30.7 

(102 kişi), kararsızım diyenlerin oranı % 29.1 (97 kişi), özen göstermem diyenlerin 

oranı % 17.4 (58 kişi) ve hiç özen göstermem diyenlerin oranı ise % 9.3 (31 kişi)’tür 
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(Tablo 8). 

 

Değişkenler Arası İlişki 

Tablo 9. Lisanslı Ürün Satın Almayı Etkileyen Faktörlere İlişkin T-Testi Sonçları 

 N* Ortalama  Std. Sap. t df P 

Kulübe maddi yarar sağlama 352 4.1506 .9105 85,521 351 .000** 

Prestij 349 4.0860 .9459 80,690 348 .000** 

Garanti ve Güven 351 4.1595 .8961 86,962 350 .000** 

Fiyat 351 4.0000     1.0770 69,580 350 .000** 

Kalite 353 4.2068 .8526 92,698 352 .000** 

Ürün çeşitliliği 351 4.0085 .8959 85,521 350 .000** 

*p<.05     **p<.01 

Lisanslı ürün satın alımını etkileyen faktörlerin kendi aralarında farklılık gösterip 

göstermediğini anlamak için yapılan  T testine (one-sample t test) göre her bir 

değişkenin sahip olduğu ortalama .01 anlamlılık düzeyinde farklı olarak (p <.01) ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum lisanslı ürün satın alma faktörlerinin değerlendirilmesinde 

ortaya çıkan farkların anlamlı olduğunu (p <.01) işaret etmektedir (Tablo 9). 

Tablo 10. Demografik Değişkenlere ve Okul Türüne Göre Lisanslı Ürün Alımını Etkileyen Faktörler 

 
Faktörler 

Cinsiyet Yaş  Aile Geliri Okul Türü 

F p F p F p F p 

Maddi destek .585 .445 .656 .580 4.451 .001** 3.487 .063 

Prestij 1.134 .288 .502 .681 3.811 .003** .177 .674 

Garanti ve güven 1.469 .226 .244 .866 .274 .927 .206 .650 

Fiyat .250 .618 .323 .809 2.283 .048* .012 .912 

Kalite .027 .870 .965 .409 1.094 .365 .622 .431 

Ürün çeşitliliği .091 .763 1.025 .382 1.094 .365 5.026 .026* 

 *p< .05  ; ** < .01 

Lisanslı ürün alımını etkileyen faktörlerin ankete katılan öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan T testi ve Anova 

analizine göre; lisanslı ürün satın almayı etkileyen faktörlerin cinsiyet, yaş ve 

öğrencinin ailesinin gelir durumuna göre farklılık göstermediği (p> .05) görülmektedir. 

Okul türü bakımından bir değerlendirme yapıldığı zaman, lisanslı ürün satın alımını 

etkileyen faktörlerden ürün çeşitliliğinin okul türüne göre farklılık gösterdiği  (p < .05) 

görülmektedir. Devlet liselerinde okuyan öğrenciler ürün çeşitliliğinin lisanslı ürün satın 

alımındaki önemini 3.8964 ortalama ile değerlendirirken, özel veya vakıf liselerindeki 

öğrencilerin ürün çeşitliliğine ilişkin değerlendirmelerinin ortalaması ise 4.2900’dür. 
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Her iki grup arasındaki ( .3936) fark (p= .026 <.05) anlamlı olarak ortaya çıkmaktadır 

(Tablo 10).  

Tablo 11. Lisanslı Ürün Satınalmayı Etkileyen Faktörlerin Taraftarlığa Göre Durumu 

 
Faktörler 

Taraftarlık  

F p 

Maddi destek 2.822 .025* 

Prestij 3.647 .006** 

Garanti ve güven 4.618 .001** 

Fiyat .849 .495 

Kalite 4.522 .001** 

Ürün çeşitliliği 1.651 .161 
   *p< .05    ** p< 01 

 

Lisanslı ürün satın almayı etkileyen faktörlerin öğrencilerin taraftarlık durumuna 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için yapılan Anova testine göre, takıma 

maddi destek sağlamak için lisanslı ürün alımının taraftarlığa göre farklılık gösterdiği 

ortaya (p <.05) çıkmaktadır. Gruplar arasındaki farklılaşmayı görmek için Post-Hoc 

testlerden Tukey ve LSD testleri uygulanmıştır. LSD testine göre maddi destek 

sağlamak için lisanslı ürün satın alma Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında (p 

< .05) farklılık göstermektedir. Her iki takım taraftarları arasındaki ortalama farklılığı 

.2844’tür. Benzer şekilde Eskişehirsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli (ortalama farkı 

.3502) ve Galatasaraylı taraftarlar arasında (ortalama farkı .5529) da anlamlı bir farkın 

olduğu ( p< .05) ortaya çıkmıştır. Lisanslı ürünü satınalmada sağladığı prestij durumu 

değerlendirildiğinde taraftarlıklara göre anlamlı bir farklılığın (p <.01) bulunduğu 

görülür. Gruplar arasındaki farklılığı ortaya koymak için yapılan Tukey HSD testinde; 

Beşiktaşlı taraftarlar ile Galatasaraylı taraftarlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(ortalama farkı .3973) olduğu (p< .05) görülmektedir. Benzer şekilde Eskişehirspor 

taraftarları ile Galatasaraylı taraftarlar arasında (ortalama farkı .5529) da bu konuda 

anlamlı bir farklılık (p <.05) bulunmaktadır. Ürünün garantisi veya verdiği güven 

nedeniyle satın alma durumu taraftarlık durumuna göre farklılık (p <.01) 
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göstermektedir. Post Hoc testlerden Tukey HSD’ye göre; Eskişehirsporlu taraftarlar ile 

Fenerbahçeli (ortalama farkı .5315), Galatasaraylı (ortalama farkı .6717)  ve Beşiktaşlı 

(ortalama farkı .4669) taraftarlar arasında anlamlı (p <.05) farlılıkların bulunduğu 

görülmektedir. Lisanlı ürün satın almada fiyatın taraftar olunan takımlara göre farklılık 

(p > .05) arz etmediği ortaya çıkmıştır. Oysa kalite olgusu taraftarlığa göre fark (p < 

.01) göstermektedir. Post Hoc testlerden LSD’ye göre; Beşiktaşlı taraftarlar ile 

Galatasaraylı (ortalama farkı .3035) ve Eskişehirsporlu (ortalama farkı .3165) taraftarlar 

arasında lisanslı ürünü kalitesi için satın alma durumu anlamlı farklılık (p <.05) 

göstermektedir. Benzer şekilde Eskişehirsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli (ortalama 

farkı .3919) ve Galatasaraylı (ortalama farkı .6200) taraftarlar arasında da bu konuda 

anlamlı farklılık (p <.05) görülmektedir. Kalite konusunda Fenerbahçeli taraftarlar ile 

Galatasaraylı taraftarlar arasında (ortalama farkı .2281) da anlamlı fark  (p < .05) 

bulunmaktadır. Son olarak lisanslı ürün satın almada etkili faktörlerden ürün 

çeşitliliğinin taraftarlar arasında farklılık göstermediği (p > .05) ortaya çıkmıştır (Tablo 

11).  

Tablo 12. Lisanslı Ürün Sahipliği İle Değişkenler Arası İlişki 

 Okul Türü 

P 

Cinsiyet 

P 

Gelir 

P 

Harçlık 

P 

Taraftarlık  

P 

Yaş 

P 

Forma veya Şort .010* .001** .001** .007** .201 .368 

Şapka veya Bere .095 .685 .009** .049* .139 .900 

Bayrak veya Flama .228 .642 .076 .069 .840 .615 

Atkı .021* .118 .198 .010* .174 .361 

Kırtasiye .096 .827 .260 .836 .555 .264 

Aksesuar .876 .635 .515 .469 .162 .598 

Fincan veya Kupa .033* .915 .002** .018* .092 .732 

Poster .970 .572 .665 .270 .018* .376 

        *p < .05   **p< .01 

 

Ankete katılan öğrencilerin sahip olduğu lisanslı ürün kategorileri ile değişkenler 
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arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere yapılan Ki-kare, Fisher’s Exact Test’ine göre; 

Lisanslı forma ve şortların okul türü (Fisher’s = 6.591), cinsiyet durumu (Fisher’s = 

11.980), gelir durumu (Ki-kare= 16.122) ve harçlık durumuna (Ki-kare= 16.122) göre 

değişiklik gösterdiği görülmektedir. Özel okuldaki öğrencilerin lisanslı forma veya şorta 

sahip olma oranının devlet okuluna göre fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet 

durumuna göre erkeklerin oransal bakımdan bayanlara göre daha fazla miktarda lisanslı 

forma veya şorta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Gelir durumu itibariyle 2 milyar TL ve 

üstü gelire sahip olanlar ile 1.5-2 milyar TL gelir grubunda bulunan öğrencilerin alt 

gelir gruplarındaki öğrencilere kıyasla daha fazla oranda lisanslı şort veya formaya 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Harçlık durumu değerlendirildiğinde ise; haftalık 50 

milyon TL’den fazla harçlığa sahip olan öğrencilerin 50 milyon TL ve daha az harçlığa 

sahip olan öğrencilere kıyasla daha yüksek oranda lisanslı forma veya şorta sahiptir. 

Lisanslı şapka veya bere sahipliği ile değişkenler arası ilişki değerlendirildiğinde; 

lisanslı şapka veya bere sahipliğinin öğrencinin gelir (Ki-kare= 11.601) ve harçlık 

durumuna (Ki-kare= 7.862) göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Gelir durumu 

incelendiğinde 1.5 milyar TL’den fazla gelire sahip olan aile çocuklarının lisanslı şapka 

veya sahiplik oranı artmaktadır. Harçlık değişkeni incelendiğinde ise özellikle 51- 100 

milyon TL arası gelire sahip olanların lisanslı şapka veya bere sahiplik oranının diğer 

gruplara göre fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Lisanslı bayrak veya flama sahipliğinin analize tabi tutulan değişkenlere göre 

farklılık göstermediği görülmektedir. Aynı şekilde lisanslı kırtasiye ve aksesuar 

ürünlerine sahip olma durumu da belirlenen değişkenlere göre farklılık  (p > .05) 

göstermemektedir. 

Lisanslı atkıya sahip olma durumu ile belirlenen değişkenler arası ilişki 
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incelendiğinde; okul türü (Fisher’s= 5.306) ve haftalık harçlık (Ki-kare= 11.396) 

durumu arasında değişkenlik olduğunu söylemek mümkündür. Okul türü irdelendiği 

zaman özel okullardaki öğrencilerin lisanslı atkıya sahip olma oranının devlet okullarına 

oranla yüksek olduğu görülür. Haftalık harçlık durumu bakımından ise, 51 milyon 

TL’den yüksek haftalık harçlığa sahip olan öğrenciler daha yüksek oranda lisanslı 

atkıya sahiptir. 

Lisanslı fincan veya kupa sahipliği ile değişkenler arası ilişki incelendiğinde, okul 

türü (Fisher’s= 4.516), gelir durumu (Ki-kare= 14.694) ve harçlık durumuna (Ki-kare= 

10.021) göre değişkenlik ortaya çıkmıştır. Okul türü ele alındığında lisanslı fincan veya 

kupaya sahip olma oranı özel okullarda daha yüksektir. Gelir durumu incelendiğinde 

1.5-2 milyar TL gelire sahip olan öğrencilerin lisanslı fincan veya kupaya sahiplik oranı 

artış gösterdiği görülür. Harçlık durumu bakımından ise; haftalık 51-100milyon TL 

arası haftalık harçlığa sahip kişilerde bu lisanslı ürün kategorisine sahiplik oranı diğer 

harçlık gruplarından yüksektir.  

Poster sahipliği ile değişkenler arası ilişki incelendiğinde sadece taraftarlığa göre 

(Ki-kare= 11.899) bir farklılığın olduğu görülür. Daha detaylı bir inceleme yapıldığında 

ise;  özellikle Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının (büyük çoğunluğu Trabzonspor) 

daha yüksek oranda postere sahip olduğu görülür (Tablo 12). 

Tablo 13. Sponsor Ürünlerini Satın Alma İstekliliği İle Değişkenler Arası İlişki 

 
 

 
Cinsiyet 

 
Yaş 

  
Aile Geliri 

 
Okul Türü 

 
Taraftarlık 

F p F p F p F p F p 

Takım 
sponsorunun 
ürünlerini tercih 
durumu  

 
4.752 

 
.030* 

 
1.024 

 
.382 

 
4.010 

 
.008** 

 
1.433 

 
.232 

 
2.500 

 
.043* 

 

Takım sponsorlarının ürünlerini satın alma eğilimi ile belirlenen bir takım 

değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiği zaman (T testi ve Anova), takım 
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sponsorunun ürünlerini tercih veya satın almaya özen gösterme durumunun cinsiyet 

durumuna (p <.05), gelir durumu (p <.01) ve taraftarlık durumuna (p <.05) göre farklılık 

gösterdiği görülür. Cinsiyet durumu daha detaylı incelendiği zaman, erkekler ve 

bayanlar arasında .2805’lik bir farklılık olduğu görülür. Bu farklılığa göre erkeklerin 

sponsor ürünlerini satın alma özeni bayanlara göre daha yüksektir. Gelir gruplara 

arasındaki farklılığı görmek üzere yapılan Post Hoc testlerden Tukey HSD’ye göre; 751 

milyon TL-1.5 milyar TL arası gelire sahip olanlar ile 1.501.000.000 TL-2 milyar TL 

arası gelire sahip olanlar (ortalama farkı .4514) ve 2.001.000.000 TL ve üstü gelire 

sahip olanlar (ortalama farkı .5465) arasında farklılık (p <. 05) bulunmaktadır. Sponsor 

ürünü satın alma istekliliği bakımından anlamlı farklılık bulunan taraftarlık değişkeni 

ayrıntılı incelendiği zaman LSD’ye göre Beşiktaşlı taraftarlar ile Galatasaraylı 

taraftarlar arasında (ortalama farkı .3539), Eskişehirsporlu taraftarlar ile Galatasaraylı 

(ortalama farkı .5843) ve Fenerbahçeli (ortalama farkı .4459) taraftarlar arasında 

anlamlı (p <.05) farklılıklar bulunmaktadır (Tablo 13). 

Sınırlılıklar 

Yapılan araştırma örneklem grubuna dahil edilen okul öğrencilerini kapsamaktadır. 

Gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklem grubu sınırlı da olsa araştırmanın 

gerçekleştirildiği il için sonuç çıkarılabilecek çerçeveler çizmektedir. Bu bakımdan 

araştırmadan elde edilen bulguların tüm ülkeye genellenmesi sağlıklı sonuçlar 

vermeyecek özellikte olabilir.  

Örneklem grubu tayin edilirken sadece resmi ve gündüz eğitim veren düz liseler, 

anadolu liseleri, fen liseleri ile özel liseler örneklem grubuna dahil edilmiştir. Meslek 

liseleri bu araştırmada örnekleme dahil edilmemiştir. Bu liselerin büyük bir kısmında 

okuyan öğrencilerin sosyo-ekonomik yapısı lisanslı spor ürünü almaya uygun 

olmayabileceği gerekçesiyle ve genel ortalamayı değiştirecek ağırlıkta olabileceği 

düşüncesiyle araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Sahip olunan spor ürünleri ve lisanslı spor ürünlerinin kategorisi belirlenirken belli 

ürün sınıfları seçilmiştir. Tüm ürün kategorilerinin ankete dahil edilmesi, zaman, 

anketin uzunluğu ve yanıtlama süreci bakımından pek mümkün olmadığı için 

sınırlamaya gidilmiştir. Öğrencilerin haftalık harçlık durumu belirlemede ortaya konan 

ücret içinde özel harcama, kırtasiye ve diğer eğitim-öğretim masrafları ayrımı 

yapılmamıştır. 
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Uygulayıcılara ve İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Günümüzde spor kulüplerinin yöneldiği finansal kaynaklardan önemli bir kısmı 

taraftarlara veya spor tüketicilerine yönelik yapılan ürün satışlarıdır. Etkili pazarlama ve 

tanıtım faaliyetleri için uygulayıcıların spor tüketicilerini çok iyi tanımaları gerekir. 

Spor tüketicisinin tanınmasına dönük araştırmalar sayesinde daha sürdürülebilir bir 

kaynak girdisi sağlanabilir. 

Gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklem grubu sınırlı da olsa araştırmanın 

gerçekleştirildiği il için sonuç çıkarılabilecek çerçeveler çizmektedir. İleriki dönemlerde 

lisanslı ürün satın alma davranışı konusunda yapılacak çalışmalarda örneklem grubunun 

daha büyük olması ve birkaç ili veya ülke genelini kapsayan örneklemli araştırmaların 

yapılması daha genellenebilir sonuçlar verebilir. 

SONUÇ 

Spor pazarlamasında lisanslı ürün uygulaması gelişmekte olan uygulamalardan biri 

olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Sydney 2000, Atina 2004 

Olimpiyatlarında lisanslı ürün satışından elde edilen gelirler, spor tüketicisinin lisanslı 

ürünlere olan ilgisinin en büyük kanıtı durumundadır. Benzer şekilde Avrupa’daki ünlü 

ve büyük futbol kulüpleri de sürdürülebilir bir gelir yaratmak adına transferler yapmakta 

ve büyük futbolcu transferi neticesinde lisanslı ürün satışı gerçekleştirmektedir. Son 

yıllarda ülkemizde de bu konuda bir hareketlenmenin olduğunu görmek mümkündür. 

Kurulan gerçek ve sanal mağazalar ile hedef spor tüketicisine ulaşılmaya 

çalışılmaktadır.  

Ülkemizde lisanslı spor ürünlerine spor tüketicilerinin eğilimlerini ortaya koyan 

araştırma veya çalışmalar sınırlı hatta yok denecek kadar azdır. Etkin bir lisanslamanın 

yapılabilmesinin temel koşullarından biri, hedef kitlenin iyi belirlenmesi, analiz 

edilmesi ve davranışının ölçümlenmesidir. Ancak bu şekilde yapılacak çalışmalar ile 

lisanslı ürün satan mağazanın kuruluş yeri ve satın alma biçimine ilişkin sağlıklı 

stratejik kararlar verilebilir.  

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip bir ülke olarak bu potansiyeli kullanmak artık 

bir zorunluluk haline gelmiştir. Orta öğretimde bulunan genç neslin futbola veya diğer 

sporlara olan eğilimi azımsanmayacak düzeydedir. Bu bakımdan bu kişilerin satın 

almalarının kayıt altına alınması, ülke ekonomisi ve spor organizasyonlarının 

varolabilmesi için temel koşutlardan biridir. Gelişmiş ülkelerde kolej ve üniversite 
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takımlarının yaratmış olduğu lisanslı ürün sayesinde, okulların büyük kaynaklar 

yarattığı ve bu kaynakları etkin ve verimli yönlere kaydırdığı görülmektedir. ülkemizde 

lise veya üniversite sporları bir yana, en popüler olan spor kulüplerinin büyük bir 

çoğunluğu bile bu konunun önemini kavramamış bulunmaktadır. 

Akademik bakımdan ele alındığı zaman spor pazarlamasının önemli bir alanı olan 

lisans olayı ülkemizde çok az oranda araştırmaya tabi tutulmaktadır. Bu alanın 

gelişmesi için spor tüketicilerine yönelik araştırmaların yaygınlaşmasında yarar olduğu 

kanaati gerçekçi bir saptama gibi durmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, 

vahim bir durumu gözler önüne sermektedir. Pek çok alanda olduğu gibi spor alanında 

da kayıt dışılığın hüküm sürdüğü söylenebilir. Sahip olunan spor ürünü ile lisanslı ürün 

arasındaki fark veya spor ürününün satın alınma yeri, kayıt dışılığın büyüklüğünü gözler 

önüne sermektedir.  

Elde edilen bulgular sayesinde durum analizinin yapılması ve gelecek dönemlere 

ilişkin stratejilerin belirlenmesi kaçınılmazdır. Spor kulüpleri taraftarlarına yönelmede 

her türlü açığı doldurmak durumundadır. Her şeyi devletten bekleme yerine spor 

organizasyonlarının pazarlama işlevini profesyonelce yapması daha sağlıklı sonuçlar 

doğuracak gibi durmaktadır. 
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12–14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BİOFEEDBACK İLE ZİHİNSEL 

ANTRENMANIN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 12–14 yaş grubu çocuklarda biofeedback ile zihinsel 

antrenmanın durumluk ve sürekli kaygı üzerine etkisini araştırmaktır.  

MATERYAL –METOD: Araştırma kapsamına alınan gruplar kontrol grubu ve deney 

grubu olarak ayrılmıştır. Kontrol grubu yaş ortalamaları x: 12,88±0,33olan 26 kişiden 

oluşurken, denek grubu yaş ortalamaları x:12,75±0,89 olan 28 kişiden oluşmuştur. 

Araştırmada, kaygıyı ölçmek amacıyla State Trait Anxiety Inventory (STAI) kaygı envanteri, 

biofeedback antrenmanlarında ise Procomp Infinity Biofeedback Aleti kullanılmıştır. grup içi 

ön test son test arasındaki farkı saptamak için non-parametrik testlerden Wilcoxon testi, 

gruplar arasında farka bakmak içinde Mann-Whitney U testi, kullanılmıştır. Çalışmada 

verilerin analizi için SPSS 11,5 kullanılmıştır. 

BULGULAR: Deney grubunun ön test ve son test sürekli kaygı puanları arasında 

istatistiksel olarak fark elde edilirken (p<0,05), durumluk kaygı puanları arasında istatistiksel 

olarak herhangi bir farka rastlanmamıştır (p><0,05).  Kontrol grubu ön test son test kaygı 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 

SONUÇ: Elde edilen istatistiksel analizler sonucunda biofeedback ile yapılan zihinsel 

antrenmanı istatistiksel olarak sadece sürekli kaygıyı etkilemektedir. 

Anahtar kelimeler:  biofeedback, kaygı, zihinsel antrenman 

 

THE EFFECT OF THE MENTAL TRAINING WITH BIOFEEDBACK ON STATE AND 

TRAIT ANXIETY IN 12–14 AGES CHILDREN. 

 

PURPOSE: The purpose of the study was to investigate the effect of the mental 

training with Biofeedback on state and trait anxiety in 12–14 ages children. 

MATERIAL-METHOD: In content of our experiment there are control group and 

experiment group. Control group average age is x: 12,88±0,33 and there are 26 people in the 

experiment group. Experiment group average age is x: 12,75±0,89 and there are 28 people in 

the experiment group. In the study, State Trait Anxiety Inventory (STAI) was used for 

measuring anxiety and Procomp Infinity Biofeedback device was used for Biofeedback 

trainings. . Descriptive statistic techniques and Mann-Whitney U and Wilcoxon were used for 

statistical analysis. Significance was set at the p<0, 05 level. Data was analyzed by SPSS for 

Windows. 



RESULTS: In experiment group, it was observed statistical differences between the 

pre-test and the post test trait anxiety points. However the same observation could not be 

observed for state anxiety points. In the control group there were not any significant 

differences between the per-test and the post- test anxiety points. 

CONCLUSIONS: The result of statistical analysis shows that, mental training with 

biofeedback only affected trait anxiety statistically.   

Key words: biofeedback, anxiety, mental training 

 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

 Araştırmayı oluşturan denekler, iki ayrı futbol okulunda eğitim gören toplam 54 

öğrenciden oluşmuştur. Araştırma kapsamına alınan gruplar kontrol grubu ve deney grubu 

olarak ayrılmıştır. Kontrol grubu yaş ortalamaları x: 12,88±0,33 olan 26 kişiden oluşurken, 

denek grubu yaş ortalamaları x:12,75±0,89 olan 28 kişiden oluşmuştur.  

 

Veri Toplama Araçları 

S.T.A.I (State Trait Anxiety Invantory): Kullanılan envanter, Öner ve Le Compe 

(1976)' un Türkçe' ye çevirdikleri, güvenirlik çalışmaları Öner (1977) tarafından yapılan 

Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı envanteridir.  

Procomp Infinity Biofeedback Aleti: ProComp infinity, her türlü klinik durumlarda 

veri gereksinimi karşılamak, bilgisayarlı biofeedback ve real zamanlarda kullanılan çok çeşitli 

kodlayıcı (encoder) içeren 8 kanallı bir alettir. 

Verilerin Toplanması  

Deney grubu 

ö
n

 te
st 

1–6 seansx1 saat 
7–14 
seansx10dk 

15–24 
seansx10dk. 

25–27 
seansx10dk. 

28–30 
seansx10dk.  

so
n
 te

st 

Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar 

Nefes alma egzersizleri 

EMG ile germe 
ve gevşeme 
çalışmaları 

GSR ile gevşeme 
çalışmaları 

EMG ve GSR 
birlikte gevşeme 
çalışmaları 

EEG ile gevşeme 
çalışmaları  

Aşamalı kas 
gevşemesi Hayal etme Hayal etme Hayal etme Hayal etme 

Hayal etme çalışmaları         
Kontrol 
grubu Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar Rutin çalışmalar 

 

 



Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için betimsel istatistik teknikler, normaliteyi saptamak amacıyla 

Kolmogrov-Smirnov testi, grup içi ön test son test arasındaki farkı saptamak için non-parametrik 

testlerden Wilcoxon testi, gruplar arasında farka bakmak içinde Mann-Whitney U testi, 

kullanılmıştır. Araştırmada hata payı 0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada verilerin analizi 

için SPSS 11,5, tabloların oluşturulması için ise Excel kullanılmıştır. 

 BULGULAR 

 
 

Tablo 1. Deney Grubu ve  Kontrol Grubu Yaş Ortalamaları Arasındaki Fark 
Tablosu 

 

  Ndeney Nkontrol 
 Deney 
grubu 

Kontrol 
grubu p 

YAŞ 28 26 12,78±0,83 12,88±0,33 0,363 

 p>0,05 
 

Deney ve kontrol gruplarının yaş ortalamaları karşılaştırıldığında iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05).  
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Şekil 1. Deney ve kontrol gruplarının durumluk ve sürekli kaygı ön test son test 
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Tablo 2. Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Kaygı Puanları Arasındaki Fark 
Tablosu 

 
  N Ön test Son test p 

DUR.KAY 28 44,25±4,33 43,5±4,10 0,386 

SÜR.KAY 28 46,93±4,69 44,86±3,48 ,043* 

*p<0,05 
 

Tablo 3. Kontrol Grubunun Ön Test Son Test Kaygı Puanları Arasındaki Fark 
Tablosu 

 
  N Ön test Son test p 

DUR. KAY 26 45,12±3,89 45,19±3,58 0,839 

SÜR. KAY 26 45,92±3,59 45,62±4,70 0,715 

p>0,05 
 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

12- 14 yaş grubu çocuklarda biofeedback ile zihinsel antrenmanın performans üzerine 

etkisi test edilmiş ve bulgular sırası ile tartışılarak yorumlanmıştır.  

Deney ve kontrol grubunun ön test ve son test durumluk kaygı puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilememiştir (p>0,05). Elde edilen bu sonuç yapılan 

biofeedback antrenmanının durumluk kaygı üzerine etkisinin bulunmadığını göstermiştir. 

Durumluk kaygı, korku, endişe ve gerginlik ile karakterize edilen o anki heyecansal durum 

olarak açıklanmaktadır. Yapılan bu çalışmada ön test ve son test arasında durumluk kaygının 

istatistiksel olarak farklı çıkmaması çocukların bu testler anında yaşadıkları heyecansal tepkilerin 

ölçümlerden kaynaklanmış olabileceğini söyleyebiliriz. Elde edilen sonuç Kolayiş ve Taşkıran 

(2003)’ ın 18 yaş grubu futbolcularla yaptığı çalışmada ki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Kolayiş’ in çalışmasında da 18 yaşında 36 futbolcu ile çalışılmış ve zihinsel antrenmanın 

durumluk kaygı üzerine etkisine rastlanmamıştır. Fakat sürekli kaygı puanlarına baktığımızda ön 

test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Bu 

sonuçtan da anlaşılacağı gibi biofeedback antrenmanının 12–14 yaş grubu çocukların sürekli 

kaygı durumlarına olumlu yönde etkisi olmuştur. Sürekli kaygı belli çevresel durumları tehdit 

edici olarak algılamaya ve bu durumlara artan durumluk kaygı ile tepki vermeye eğilimdir. Bu 

çalışmada elde edilen sonuca göre, çocukların çevrelerindeki durumları daha rahat algılamaya 

başladıkları ve bunlara yönelik çözümler üreterek kolayca tepki vermeye çalıştıkları 

görülmüştür. Her ne kadar durumluk kaygı istatistiksel olarak farklılık göstermiyorsa da 

bulgulara bakıldığında sayısal olarak durumluk kaygıda da olumlu yönde bir azalma olduğu göze 



çarpmaktadır. Çalışmayı yapma sürecinde, EMG ve GSR ile yapılan seanslarda çocukların 

rahatça gevşeyebildikleri ve heyecansal tepkilerine hâkim olabildikleri görülmüştür. Heyecansal 

tepkiler üzerine kurulan bu hâkimiyet çocukların sürekli kaygı puanlarına olumlu yönde 

yansımıştır. Laboratuar ortamlarında bireyler üzerinde uygulanan çalışmada EMG 

uygulamasından sonra sporcuların kaygı düzeyindeki düşüşe paralel olarak dengeyi sağlamada 

daha başarılı oldukları gözlenmiştir Dorsey, (1976); Zaichkowsky, (1983); Goodspeed,(1983) 

yıllarında jimnastikçilerle EMG, GSR ve TEMP biofeedback aletlerini kullanarak yaptıkları 

dereceli gevşeme, otojenik antrenman ve hayal etme antrenmanlarının motor kontrolü ve 

performansı geliştirdiğini ortaya çıkarmışlardır (Blumenstein, Bar-Eli ve Tenenbaum, 2002). 

Yukarıdaki çalışmalar göstermiştir ki, biofeedback antrenmanları kaygının ve kassal 

gerilimin azaltılması ile performansın geliştirilmesinde her zaman kullanılabilir. Fakat 

bunların başarılabilmesindeki en önemli faktör, biofeedback antrenmanının uygulanma 

miktarı (seans x zaman)’ dır. En üst performansa ulaşabilmek için uygulanan psikolojik 

tekniklerin biofeedback antrenmanlarıyla bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir.  
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Özet 
 
Bu çalışma,  k onsantrasyon ve dikkatin  çeşitl i  branş ve düzeydeki sporcularda 
karşılaştırılmasını incelemek amacıyla düzenlendi. Çeşitli branşlarda 25 bireysel 
(Atletizm,Yüzme,Karate), 44 takım sporu (Basketbol, Hentbol,Voleybol) yapan sporcu 
gönüllü olarak çalışmaya katıldı. 
 
Deneklerin dikkat ve konsantrasyonları “Sinyal Takip Testi” ve “Determinasyon Testi” ile 
ölçüldü. Dikkatte odaklanmalarını ölçmek amacıyla “Stroop Task” testi uygulandı. 
 
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi için betimsel istatistiksel teknikler 
ANOVA ve Post-hoc değerlendirmeler içinde Tukey-HSD testi kullanıldı. Hata payı  ,05 
olarak kabul edildi.  
 
Karate sporcularının determinasyon testinde diğer branşlardaki sporculara göre  daha fazla 
yanlış tepki verdiği gözlendi.  
 
Sinyal takip testinde spor dalları arasında bir farklılaşma bulunmadı. Ancak yine dikkatle 
ilgili olan stroop testinde anlamlı bir farklılaşma görüldü. Yanlış tepkilerde ve dikkatte 
odaklanmada, basketbol, hentbol, voleybol ve yüzme sporcuları stroop 3. aralıkta hiç yanlış 
yapmazken 1. ve 4. aralıkta en az yanlışı voleybol en çok yanlışı karete sporcularının yaptığı 
gözlendi..  
 
Sinyal takip testinde medyan tepki hızında cinsiyetler arasında bir farklılaşmaya da rastlandı.  
 
Milli sporcular ile milli olmayan sporcular arasında tüm araştırma boyunca çok fazla fark 
bulunamamıştır. Buna karşın, beklenenin aksine milli sporcular determinasyon testinde daha 
fazla hata yaptılar. Sinyal takip testinde ve Stroop testinde milli olan ve olmayan sporcular 
arasında anlamlı bir farklılık yoktu.Takım sporcuları, bireysel sporculara göre reaksiyon 
zamanı ve dikkatte daha başarılı bulundu. Sportif performansı değerlendirirken determinasyon 
testinin uygun bir veri toplama aracı olmadığı sonucuna varıldı. Sinyal takip testinin ise 
gruplar arasında ve grup içinde çok fazla farklılığı ortaya çıkarmada etkili olmadığı saptandı. 
Bununla birlikte Stroop testinin dikkatte odaklanmayı etkin bir şekilde değerlendirdiği 
düşünülebilir. 
 
Anahtar Kelimeler : Spor psikolojisi, konsantrasyon, dikkat, sportif performans. 
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COMPARISONS OF ATTENTION AND CONCENTRATION LEVELS AMONGST ATHLETES FROM 

VARIOUS ATHLETIC STATUS AND DISCIPLINES 
 

Abstract 
 

It was aimed to compare of concentration and attention levels of athletes from various 
athletic status and disciplines. Subjects from individual (Track & Field, Swimming and 
Karate; n=25) and team sports (Basketball, Volleyball and Handball; n=44) were participated 
in this study. Attention and concentration were measured with “Signal Detection Test” (SDT) 
and “Vienna Determination Test” (VDT) respectively. To evaluate focus in attention “Stroop 
Task” (ST) was also used. ANOVA was used for descriptive statistics and Tukey for post-hoc 
analysis. P-values = 0.05 were regarded as significant. False response amount in VDT was 
higher in Karate athletes as compared with others. Not in SDT but in ST, a variation was 
observed amongst disciplines. Least and most false responses in first and fourth interval of ST 
were obtained by volleyball players and Karate athletes respectively whilst basketball, 
handball, volleyball and swimming athletes had no false in the third interval. There was no 
difference in median of reaction time between genders in SDT. VDT results of national team 
members and others were not differentiated also. In contrast, contrary to expected, national 
team members had more false in VDT. In SDT and ST no significant difference was observed 
between national team athletes and others. Athletes from team sports found more succesfull in 
reaction time and attention than athletes from individual sports. These results were suggested 
that VDT has not a high validity in evaluating attention while SDT has. Moreover, ST might 
be considered effective to determine focus in attention.  
 
Key Words : Sports pyschology, concentration, attention, stroop task, athletic performance. 
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GİRİŞ 
 
Başarı günümüzün en önemli toplumsal değerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Her 
konuda iyisini yapmak, en yüksek performansı göstermek, kendini bir basamak daha aşmak, 
artık vazgeçilemez hedeflerimiz arasına girmiştir. 
 
Bir sporcuyu spor kariyerine hazırlamak gelişimsel bir süreçtir. Bu süreç en azından 
konsantrasyonunun üç alanına ihtiyaç duyar. Birincisi kişilik profilidir ve buna göre kişilik 
değerlendirme, sporcunun spor alanına taşıdığı özelliklerini değerlendirmek için ölçekler 
kullanabilir. İkincisi olarak öğrenme profillerinden söz edilebilir. Bir görevi yapmanın farklı 
yolları vardır. Ve görsel öğrenme, işitmeyle öğrenme, devinimsel öğrenme ve deneyerek 
öğrenme sporsal becerileri öğrenmenin 4 farklı yoludur son olarak rekabete dayanan profil 
söz konusudur. Konsantrasyonun değerlendirilmesi, dışsal çeldiriciler, odaklanma yeteneği ve 
odaklanmanın süresi gibi farklı etkenleri içerir. Bu nitelikler sporcuların dikkat becerileriyle 
ilgilidir(1). 
 
Sportif performans birçok disiplin tarafından farklı olarak tanımlanmıştır. Spor 
uygulamalarında, kişisel en iyi dereceler, müsabaka sonuçları ve rekorlar olarak ele 
alınmaktadır. Spor psikolojisinde ise, verilen nitelikli bir testi başarı ile sonuçlandırmak ve 
spora özel devinimsel, bilişsel ve entelektüel niteliklerin en üst düzeyde kazanılması olarak 
tanımlanır. Bir diğer anlatımla sportif performans, erişilmesi arzu edilen ile şimdiki düzey 
arasındaki devamlı bir karşılaşmadır. Antrenman bilimi açısından sporsal performans, kişisel 
ya da toplu olarak hedefe yönelik sportif bir etkinlik olarak ele alınır.(2). 
 
Atletizm yarışmaları sırasında bir yüksek veya uzun atlayıcının, atlayışı yapmadan önce 
bakışlarını çıta ya da basma tahtasına yönelterek, başarılı bir atlayışı düşündüğünü veya bir 
başka ifade ile konsantre olmaya çalıştığını görmüşüzdür. Atlet, gerek atlayışına başlamadan 
gerekse atlayış için koşması sırasında seyircilerin tezahüratına, çıtanın yanındaki hakemlere 
vb. Dikkat etmemektedir. Bir basketbol oyuncusu da rakip potaya doğru top sürerken oyun 
sahasının kenarında bulunan banktaki coach’unun bağırması ile birden topu pota altındaki 
takım arkadaşına gönderebilir. Salondaki Seyircilerin bağırmaları, takım arkadaşlarının 
seslenişleri, rakip coach’un konuşmaları arasında sporcu,kendi coach’unun sesini duymuş ve 
buna uygun davranımda bulunmuştur. Verilen iki örnek, insanın iç ve dış uyaranlar arasında 
dikkatini belli uyaranlara odaklaştırdığını, diğer uyaranların ise pek az farkında olduğunu 
veya hiç olmadığını göstermektedir. Bu durum, dikkatin odaklaştırılması(focusing attention) 
seçici dikkat(selective attention) ya da konsantrasyon olarak bilinir. 
 
Sporcuların konsantrasyonla ilgili sorunlarında genellikle başvurdukları iki yol vardır. 
Bunlardan birincisi, seyirci, gürültü vb. gibi zihni karıştıran durumları dışarıda bırakmaktadır 
ki bu kendi kendine konuşma (self Talk) ya da yaratıcı imgelem(creative imagine) ile 
yapılır(3). 
 
Sporcular bu düşüncelerini nasıl kontrol edeceklerini ve dikkatlerini toplamayı öğrendikleri 
zaman davranışlara tepki göstermezler ve davranışlardan zarar görmezler; bu da başarılı 
olmalarını sağlar .  
 
Bu bağlamda, çalışmanın temelini oluşturan konsantrasyon kavramına göz atarsak; 
Konsantrasyon; performans görevde zihinsel ve fiziksel odaklanmayı sağlayan bilişsel bir 
faktördür. Basit bir kavram gibi ortaya çıkar ve düşük performans sergilendiğinde en sık 
kusur bulunan faktördür (4).  
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Konsantrasyon en genel tanımıyla bireyin iç ve dış etkenlerden etkilenmeksizin kendini 
yaptığı işe vermesidir. Birisinin dikkatini bir amaç üzerinde yoğunlaştırması demektir. 
Martens (1987)'e göre ise bir zaman periodu için, seçilmiş uyaran üzerinde dikkati sürdürüp 
koruyabilme yeteneğidir. Konsantrasyon dikkati daraltabilme, belirli bir uyarana dikkati 
odaklayabilme yeteneğidir (Koruç,1995). Hedefler ise çalışmaya gereksinme duyan 
sporcuların dikkat ve konsantrasyonunu kendi eylem ve konularına yöneltir(5).  
 
Konsantrasyon burada, şimdi ve gelecekte tamamıyla olma anlamına da gelir. Zihnimiz 
geçmişe ya da geleceğe doğru sürüklendiği zaman, ilerki performansımız kadar iyi olmaz. 
Konsantre olmak bir beceridir ve diğer beceriler gibi pratikle geliştirilmeli ve ilerletilmelidir. 
Ya bağımsız algı için dikkati düşürmeyi ya da bağımlı algı için dikkati yükseltmeyi 
öğrenmeliyiz. Yani seçici dikkati öğrenmeliyiz.  
 
Konsantrasyon birisinin en iyiyi sunması için gereklidir. Konsantrasyonun ana bölümü 
birisinin dikkatini hedefe en yakın ve onu rahatsız etmeden veya dışsal ve içsel dür1ü ile 
ilişkisiz olarak etkilenmeyen beceridir. Dışsal ve içsel dürtü ve algı kategorilere ayrılmış bile 
olsa birbirini devamlı etkilemektedir. Hemen hemen tüm dışsal olay sporcuda kavramaya ait 
ve duygulu değişmeyle başlatılır.  
 
Konsantrasyonun ana bölümü birisinin dikkatini hedefe en yakın ve onu rahatsız etmeden ya 
da dışsal ve içsel dürtü ile ilişkisiz olarak etkilenmeyen beceridir. Dışsal dürtü seyirci 
yuhalaması gibi davranışları içerirken; içsel algı, zihinsel vücut hisleri ve düşüncelerini içerir. 
Konsantre olmayı denemek konsantrasyon demek değildir. Konsantrasyon birisinin dikkatini 
bir amaç üzerinde odaklaştırmak demektir. Böyle zamanlarda odak noktamız dikkati etkileyen 
ve dikkate zarar verecek algılardan bizi korur.  
Sonuç olarak konsantrasyon bireyin dış ve iç faktörlerden etkilenmeksizin kendisini yaptığı 
işe verebilmesidir. Tıpkı herhangi bir fiziksel hareketin öğrenildiği gibi egzersizle pekişir ve 
kazanılır; doğuştan kazanılmaz.  
  
Sporcunun dikkat ve konsantrasyon becerileri geliştirmesi onun yarışmasal stresle başa 
çıkmasında önemli rol oynar. Sporcu dikkat ve konsantrasyonun nereye ve nasıl vermesi 
gerektiğini biliyorsa performansı ile ilgili olmayan engelleyici faktörlerden uzak kalacaktır. 
Bedensel ve bilişsel stresi kontrol etme teknikleri aynı zamanda sporcuların dikkat ve 
konsantrasyonunu da geliştirici çalışmalardır. Sporcular karşılaşma öncesinde ve sırasında 
kontrollerinin olmadığı faktörlere dikkat ve konsantrasyonlarını kaydırmamalıdırlar. Tersine 
üzerinde kontrol kurabilecekleri ve performanslarıyla ilgili olan uyaranlar üzerinde dikkatsel 
esnekliğe sahip olmalıdır. 
 
 
Çalışmamızdaki diğer bir kavrama baktığımızda, dikkatin sporcu üzerindeki etki ve önemini 
göz ardı edemeyiz. Dikkat, bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıdır. Kişinin psikolojik ve 
fiziksel enerjisinin bir noktada toplanmasıdır. Rakibin servis atışını karşılamak üzere pozisyon 
alan tenisçinin duruşunda bir ayarlanma gözükür. Aynı şekilde bir sporcunun almış olduğu 
pozisyondan, bakışlarından veya dinleyiş şeklinden onun bir dikkat gayreti içinde olup 
olmadığı anlaşılır. Dikkatin gelen bilgileri kabaca tanımlama işlevinin yanında bir de onlara 
karşı seçici davranma işlevi vardır. Çok fazla uyarıcıya maruz kalınması halinde sporcunun da 
bunları değerlendirme kapasitesi aşırı yüklenir. Bu durumda sporcu da gelen uyanlar arasında 
seçim yapmak zorunda kalır. Kaygı, stres, gürültü vb. gibi sebeplerden dolayı sporcunun bir 
spor faaliyetinden gelen uyanlar arasından dikkatini yoğunlaştırması gereken uyanları seçmesi 
zorlaşır hatta engellenir. Gelen bilgilerin içeriklerinde bariz bir takım farkların bulunması, bu 
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seçim işini kolaylaştırır.  Örneğin maç sırasında bir sporcu, giydikleri forma ve yaptıkları el 
kol hareketleri sayesinde takım arkadaşlarını, rakip takımın oyuncularından kolayca 
ayırtedebilir (6).  
 
Dikkatin seçicilik işlevine bağlı iki özelliği bulunmaktadır. Dikkati belirli bir nesne, eylem, 
düşünce ve olaylarla sınırlayıp daraltmaya "konsantrasyon" denir. Dikkat alanının birçok 
konuyu alacak şekilde genişletilmesi ise, "dikkatin yayılması" olarak tanımlanır.  
 
Aletli cimnastik yapan bir sporcu haraketlerini başarıyla tamamlamak  için sınırlı ve kısmen 
hareketsiz bir algı alanını izlemek ve kendisini rahatsız edebilecek uyarıları dikkate almamak 
zorundadır. Bu sporcunun gösterdiği dikkat türü konsantrasyondur. Futbol veya basketbol gibi 
topla oynanan takım sporlarında, sporcunun geniş ve değişken bir algı alanını izlemesi ve 
sürekli olarak yeni bilgileri araması gerekir. Konzag( 1981) araştırmalarında aletli cimnastik, 
mücadele sporları ve atletizm ve spor oyunlarını birbiriyle karşılaştırmış ve konsantrasyon 
yeteneğinin yukarıda anlatılan sıraya göre azaldığı, dikkati daha geniş bir alana yayma 
yeteneğinin ise yine aynı sıraya göre arttığı sonucuna varmıştır. Ayrıca distribüsyon yeteneği 
açısından kadın sporcuların erkek sporculara oranla daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır 
(6).  
 
Hedefli, bilinçli ve yoğun algı olarak tanımlanan dikkatin sporda özel bir yeri vardır, çünkü 
bir sporcunun dikkatini konsantrasyon ve distribusyon arasında karşılıklı olarak ve süratli bir 
şekilde değiştirebilmesi, sporda duruma uygun bir eylemde bulunma açısından çok önemlidir. 
Dikkatin olaylara ve nesnelere yönelmesi iki boyutta gerçekleşir. İlk boyut nispeten daha dar 
bir ilgi alanının ya da daha geniş çevrenin izlenmesini, yani konsantrasyon ve distribusyon 
özelliklerini içerir. Dikkatin içe veya dışa dönük olması da dikkatteki yönelmenin ikinci 
boyutunu meydana getirir. 
 
Dikkat eylemi diğer zihinsel ve duygusal süreçlerle yakından bağıntılıdır. Düşünceleri  sürekli 
dalgalanan bir sporcunun dikkatini bir noktaya yoğunlaştırması mümkün olamaz. 
Konsantrasyon sürecini engelleyen düşünceler geçmişe ya da geleceğe yönelik olabilir. 
Örneğin, bir tenis maçı sırasında rakibinin servis atışını için bekleyen bir tenisçi, kısa bir süre 
önce yapmış olduğu hatalı bir vuruşu ı rakibinin atışına tam konsantre olamaz. Aynı şekilde 
"gelecek topu yanlış bu maçı kaybedebilirim" şeklindeki geleceğe yönelik düşünceler de 
dikkati dağıtır(6).  
  
Çalışma ile ilgili olarak diğer bir kavrama baktığımızda Stroop Etkisi karşımıza çıkmaktadır. 
Stroop Etkisi bilişsel bir meraktan çok, dikkati anlamada anahtar rol oynamaktadır. Stroop 
Etkisinde iki nokta can alıcı durumdadır. Birincisi stroop'un etkisi geniş ve her zaman 
istatistiksel olarak güvenilir, deneysel bakış açısına uygun yapısının bulunmasıdır. İkincisi ise 
uzun bir  geçmişine rağmen hala tam olarak açıklanamadığı için, devam eden teorik bir cazibe 
si bulunmasıdır (7).  
 
Stroop görevinde(stroop task) deneklerden kelimelerin ve kontrol işaretlerinin yazılmış 
olduğu mürekkep rengini ayırdetmeleri istenmektedir. Doğal olarak, kelimelerle uyumsuz 
olan (mürekkep) rengini ayırt etme( ör: yeşil renkle yazılmış “kırmızı" kelimesi), kontrol 
işaretlerinin rengini söylemekten( ör: yeşille yazılmış "+++" işareti) daha fazla zaman 
almaktadır. Bu güçlü etki "Stroop'un Bozucu Etkisi" (Stroop Interference) dir. Bu bozucu etki 
göreli olarak otomatik, istemsiz bilişsel sürece(kelime okuma) karşı, göreli olarak kontrollü, 
istemli bilişsel sürece (renk isimlendirme) klasik bir örnektir (9).  
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Molendar ve Backman 'ın( 1996) 70 minyatür golfçü üzerinde yaptıkları stroop 
araştırmasında, konsantrasyon safhasında oyuncuların dikkat süreçleri sadece odaklanmakla 
kalmamakta, ayrıca tahmin edilebileceği üzere seçici olmaktadır. Minyatür golfta iyi 
performans gösteren oyuncuların içsel kaygı ve gerginlikten kaynaklanan bağımsız uyaranları 
görmezden gelerek, ayrıca diğer oyuncular sunucular diğer gürültüleri de göz ardı etmeleri 
gerektiği bulunmuştur(9).  
 
Muligan ve Homstein'ın(2000) çalışmasında dikkatin rolü farklı stroop görevleri ile 
araştırılmıştır. Katılımcılar ilk olarak kelimeleri okumuş, renkleri isimlendirmiş ve daha sonra 
ikisini birlikte yapmışlardır. Rengi isimlendirmek/tanımak kelime açıkça tanımlandığında 
ilklik etkisini azaltmıştır (ör: yeşil kelimesi ya da xxx işareti). Bulgular çeldirici dikkat 
kuramını destekleyen tutarlı sonuçlar vermiştir(10).  
 
Brown, Gilbert ve Carr'a (1995) göre eğer kelime algılama tam olarak dikkatin 
dağıtılmasından ya da görevdeki uyaran fazlalığından etkilenmemesi gerekir. Buradan yola 
çıkarak Brown, Gilbert ve Carr'ın araştırma göre renkli kelimelerde stroop etkisi oluşmakta 
ancak azalmaktadır çünkü;herhangi bir renkli kelimenin sözlüksel bellekteki girdisi (eğer tek 
renkli kelime tek girdiyse) daha az hatırlanmaktadır. Bu yüzden diyebiliriz ki, sözlüksel 
kodlama istemsiz tir ancak paralellerinde pek çok girdi temsilleri işlenebilir(11).  
 
Genellikle otomatiklik sık sık "ya hep ya hiç" fenomeni olarak görülür ve geleneksel teoriler 
otomatik süreçleri dikkatten bağımsız olarak görür. Ancak yakın zamanda yapılan araştırma 
sonuçlarına göre otomatik süreçler sürekli ve üstelik dikkatsel kontrolün bir parçasıdır. Stroop 
Etkisini örnek verecek olursak otomatik süreçler sürekli olarak gözükmekte ve egzersizle 
derece derece ortaya çıkmaktadır(12 ).  
 
Stroop Görevinde insanların seçici dikkat kapasiteleri ve dikkatten uyaranlar için net bir 
açıklama sağlar. Bu görevde deneklerden 2 farklı boyuttaki uyaranlardan, bir tanesini 
görmezden gelmeleri istenir. Stroop'un klasik versiyonunda, deneklere farklı renklerde 
yazılmış kelimeler gösterilmiştir. Görev kelimeyi okumak olduğunda denekler kelimenin 
yazılmış olduğu rengi görmezden gelmede başarılı olmuşlardır. Bunu okuma zamanına 
kelimenin renginin etkisinin olmamasında da anlayabiliriz. Bununla birlikte görev kelimenin 
rengini okuma olduğunda, denekler kelime formunun etkisini bastırmayı becerememişlerdir. 
Eğer kelime yazıldığı renkle farklılaşıyorsa cevap verme süreleri kontrol grubuna göre 
yavaşlamaktadır ve eğer kelimeyle yazıldığı renk aynı ise bu süre hızlanmaktadır. Ayrıca renk  
isimlendirme kelime okumaya göre daha yavaş yapılmaktadır; bu renk isimlendirmenin daha 
az kullanılan bir görev olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bulguları destekleyen benzer 
sonuçlar pek çok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (5).  
 
Stroop etkisi dikkatin temel bir durumunu açıklar; insanlar çevrelerindeki bazı özellikleri 
görmeme eğilimindedirler. Stroop etkisini açıklarken daha genel  bir tanım süreçteki dikkatin 
rolü üzerinedir. Bu yaklaşım otomatik ve kontrollü süreçleri birbirinden ayırma yönündedir. 
Otomatik süreçler hızlıdır, yerine getirilmesi için dikkate ihtiyaç yoktur ve bu yüzden istemsiz 
oluşurlar. Tersine kontrollü süreçler göreceli olarak yavaştırlar, dikkat gerektirirler ve bu 
yüzden istemli kontrol altındadırlar.  
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Pasner ve Snyder( 1975) kontrollü ve otomatik süreçler arasındaki ayırımı Stroop görevini 
uygulayarak şu 3 varsayımı ortaya atmışlardır:  
 
a) kelime okumak otomatiktir  
b) renk isimlendirme kontrollüdür  
c) eğer bu iki sürecin sonuçları zıtsa, iki süreçten biri yavaş olacaktır.  
 
Bu noktadan bakılınca kelime okuma otomatik sürecin hızıyla bağlantılı olarak renk 
isimlendirmeden daha hızlı olacaktır. Kelimenin yazılmış olduğu renk burada etkili değildir 
çünkü renk isimlendirme kontrollü bir süreçtir ve görev rengi önemsememe ve kelimeyi 
okuma olduğunda ortaya çıkmayacaktır.  
 
Süreci otomatik ve kontrollü olarak açıklayan bu method geniş bir kabul görmüştür. Bununla 
birlikte MacLeod ve Dunber (1988), son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bunun çok da 
uygun bir süreç tanımlaması olamayacağını söylemişlerdir. MacLeod ve Dunber'ın (1988) 
araştırma sonuçlarında kontrol sürecine otomatik süreç açıklamasında tutarsız bulgulara 
ulaşılmıştır. Buna göre:  
 
a) renk isimlendirme şekil isimlendirmeden hızlıdır  
b) renk isimlendirme şekil isimlendirme üzerinde etkili değildir  
c) kelimenin renginin okunması  şekil okunması ile karışmaktadır.  
 
Eğer otomatikliği iki değerli olarak kabul edersek, bu bulguları "renk isimlendirme otomatik 
bir süreçtir" olarak yorumlayabiliriz, ki bu da "renk isimlendirme kontrollü bir süreçtir" diyen 
standart açıklamalarla ters düşmektedir (12 ).  
 
Bu kavramsal yapı sonrasında çalışmaya  ilişkin amaçları şöyle sıralayabiliriz. spor yapan 
gruplarda bireysel ve takım oyuncuları arasında konsantrasyon ve dikkat arasında farklılaşma 
var mıdır? Bireysel sporcuların konsantrasyonda daha iyi olurken, takım sporcuları uyaranlara 
karşı(takım arkadaşları ya da rakip takım gibi) daha mı hassas olacaklardır? Cinsiyet 
kıyaslamada önemli bir rol oynamakta mıdır? 
 
Sporcuların yaptıkları spor branşlarına göre, farklılaşma bulunmakta mıdır? İnce motor 
becerilerinin nispeten daha iyi olması beklenen basketbol, voleybol ve hentbol oyuncularının 
reaksiyon zamanı ve doğru tepkilerde daha iyi olması beklenirken; karate gibi ince motor 
beceri gerektirmeyen spor dalındaki sporcular için bu söz konusu değildir. Ayrıca daha çok 
ellerin kullanıldığı bir spor olan karete de pedal hatalarının daha fazla olması beklenmektedir. 
Bununla birlikte daha çok bacak kaslarını çalıştıran atletizmde de pedal hatalarının nispeten 
daha az olması beklenmektedir. 
 
Millilik düzeyi  sporcular arasında önceki performansları hakkında bilgi sağlayabileceğinden 
önemli bir değişken sayılmaktadır. Buna göre millilik düzeyine sahip sporcular diğer 
sporculara göre daha başarılı mı olacaklardır?  
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YÖNTEM 
 
Bu çalışma, konsantrasyon ve dikkatin  çeşitli branş ve düzeydeki sporcularda 
karşılaştırılmasını incelemek amacıyla düzenlendi.  
 
Örneklem: 
 
Çeşitli branşlarda 25 bireysel (Atletizm,Yüzme,Karate), 44 takım sporu (Basketbol, 
Hentbol,Voleybol) yapan sporcu gönüllü olarak çalışmaya katıldı 
 
Veri toplama araçları: 
 
Ege Üniversitesi Psikoteknik Değerlendirme merkezinde Dikkat ve Konsantrasyonu ölçmek 
için kullanılan Determinasyon Testi ve Sinyal Takip Testi araştırma da kullanılan diğer 
araşlardır. Bu testler, merkezi Avusturya da Bulunan Schuhfried Ges. Mb. H. Şirketinin klinik 
ve uygulamalı psikoloji alanlarında kullanılmak üzere geliştirdiği klinik ve araştırma amaçlı 
test sistemleridir. 
 
Viyana Determinasyon Testi(Dt) 
 
Kişilerin farklı testlerdeki görsel uyaranlara ve farklı kalınlıklardaki sesli uyaranlara doğru 
tepki verme hız ve doğruluğunu ölçer. ‘tepkisel kapasitenin’ ve ‘tepki Hızının’ ölçüldüğü bir 
testir. Bu test için gerekli bilişsel performans  
 * renkleri ve ses tonlarını ayırt etme 
 * uyaran konfigürasyonunu, tepki düğmelerini ve aralarındaki ilişkiyi ezberleme 
 * yönergede öğrenilmiş olan uygun tepkinin seçilmesi 
  Buna ek olarak el ve ayak motor performansı da gereklidir. Test sırasında 5 
renkli uyaran tek tek sunulur ve denek cevap panelinde uygun düğmeye basarak tepki verir. 
Ayrıca ekranın altındaki en solunda gri yanıp sönen dikdörtgenlere ayak pedalları ile tepki 
verilir. Son olarak kalın ve ince ses tonlarına cevap paneli üzerinde uygun düğmeye basarak 
tepki vermesi istenir. 
Testin çeşitli formları arasında bu araştırmada kullandığımız S5’ tir.Tepki modunda 
hazırlanmış olan bu testte, deneme için 20 uyaran, gerçek test ise 540 uyaran sunulmaktadır. 
 
alt test 180 uyaran sunum süresi: 1078 msn 
alt test 180 uyaran sunum süresi; 834 msn. 
alt test 180 uyaran sunum süresi; 948 msn. 
 
Testin toplam süresi 15 dakika sürmektedir. 
Determinasyon testi 3 aralıktan oluşmaktadır. Birinci aralıkta uyaranlar yavaş bir biçimde 
gelmekte, ikinci aralıkta hızlanmakta ve üçüncü aralıkta ise normal hızda sonlanmaktadır. Her 
bir aralıkta 180 uyaran olmak üzere toplam 540 uyaran testin sonunda denekler tarafından 
alınmış bulunmaktadır. Bu 540 uyaranın 60 beyaz, 60 sarı, 60 kırmızı, 60 yeşil ve 60 mavi 
olmak üzere toplam 300 tanesi renklere ayrılmıştır. Geri kalan 240 tane uyaran ise 60 sağ 
pedal, 60 sol pedal, 60 ince ses ve 60 kalın ses olmak üzere eşit olarak dağılmıştır. Her bir 
aralıkta istenen tepkilerden eşit olarak dağılmıştır. Her bir aralıkta istenen tepkilerden eşit 
olarak 20 uyaran bulunmaktadır. 
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Determinasyon testinde aralıklar arasında bekleme söz konusu değildir. Deneklere bir sonraki 
aralığa geçtiklerine dair bir uyarı verilmemektedir. Testin toplam uzunluğu 585 saniye olup, 
her bir denek için bu süre eşittir. 
 
Sinyal Takip testi: 
 
Bu test kişinin karmaşık uyaranlar arasında belirli uyaranları ayrıştırması üzerine kurulu olan 
seçici dikkat düzeyini ölçmektedir. Tüm ekranda siyah fon üzerinde beyaz noktalar yanıp 
sönmektedir. Denekten istenen bu noktalar bir kare oluşturduğunda, belirlenen düğmeye 
basmalıdır. Doğru cevap sayısı ve tepki hızının kriter alındığı testte, 45 uyaran sunulmaktadır. 
Test süresi ortalama 15 dakikadır. 
 
Asıl teste geçmeden önce küçük bir uygulama yaparak görevi yeterince iyi anlayıp 
anlamadıkları kontrol edilir. Alıştırma safhasının iptali için kriter 3 hatadır. Ekrandaki 
noktalar siyah üzerine beyaz zeminde sunulmaktadır. Ekran sağ üst, sağ alt, sol üst ve sol alt 
olmak üzere 4 bölüme ayrılmıştır. Sınır üzerindeki uyaranlara verilen tepkiler her iki yarı ve 
her iki çeyrek için puanlanmaktadır. 
 
Stroop Görevi:  
 
Dikkatte odaklanmayı ölçmek için kullandığımız stroop görevi Uzman Psikolog Mehmet 
Koyuncu tarafından Visual Basic programında düzenlenmiş olup, 4 aşamadan oluşmaktadır. 
İlk aşamada deneklerden ekranda beliren ve beyaz üstüne siyah renkte yazılmış olan renk 
isimlerini yüksek sesle ve olabildiğince hızlı bir şekilde okumaları istenmiştir(yeşil, 
kırmızı,mavi). İkinci aşamada ekranda renkli kutucuklar vardır ve deneklerden bu 
kutucukların renklerini söylemeleri istenmektedir.(yeşil,kırmızı,mavi). Üçüncü aşamada 
ekranda yine renk isimleri vardır ve her kelime kendi rengiyle yazılmıştır(örn. Yeşil kelimesi 
yeşil renkte yazılmıştır). Deneklerden yine aynı şekilde yüksek sesle ve olabildiğince hızlı bir 
biçimde bu kelimeleri okumaları istenir. Dördüncü ve son  aşamada ise kelimeler 
tanımladıkları rengin dışındaki renklerle yazılmışlardır (Ör: kırmızı kelimesi mavi renkle 
yazılmıştır.) Bu kez de deneklerden kelimeyi değil, hangi renkle yazılmış olduğunu 
söylemeleri istenmiştir. Her aşamada yapılan yanlışlar deneyci tarafından önceden hazırlanan 
skalalara kaydedilmiştir.Süre ise bilgisayar programı tarafından otomatikman kaydedilmiştir.  
 
Uygulama: 
 
Araştırma, Ege Üniversitesi Psiko-teknik Değerlendirme Merkezinde Sinyal Takip Testi ve 
Determinasyon Testi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Deney sırasında deneklerin dikkatlerini 
dağıtmamak amacıyla olabildiğince sessiz bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır.  
 
Verilerin Analizi: 
 
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi için betimsel istatistiksel teknikler 
ANOVA ve Post-hoc değerlendirmeler içinde Tukey-HSD testi kullanılmıştır. Hata payı  ,05 
olarak kabul edilmiştir.  
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BULGULAR 
 
Bu çalışma, konsantrasyon ve dikkatin  çeşitli branş ve düzeydeki sporcularda 
karşılaştırılmasını incelemek amacıyla düzenlendi. Bu amaca bağlı olarak uygulanan testler 
sonucunda elde edilen veriler aşağıda sıralanmaktadır.  
 
İlk olarak  elit sporcularda uygulanan test değişkenlerine göre cinsiyetler arası bir 
farklılaşmanın olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan ANOVA sonuçlarına göre sporcularda 
viyana determinasyon testinin analizinde cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılaşma 
bulunmadı.  
 
Tablo  1 . Cinsiyet , Takım ve Bireysel Sporcularda Sinyal Takip Testine İlişkin 
Betimleyici İstatistik Ve Varyans Analizi Sonuçları 
 

TEST ADI 
Sinyal Takip 

Testi 

 
Cinsiyet 

 
n 

 
X 

Standart 
Sapma 

 
F 

Değeri 

  
n 

 
X 

Standart 
Sapma 

S i n y a l  s o l  
takip 

Erkek 
Kadın 

Toplam 

39 
29 
68 

,8854 
,9948 
,9321 

,2013 
,2207 
,2152 

 
* 

 Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

,9395 
,9183 
,9321 

,2318 
,1849 
,2152 

Sinyal doğru 
1 

Erkek 
Kadın 

Toplam 

39 
29 
68 

13,0000 
13,3793 
13,1618 

1,9735 
1,5678 
1,8089 

  
* 

Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

13,2955 
12,9167 
13,1618 

2,0067 
1,3805 
1,8089 

S i n y a l  s a ğ  
takip 

Erkek 
Kadın 

Toplam 

39 
29 
68 

,8659 
,9817 
,9153 

,2197 
,2775 
,2508 

 
* 

 
* 

Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

,9075 
,9296 
,9153 

,2469 
,2624 
,2508 

 
* p<0,05 
 
Tablo 1’ de  cinsiyete göre, sağ ve sol medyan takip sürelerinde  erkek sporcular bayan 
sporculardan anlamlı olarak daha hızlı bulundu. Sinyal takip testinde başka değişkenlerde 
herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.Ayrıca bireysel ve takım sporcuları arasında sinyal 
takip testinde bir farklılaşma olup olmadığına bakıldığında .Takım  sporcuları ve bireysel 
sporcular arasındaki tek farklılaşma sinyal takip testi 1. bölge(ekranın sağ üst kısmı) 
bulunmuştur. Buna göre takım sporcuları 1. bölgede bireysel sporculardan anlamlı bir şekilde 
daha fazla doğru tepkide bulunmuştur. Bu da takım sporcularının bireysel sporculara oranla 
dikkatlerini daha uzun bir süre korudukları yönündeki literatürü destekler.  
 
Tablo 2. Cinsiyet, Takım ve Bireysel Sporcularda Stroop Testine İlişkin Betimleyici 
İstatistik Ve Varyans Analizi Sonuçları 
 

TEST 
ADI 

Stroop 
Testi 

 
Cinsiyet 

 
n 

 
X 

Standart 
Sapma 

 
Signf. 

  
n 

 
X 

 
Standart 
Sapma 

Stroop 
Yanlış 
3 

Erkek 
Kadın 

Toplam 

39 
30 
69 

,05128 
,0000 
,02899 

,2235 
,0000 
,1690 

  
* 

Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

,0000 
,08 

,02899 

,0000 
,2769 
,1690 

Stroop 
Yanlış 
4 

Erkek 
Kadın 

Toplam 

39 
30 
69 

3,4359 
2,5667 
3,0580 

2,9540 
1,8880 
2,5661 

 
* 

 Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

3,0455 
3,0800 
3,0580 

2,6144 
2,5318 
2,5661 

   *p<0,05 
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Tablo 2’ de  dikkatte odaklanmaya yönelik  farkları değerlendirmek için yapılan ANOVA 
sonucunda “stroop testinde” cinsiyetler arasında bir farklılaşma bulunmaktadır. Bu 
farklılaşma da bayan sporcular dikkatte odaklanma görevinde daha kısa sürede daha az yanlış 
yapmışlardır. Takım ve birerysel sporcuların değerlendirilmesinde ise  takım sporcuları stroop 
aşama üçte(örn. Kırmızı kelimesi kırmızı renkte yazıldığında) hiç yanlış yapmazken, bireysel 
sporcular anlamlı bir şekilde yanlış yapmışlardır.  
 
 
Tablo 3. Takım ve Bireysel Sporculara ve Spor Branşlarına Göre Viyana 
Determinasyon Testine  İlişkin Betimleyici İstatistik Ve Varyans Analizi Sonuçları 
 
 

TEST ADI 
 

Viyana 
Determinasyon 

  
n 

 
X 

 
Standar
t Sapma 

 
Signf. 

 
 

Spor 
branşları 

 
 

N 

 
 

X 

 
 

Standart 
Sapma 

Genel Geç 
Tepki 

Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

22,70
45 

33,32
00 

26,55
07 

16,8117 
24,6149 
20,4692 

 
* 

 Basketbol 
Atletizm 
Hentbol 
Karate 
Yüzme 

Voleybol 
TOPLAM 

15 
9 
23 
4 
12 
6 
69 

25,2000 
42,5556 
22,5217 
40,5000 
24,0000 
17,1667 
26,5507 

16,1343 
28,2627 
19,1664 
27,7789 
18,6353 
5,4559 
20,4692 

Genel Atlanan 
Tepki 

Takım 
Bireysel 
Toplam 

44 
25 
69 

13,77
27 

14,36
00 

13,98
55 

14,5248 
15,7636 
14,8725 

  
 
* 
 

Basketbol 
Atletizm 
Hentbol 
Karate 
Yüzme 

Voleybol 
TOPLAM 

15 
9 
23 
4 
12 
6 
69 

12,2667 
14,3333 
14,8261 
31,0000 
8,8333 
13,5000 
13,9855 

8,4301 
13,4257 
16,7404 
26,0128 
9,6185 
19,2432 
14,8725 

   
     * P<0,05 
 
Tablo 3’de  tepki verme hız ve doğruluğunu ölçen viyana determinasyon testinin genel 
değerlendirmesine bakıldığında, takım sporcuları bireysel sporculardan daha hızlı tepki 
vermektedirler. Ayrıca spor branşları açısından da bir değerlendirme yapıldığında Tablo da 
görüldüğü gibi viyana determinasyon testinde sadece genel yanlış tepki sayısında anlamlı bir 
farklılaşma bulunmuştur. Buna göre karate dalındaki sporcular diğer spor branşlarındaki 
sporculara göre daha fazla yanlış tepkide bulunmuşlardır.  
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Tablo 4. Spor branşlarına Göre Stroop Testine  İlişkin Betimleyici İstatistik Ve Varyans 
Analizi Sonuçları 
 
 

TEST ADI 
Stroop Testi 

 
Spor 

branşları 

 
N 

 
X 

Standart 
Sapma 

 
Signf. 

Stroop Yanlış 3 Basketbol 
Atletizm 
Hentbol 
Karate 
Yüzme 

Voleybol 
TOPLAM 

15 
9 
23 
4 
12 
6 
69 

,0000 
,1111 
,0000 
,2500 
,0000 
,0000 
0,028 

,0000 
,3333 
,0000 
,5000 
,0000 
,0000 
,1690 

 
 
 
* 

Stroop Yanlış 4 Basketbol 
Atletizm 
Hentbol 
Karate 
Yüzme 

Voleybol 
TOPLAM 

15 
9 
23 
4 
12 
6 
69 

4,3333 
2,4444 
2,5652 
5,7500 
2,6667 
1,6667 
3,0580 

3,1997 
1,7401 
2,0411 
4,8563 
1,4975 
1,8619 
2,5661 

 
 
 
* 

    * p<0,05 
 
 
Sinyal takip testinde farklı spor branşlarıyla uğraşan sporcular arasında herhangi bir 
farklılaşma bulunmamıştır(tablo 4). Stroop testinde farklılaşmalar Tablo 4 de görülmektedir. 
Stroop testinde spor branşları arasındaki farklılaşma anlamlı olarak yanlış tepki 3. ve 4. 
aralıkta bulunmuştur. Buna göre 3. aralıkta(ör: kırmızı kelimesi kırmızı renkte yazıldığında) 
basketbol, hentbol, yüzme ve voleybol oyuncuları hiç yanlış yapmazken atletizm ve karete 
sporcuları istatistiksel açıdan anlamlı olarak yanlış yapmışlardır. Ayrıca stroop testi 4. aralıkta 
(örn. Kırmızı kelimesi yeşil renkte yazıldığında) verilen yanlışlarda spor branşlarına göre 
farklılaşmaktadır. En çok yanlışı karate sporcuları yaparken, en az yanlışı voleybol 
sporcularının yaptığı görülmektedir. 
 
Örneklem grubunun 26 si milli sporcudur. Milli sporcularla milli olmayan sporcuların 
determinasyon düzeyleri  ANOVA kullanarak tablo 8 da gösterilmiştir.   
 
 
Tablo 5. Millilik durumuna Göre Viyana Determinasyon Testine  İlişkin Betimleyici 
İstatistik Ve Varyans Analizi Sonuçları 
 

TEST ADI 
 

Viyana 
Determinasyon 

 
 

Millilik 
durumu 

 
 

N 

 
 

X 

 
 

Standart 
Sapma 

 
 

Signf. 

Genel Yanlış 
Tepki 

Milli olmayan 
Milli olan 

toplam 

43 
26 
69 

16,4186 
29,7308 
21,4348 

11,9727 
24,9793 
18,9779 

 
** 

 
**P<0,01 
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Viyana determinasyon testine göre milli olan ve olmayan sporcular ANOVA ile 
karşılaştırılmış ve yanlış tepki verme değişkeninde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna 
göre milli olan sporcular, milli olmayan sporculara göre daha az hata yapmışlardır. Aynı 
grubun sinyal takip testi sonuçlarına baktığımızda da, millilik durumunda herhangi bir 
farklılaşma bulunmamıştır. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇLAR:  
 
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular amaçlar doğrultusunda tartışılacaktır.  
Bu çalışma, konsantrasyon ve dikkatin  çeşitli branş ve düzeydeki sporcularla 
karşılaştırılmasını incelemek amacıyla düzenlendi. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen 
veriler değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar ortaya konmuştur. 
 

1- ilk testimiz olan determinasyon testinin sonuçlarına göre, erkek sporcuların kadın 
sporcularına göre reaksiyon zamanı ve doğru tepki sayısı bakımından daha iyi olmaları 
beklenmekteydi, ancak bulgular kadın ve erkek sporcular arasında anlamlı bir 
farklılaşmanın olmadığı yönündedir. Bell ve Jacops(1968) bayan ve erkek sporcular 
üzerinde yaptıkları araştırmada maksimal güçle, cinsler arasında farkın önemli bir 
bölümünün elektro-mekanik davranım zamanından kaynaklandığını ortaya 
koymuştur.Bununla beraber son yıllarda kadınlarla erkekler arasındaki performans 
farklılıklarının giderek azaldığı yönündeki literatürü bilgilerine dayanarak  
baktığımızda farklılıklar giderek azalmaktadır(13,14). 

2- Cinsiyete göre Sinyal takip testinin sonuçlarına bakıldığında(tablo 1.), erkek 
sporcuların kadın sporculardan daha hızlı tepki verdikleri yönündedir.buna göre erkek 
reaksiyon zamanında anlamlı olarak kadınlardan farklılaşmaktadır. Bununla birlikte 
sinyal takip testinde kadınların konsantrasyonu daha rahat sağladıkları(15) göz önünde 
bulundurulursa daha çok doğru tepki vermeleri beklenmekteydi ancak kadın ve erkek 
sporcular arasında anlamlı bir farklılaşma bulunamadı. Buna ek olarak stroop 
testinde(tablo 2.) kadın sporcuların, erkek sporculara göre daha kısa sürede dikkatte 
odaklanmayı sağlamış olmaları yine de literatürü destekler yöndedir.  

3- Araştırmaya başlarken literatürden destek de alarak pek çok uyaranın ardarda geldiği 
determinasyon testinde takım sporcularının bireysel sporculardan daha iyi olacağı 
yönündeki hipotezimiz, bulgularla desteklendi.buna göre takım sporcuları(basketbol, 
hentbol, voleybol), bireysel sporculara(atletizm,yüzme ve karate) göre tepki hızı ve 
doğru tepki sayısı bakımından anlamlı olarak daha başarılı bulunmuşlardır(tablo 3.). 
voleybol, hentbol ve basketbol gibi  takım oyunlarında dikkat edilmesi gereken pek 
çok uyaran bulunduğundan bu sporcuların reaksiyon zamanlarının ve doğru tepki 
sayılarının daha yüksek olması beklenir. Ancak Viyana determinasyon Testinde dikkat 
edilmesi gereken bir başka nokta da bu testin ince motor becerileri gelişmiş bireylerde 
daha iyi sonuç vereceğidir. Buna göre topla oynanan bu takım sporlarında sporcuların 
el ve parmak kaslarının diğer sporculara göre daha gelişmiş olması doğal 
karşılanmalıdır. Bireysel sporcuların takım sporlarına göre determinasyon testinde 
daha başarısız olmalarının nedeni bu şekilde açıklanabilir.Bireysel sporcuların 
konsantrasyon nedeni ile daha iyi olması beklenen sinyal takip testinde(tablo 1.) 
anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır.bununla birlikte yine bireysel sporcuların daha 
iyi olması beklenen stroop testinde takım sporcuları daha başarılı olmuşlardır(tablo 
2).Bu sonucu takım sporcularının dikkatlerini daha uzun süre ayakta tutmaları 
gereksinimine bağlayabiliriz. 

4- Spor branşlarına göre yapılan kıyaslamalarda ilk olarak determinasyon testine 
baktığımızda(tablo 3), determinasyon testindeki yanlış tepki değişkeninde göze 
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çarpmaktadır. Karate sporcuları gözle görülür bir şekilde diğer spor branşlarından 
farklılaşmaktadırlar. Karate sporcularının yanlış tepki vermelerinin nedeni yine ince 
motor beceriyle açıklanabilir. genellikle el ve kol hareketlerinin kullanıldığı bir spor 
olmasına rağmen karete parmak kaslarıyla değil, kol ve el bir bütün olarak yapılan bir 
spordur. Bu da doğal olarak determinasyon testinde başarısız olmalarıyla 
sonuçlanmıştır. 

5- Sinyal takip testinde spor dallan arasında bir farklılaşma bulunamamıştır. Ancak yine 
dikkatle ilgili olan stroop testinde anlamlı bir farklılaşma söz konusudur(tablo 4). 
basketbol, hentbol, voleybol ve yüzme sporcuları stroop 3. aralıkta hiç yanlış 1, 4. 
aralıkta en az yanlışı voleybol en çok yanlışı karete sporcuları yapmıştır. Yalnız 
hemen belirtilmesi gereken nokta karete sporcularının sadece 4 kişi olmaları ve 
analizlerin bu 4 kişi üzerinde değerlendirilmesidir. Sadece 4 sporcuyla tüm karate spor  
dalını değerlendirmek çok sağlıklı bir analiz değildir 

6- Milli sporcular ile milli olmayan sporcular arasında tüm araştırma boyunca Fark 
bulunamamıştır(tablo 5). Yalnız beklenenin aksine milli sporcular determinasyon 
testinde daha fazla hata yapmışlardır. Sinyal takip testinde ve Stroop testinde milli 
olan ve olmayan sporcular arasında anlamlı bir farklılık söz konusu 
değildir.Bompa(1990)’nın yaptığı bir çalışmada üst düzey sporcuların basit ve 
kompleks reaksiyon zamanlarının birbirine eşit olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Bu 
bulgu elde ettiğimiz bulgu ile örtüşmektedir.Sonuç olarak millilik değişkeninin 
sporcuların performanslarında yordayıcı bir etken olmadığı söylenebilir(16).  

7- Araştırmanın Uygulanışına İlişkin Tartışma :Araştırmanın uygulanışında sporcular eşit 
şartlarda testlere alınmışlardır. Testlerin veriliş sırasında ve yönergelerde herhangi bir 
farklılık konusu değildir.  

8- Veri Toplama Araçlarına İlişkin Tartışma :Sportif performansı değerlendirirken 
determinasyon testinin uygun bir veri toplama aracı olmadığı görülmüştür. İnce motor 
becerinin pek çok spor dalında gerekli olmadığı göz önünde bulundurulursa 
determinasyon testi bu konuda çok da etkili değildir. Ancak voleybol, hentbol ve 
basketbol gibi top kontrolünün iyi olması için gereken güçlü parmak ve el kaslarının 
yordanmasında ve geliştirilmesinde determinasyon testi uygun olabilir. Sinyal takip 
testi ise gruplar arasında ve grup içinde çok fazla farklılığı ortaya çıkarmada etkili 
olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Stroop testinin dikkatte odaklanmayı etkin 
bir şekilde değerlendirdiğini düşünmekteyim.  
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MARMARA BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN ERKEK 

VOLEYBOL OYUNCULARININ YARATICILIK DÜZEYLERİNİN 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Marmara Bölgesi’ndeki çeşitli üniversitelerde hem eğitim ve 

öğretimine devam eden, hem de voleybol branşıyla aktif olarak uğraşan voleybol 

oyuncularının yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanması 

amacıyla; toplam 115 erkek voleybolcuya Raudsepp’in 50 sorudan oluşan “Ne Kadar 

Yaratıcısınız?” ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 7,5 paket programında analiz 

edilmiştir. Ölçü aracına göre değerlendirilen deneklerin; %2.6’sı çok yaratıcı, %63.5’i 

ortalama üstü, %32.2’si ortalama ve % 1.7’si ortalama altı seviyesinde yaratıcılık düzeyine 

sahip olduğu bulunmuştur. Bu değerler dikkate alındığında voleybol branşıyla uğraşan  

bireylerin yaratıcılık düzeylerinin olumlu yönde geliştiği sonucuna varmak mümkündür. 

Eğitim sisteminin katı ve merkeziyetçi olması nedeniyle bireylerin ve özellikle 

gençlerin yaratıcı sorun çözme becerilerini geliştirici uygulamalı programlara, okul-aile-birey 

ilişkili toplantılara yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Eğitim - öğretim 

müfredatındaki spor derslerinin sayısının arttırılması ve ilköğretim çağından itibaren 

öğrencilerin serbest zamanlarının sportif aktivitelerle değerlendirilmesi yaratıcılık düzeyinin 

arttırılmasında destekleyici rolü olacaktır görüşündeyiz. 

           Anahtar Kelimeler:  Yaratıcılık, Üniversite, Voleybol Oyuncusu. 

 

            ABSTRACT 

 In this study, it was aimed to find the creativity levels of the volleyball players who 

are both studying at universities and playing volleyball actively. Raudsepp’s “ What is your 

creativity level ? ” scale was used during this study. This scale had 50 questions. The datas 

were analysed in the SPSS 7,5 package programme. It is found that % 2.6 of them are very 

creative, % 63.5 are upper medium , % 32.2 are medium avarage and % 1.7 are lower medium 

according to this scale. It is possible to understand that the creativity levels of the individuals 

who play volleyball improve in a positive way.   
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Because of the education system’s strict and centralist structure, the individuals and 

students need applied programs which improve creative problem solving skills. And also it is 

thought that there should be some meeting among school- family- individual. Sports lectures 

must be much more than the ones that occur now. We believe that students should do sportive 

activities in their creativity level.   

            Key Words: Creativity, University, Volleyball Player. 
 

            GİRİŞ 

İnsandaki enerjiyi, yaratma isteğini bir yere kanalize etmek eğitimle olur. Bir ülkenin 

gelişimi basmakalıp yinelemelerin yaşama geçirildiği eğitim tarzıyla değil, ütopyaların 

arkasında durmak, hayal gücünü zorlamak, orijinaliteyi yakalamakla mümkündür. Bu da 

eğitimde yaratıcılığın ön plana alınmasıyla gerçekleşir. Yaşamın getirileri ve sorunları 

yaratıcı süreçle çözümlenebilir. Bu bilim eğitiminde de böyledir, sanat eğitiminde de ve 

yaşamın içinde de (Yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu.htm). 

Yaratıcılık kavramının batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity”dir. Latince 

“creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” 

anlamındadır (San, 1985).  

Bilimsel araştırma ve deneyimler kapsamında, bilgi üretimi ve bu bilginin eğitim-

öğretim dünyasında  işlenmesinde yaratıcılık olgusu belirleyici bir role sahiptir.    

Psikoloji alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, 

kavram ve tanım hakkında yeni değerlendirmeler ortaya koymuştur. Ancak yine de 

yaratıcılık, psikoloji alanının tanımlanması zor kavramlarındandır. Yaratıcılığın, her alanda 

ve herkes tarafından bir davranış biçimi olarak sergilenebileceği düşüncesinin belirlenmesi, 

kavramı tanımlama konusunda çeşitliliğin oluşmasına sebep olmuştur. 

Pekçok araştırmacı yaratıcılığı tanımlamaya çalışmış; kimisi yaratıcılığı bir sezgi 

süreci olarak benimsemiş, kimisi ölçüm ve kişilik üzerinde durmuştur. Yaratıcılık kelimesi 

pek fazla kullanılan bir kelime değildir. Bununla birlikte, buluş, icat, yenilik, özgünlük vb. 

gibi kelimelerin daha çok kullanılması, yaratıcılık kavramını tam olarak ifade edememektedir 

(Boden, 1990). 

Yaratıcılık, genelde yeni bir şeyler ortaya koyabilme kapasitesi ve yeteneği olarak 

düşünülür. Bu kısmen doğru olmakla birlikte esas olarak yanlış bir yaklaşımdır. Her yenilik 

yaratıcı kişiliklerin eseri olmadığı gibi, gerçekten yaratıcı kişiler de her zaman bir şeyler 

yaratma olanağı bulamamaktadır. Yaratıcılığın doğru bir tanımını yapacak olursak 

"Toplumla aynı olguya bakan fakat toplumdan farklı olarak algılayan ve farklı 
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reaksiyon veren kişilerin sahip olduğu özellikler" olarak verilmelidir. Bu, yaratıcılığın 

gerçeğini ve dramını daha doğru yansıtan bir yaklaşım olabilir (Macmillan, 1997) .  

Yaratıcılık, bir soruna getirilen çözüm, yeni yöntem ya da yeni birvaracın ortaya 

çıkarılmasında rol oynar (Bayazıt, 1997).  

Yaratıcı olan insanlar gelişme, üretme, sosyal evrende tutunma ve dolayısıyla da 

yarına kalma şansına sahiptirler (Dökmen, 1995). 

Yaratıcılık, değişik alanlarda ve değişik yoğunlukta, her insanda var olan bir 

özelliktir. Bu sebeple, kesin bir dille, bazı insanlar yaratıcıdır, bazıları değildir denemez. Her 

insan az ya da çok yaratıcı davranış sergileyebilir. Kişilerdeki bu yaratıcı davranış 

farklılıkları, kalıtıma, kültür ortamına, eğitim ve öğretime bağlı olup yaratıcı düşünce ve 

davranışlardaki yoğunluk bu faktörlere göre değişir (Kirişoğlu, 1991). 

Yaratıcılık, her alanda bilinmeyeni bulma, özgün olma, her yeni karşılaşmaya, 

probleme farklı çözümler getirebilme uğraşıdır. Önceden birbiriyle ilişkisi olmayan kavram 

ve görsel unsurlar arasında bağlantılar kurma yeteneğidir. Yaratıcı insan okuyan, 

gözlemleyen, dinleyen ve araştıran bireydir. Sanat kadar bilimle, bilim kadar sanatla da 

ilgilenmek, bilmek-hissetmek, mantık-sezgi arasında gidip gelmeler yaşamı daha da 

hareketlendirip zenginleştirmektedir (Brockman,1993).  

Her insan bir yaratıcılık potansiyeli ile doğmaktadır. Yaratıcı kişiyi farklı yapan 

özellik, nitel değil; yalnızca niceldir. Her insanda var olan yaratma potansiyeli, hayata 

geçirilebilir, aktif edilebilir. Bunun için gerekli olan şey, gerekli ortam ve şartların 

hazırlanmasıdır (Velioğlu, 1978). 

Yaratıcılık ayrıntının görülmesi ve birleştirilmesidir. Bu nedenle eğitim sürecinde 

yaratıcılık nefes almak gibi olmalıdır. Sonuçta öğretme, öğrenmeye dönüştürülmelidir. Bunun 

için de öğretim elemanının hümanist, kuramcı ve uygulamacı olması gerekir. Kitle değil birey 

olmak felsefesiyle yaşamak ve yaşatmak eğitim amaçlarının başında gelir (Kosko, 1994). 

Mükemmelin aranması ve bulunması, sonu olan bir süreç iken, daha iyinin aranması 

sonsuz bir yaratıcılığı gerektirmektedir. Başka bir deyişle yaratıcılık, evrendeki herşey gibi, 

toplam kalite yönetiminin varlığını sürdürebilmesi için de gereklidir (Wenger, 1996) . 

Çocuklar, beden eğitimi ve organize sportif çalışmalar ya da kendi aralarındaki 

oyunlar ve organize olmayan boş zaman değerlendirme faaliyetleri biçiminde bedensel 

etkinliklere katılmaktadırlar. Spor; eğitim, hekimlik, fizyoloji, farmakoloji, ekonomi, 

sosyoloji, psikoloji, felsefe, değişik teknolojiler, politika, hukuk, iletişim gibi alanlarda 

bilimsel araştırmalar yapılan, çok yönlü etkileşimleri bulunan bir alandır. 
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İnsanın doğası, canlılığının tek ve en önemli belirtisi harekettir. Spor, özgün bir 

eylem alanıdır, çünkü bireyin yapıcı–yaratıcı etkinlikleriyle biçimlenmektedir. İnsanın 

hareket dağarcığı tarihsel gelişimi içerisinde ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiştir, bu nedenle 

de yapıcı-yaratıcı etkinlikleri kapsamaktadır (Erdemli, 1996). 

Yaratıcılığın gözetildiği ortamlarda amatörce eylemek önemlidir. Amatör bir 

konuyu iyi bilen, onunla bütünleşmiş, çalışmalarına zamanca sınır koymayan, o alanda 

denemeler yapan kendisini bu denemeler için geliştiren, yapıcı-yaratıcı olan bir insandır. Bu 

etkinlik ancak sevgiden başka bir güçle olmadığı için amatör denilir (Erdemli, 1996). 

Yaratıcılık, bireylere çekici gelen “sihir, deha, üstün yeteneklilik vs.” gibi çoklu 

kavramları çağrıştıran bir kişilik özelliği olarak bilinmektedir. Ancak, yaratıcılık konusunda 

bilimsel çalışmalar oldukça yenidir. Yaratıcı düşünce ile ilgili sistemli araştırmalara 1960’lı 

yıllarda başlanmıştır (Sungur, 1992).  

Bilim adamları, yaratıcılığı, kişilere olağan olarak dağıtılmış bir özellik, bir yetenek, 

duygusal bir süreç ve yaşam biçimi olarak değerlendirmişlerdir. Bu uzmanlar tanımlarında, 

bilimde yenilik, güzel sanatlarda değişik eserler, endüstride yeni buluşlar ve orijinal görüşlere 

yol açan noktalar üzerinde durmuşlardır (Yavuz, 1996). 

Varolan bazı durum ve olaylardan yararlanarak yeni şeyler üretebilme yeteneği olarak 

ifade edilebilecek yaratıcılık özelliğini; bilinen düşünme kalıplarından uzak, yeni fikirler 

oluşturabilme ve bu fikirleri uygulayabilme yeteneği olarak tanımlamak mümkündür. 

 

           YÖNTEM 

Bu araştırma, Marmara Bölgesi’ndeki çeşitli üniversitelerde hem eğitim ve öğretimine 

devam eden hem de  aktif olarak voleybol branşıyla uğraşan 115 erkek sporcunun yaratıcılık 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 Verilerin toplanması amacıyla Raudsepp’in 50 sorudan oluşan “Ne Kadar  

Yaratıcısınız?” ölçeği uygulanmıştır. Ölçü aracına verilen tepkiler araştırmacı tarafından yanıt 

anahtarına göre puanlanmıştır. 80-100 arasında puan alanlar çok yaratıcı, 60-79 arasında puan 

alanlar ortalama üstü, 40-59 arasında puan alanlar ortalama, 20-39 arası ortalama altı, -100 ile 

-19 arası puan alanlar yaratıcı değil kabul edilmektedir. Elde edilen veriler SPSS 7,5 paket 

programında analiz edilmiştir. 

Ölçü aracına göre değerlendirilen deneklerin; %2.6’sı çok yaratıcı, %63.5’i ortalama 

üstü, %32.2’si ortalama ve % 1.7’si ortalama altı seviyesinde yaratıcılık düzeyine sahip 

olduğu bulunmuştur. Bu değerler dikkate alındığında voleybol branşıyla uğraşan  bireylerin 

yaratıcılık düzeylerinin olumlu yönde geliştiği sonucuna varmak mümkündür. 
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           BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmamızda voleybol branşına aktif olarak devam eden 21±2 yaş ortalamasına 

sahip 115 erkek voleybolcunun  fiziksel özelliklerine ilişkin veriler tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

PARAMETRE CİNSİYET (ERKEK) 

N X Sd 

Antrenman Yaşı 115 6 ±3 

Boy 115 100 ±6 

Kilo 115 78 ±6 

Yaş 115 21 ±2 

 

Tablo-1: Voleybolcuların Fiziksel Özelliklerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri. 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi voleybol branşıyla uğraşan 115 erkek sporcunun 

antrenman yaşı (6± 3) olarak bulunmuştur. 

Voleybolcuların yaratıcılık düzeylerini belirlemek amacı ile Raudsepp ölçeğine göre 

sınıflandırma yapılmış ve deneklerin yaratıcılık düzeyi, frekans ve yüzdelik değerlerine ilişkin 

veriler tablo 2’de özetlenmiştir. 

PARAMETRELER 

      
RAUDSEPP 

ERKEK 

Frekans % 

YARATICILIK 

Yaratıcı Değil _ _ 

Ortalama altı 2 1.7 

Ortalama 37 32.2 

Ortalama Üstü 73 63.5 

Çok Yaratıcı 3 2.6 

 

          Tablo-2: Voleybolcuların Yaratıcılık Düzeylerine İlişkin Değerler. 

Her alanda olduğu gibi sporda da yaratıcılık büyük önem taşımaktadır. Sporda 

yaratıcılığını kullanmayan bir kişinin bağlı olduğu spor branşında başarılı olmasını beklemek 

doğru değildir. Çünkü, amaç spor branşına başlamak değil, uyguladığı branşta hem başarı 

elde etmek hem de sahip olduğu yetenekleri geliştirebilmektir.  
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Davaslıgil (1984), yaptığı bir araştırmada, yaratıcılığın, öğrenmenin önemli bir boyutu  

olduğunu vurgulamıştır. Yaratıcı düşünmenin, bilginin kazanılması için hayati öneme sahip 

olduğunu; çünkü yaratıcılığın gelişimine elverişli çevreler, çocukların öğrenmeye karşı 

olumlu tutumlar geliştirmelerinde öğrenmeyi eğlence haline getiren etkili güdüleyiciler 

niteliğini taşıdığını vurgulamaktadır. 

Yapılan bir araştırmada sorun çözmede kendilerini başarılı ve başarısız olarak 

algılayan üniversite öğrencileri arasındaki farklılıkları incelemişlerdir. Elde edilen bulgularda 

kendilerini başarılı olarak algılayanların diğerlerine göre; sorun çözmeye karşı daha duyarlı, 

daha başarılı, şans faktörünün öneminin az olduğu, daha mantıklı, daha az içtepkisel 

davranan, sorunları yaşamın bir parçası olarak gören ve çözüm için zorluktan kaçınmayan, 

daha dikkatli, sezgili ve kararlı, insanlararası ilişkilerde daha güvenilir, değişime ve yeniliğe 

açık kişiler olarak ortaya çıkmıştır.  

Yapılan bir diğer  araştırmada ise bir grup öğrenciye "komik" bir film, diğer bir gruba 

da "ciddi" bir film seyrettiriliyor. Gösterinin hemen ardından yapılan testte komedi filmi 

seyrettirilenlerin yaratıcılık seviyelerinin diğerlerine oranla daha fazla olduğu sonucu çıkıyor. 

Hatta bir başka gruba da komedinin içinde de yer alma (karikatür çizme, rol yapma) fırsatı 

veriliyor ve bu grubun daha da başarılı olduğu görülüyor (Parkhurst, 1999). 

Gall ve Mendelsohn’un incelemelerinde yaratıcılığı kolaylaştıran kuluçka evresi ve 

serbest çağrışıma alıştırma işlemlerine sorun üzerinde “ sürekli çalışma” gibi üçüncü bir 

tekniğin etkisini araştırmak istemişler fakat elde edilen sonuçlar çözümleri kolaylaştırmada 

kuluçka evresinin pek etkili olmadığını göstermiştir. Ayrıca araştırmacılar; bilinçaltı etkileri, 

cinsiyet ayırımı, özellikle yaratıcı edimde kadınları etkilyen erkeklik – dişilik gibi psiko-

sosyal etmenlerin önemine dikkat çekmişlerdir ( Yavuzer, 1996). 

Yapılan bir araştırmada sorun çözmeye yatkın bireylerle, sorun çözemeyen bireyleri 

incelemiştir. Aralarındaki farklılıklar; onların sorunu nasıl ele aldıklarına, malzemeyi nasıl 

çözümlediklerine, anlamlı malzemeyi nasıl kullandıklarına ve sonuca gitmek için sistematik 

yaklaşımı nasıl değerlediklerine göre ortaya çıkmaktadır.  

Burstiner yaptığı bir deneysel araştırmada, 74 lise yöneticisi üzerinde sekiz haftalık bir 

yaratıcı düşünme ve sorun çözme eğitiminden sonra uygulanan testlerden elde edilen puanlar, 

kontrol grubundan anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. Burstiner daha sonraki çalışmasında 

ise (1977) yaratıcı sorun çözme yaklaşımı boyutunda eğitim alan yöneticiler, denetmenlerin 

onları sıralamasında ve yaratıcılık testinde daha yüksek puanlar almışlardır. 

Basadur (1982)’un yaptığı bir araştırmada 45 mühendis, teknisyen ve yöneticiden 

oluşan bir gruba; sorun bulma, sorun çözme, çözüm sonuçlarını ortaya koyma eğitimi 
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verilmiştir. Eğitilmiş grup anlamlı düzeyde üç boyuttaki performanslarında da başarılı 

bulunmuşlardır. 

Rosovsky (1996) yaptığı bir araştırmada yeni düşünce ve esinler olmadan üniversite 

düzeyinde eğitimden söz etmenin pek doğru olamayacağını , eğitim ve öğretim ortamında 

yaratıcı uğraşın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Sungur (1988) eğitim yöneticiliği bölümü öğrencilerinin üzerinde yaratıcı sorun 

çözme programının etkinliğini araştırmıştır. Yaratıcı sorun çözme programı uygulanan deney 

grubunun yaratıcılık seviyesinde anlamlı düzeyde artış olduğu denetim odağı üzerinde ise 

etkili olmadığı saptanmıştır.   

Koh (1988)’ un yaptığı bir araştırmada bilim insanları ve yazarların yaratıcılığın 

sadece sezgisel yetenekte ya da sanatçının tekelinde olmadığını, her sağlıklı insanda ve 

aralarındaki iletişimde beslenebileceğini ve bunun da temelde yaratıcı bir süreç içerdiği 

sonucuna varmıştır.   

Yaratıcılığın bilimsel incelenmesinde kişilik kavramının önemli bir yeri vardır. Bu 

araştırmalar; yaratıcı davranışta güdülenmenin incelenmesi ve yaratıcı kişilerin yaşam 

biçimlerine ait özellikleri, olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, yaratıcı davranışın, 

kişinin çevresiyle olan ilişkilerinde kişinin tüm yetenek güçlerinin gerçekleşmesini sağlayan 

bir oluşum görüşü; ikincisi ise, bastırılmış ya da kişinin kabullenemeyeceği tepkilerin 

etkisinde yer alan yan ürün oluşumu, görüşüdür (Yavuz, 1996). 

Araştırmanın evrenini oluşturan deneklerin tümünün yaratıcılık düzeyleri normal ve 

yüksek bulunmuştur. Bu değerler dikkate alındığında ise voleybol branşıyla uğraşan  

bireylerin yaratıcılık düzeylerinin de olumlu yönde geliştiği sonucuna varmak mümkündür.  

Eğitim sisteminin katı ve merkeziyetçi olması nedeniyle bireylerin ve özellikle 

gençlerin yaratıcı sorun çözme becerilerini geliştirici uygulamalı programlara, okul-aile-birey 

ilişkili toplantılara yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Eğitim - öğretim 

müfredatındaki spor derslerinin sayısının arttırılması ve ilköğretim çağından itibaren 

öğrencilerin serbest zamanlarının sportif aktivitelerle değerlendirilmesi yaratıcılık düzeyinin 

arttırılmasında destekleyici rolü olacaktır görüşündeyiz. 
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MARMARA BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN ERKEK 
VOLEYBOL OYUNCULARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
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      *   Kocaeli Üniversitesi BESYO Rekreasyon Eğitimi Bölümü. 

                            **  Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi. 

 ÖZET 

Bu araştırma, Marmara Bölgesi’ndeki çeşitli üniversitelerde hem eğitim ve öğretimine 

devam eden hem de voleybol branşıyla aktif olarak uğraşan voleybol oyuncularının gerek 

hayata gerekse geleceğe bakış açısından taşıdıkları umutsuzluk duygularının ne düzeyde 

olduğunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla  voleybol branşına aktif olarak 

devam eden (yaş = 21 ± 2) toplam 115 voleybolcuya  veri toplamak amacıyla BECK 

umutsuzluk ölçeği uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 7,5 paket programında analiz edilmiştir. Deneklerin %65.2’si 

düşük, %31.3’ü orta ve %2.6’sının yüksek umutsuzluk düzeyine sahip olduğu bulunmuştur.    

Umutsuzluk düzeyinin erkek voleybol oyuncularında düşük çıkmasının nedeninin; voleybol 

branşının takım sporu olmasından dolayı sporcuların takım ruhu ve sorumluluğu taşımaları, 

başarı ve başarısızlığı birlikte yaşama bilinci, sporcunun kendine olan güveninin yanında 

takım arkadaşlarına olan güvenin artması, sosyal ilişkilerindeki yakınlık ve tutarlılığı, aldığı 

sorumlulukları yerine getirebilecek özgüvene, kulüplerin ve üniversitelerin sporculara 

sağladığı olanaklara bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler : Umutsuzluk, Voleybolcu, Gelecek. 

 

 ABSTRACT 

In this research, it was aimed to find the hopelessness level of the volleyball players 

who are both studying at universities and playing volleyball actively. 115 volleyball players 

were used (who are 21 ± 2 years old). To collect data, BECK hopelessness scale was used. 

The datas were analyzed in SPSS 7,5 package programme. It is found that % 65.2 of 

the players have low level, % 31.3 have avarage and % 2.6 have high hopelessness level.  The 

reason to find why volleyball players have low level of hopelessness is; the players have team 

soul and responsibility because of the volleyball (it is a team game), they live the success and 

failure all together, they learn to believe in their team friends, closeness and coherency in the 



 2 

social relationship, self- confidence to take responsibilities and facilities that are given to the 

individuals from clubs and universities. 

Key words: Hopelessness, Volleyball Players, Future.      

 

GİRİŞ 

 Genç insan sosyal dünyada gelecekteki yeri hakkında kaygı duyar. Bir yandan kim 

olduğu sorusuna cevap ararken diğer yandan da kendi kendine yeterli hale gelmeye, 

bağımlılık döneminden bağımsız döneme geçmeye çalışır. Kendisi gibi duygusal dayanak 

arayan ve benlik kavramını oturtmaya çalışan akranları beklentilerine cevap veremeyince, 

çatışma ve sosyal yalnızlık yaşar. Tüm bu karmaşık duygular içerisinde  benlik kavramını 

oluşturmaya uğraşır. 

Benlik, sosyalleşme ve olgunlaşma yolu ile edinilen, sembolik iletişim kurma ve benlik 

farkındalığında bulunma gibi nitelikleri olan sosyal bir varlık olarak tanımlanabilir (Franzoi, 

1999). 

Erıkson, rolleri ve meslek uğraşları iyi belirlenmemiş, olanakların kısıtlı olduğu toplumlarda 

gencin uzun süre bocalamasının kaçınılmaz olduğunu  belirtmiştir  (Öztürk,  1994). 

Gerçek ve ideal benliklerimiz arasında bir farklılık farkettiğimizde hayal kırıklığı, engellenme 

ve depresyon gibi keder verici duyguları yaşarız. Bu farklılıklar ne kadar fazla benliğe 

atfedilirse yaşanan olumsuz duygular da o oranda artmaktadır (Higgins ve ark., 1994). 

 Umutsuzluğun nedenlerinden biri gencin duygusal, ekonomik, sağlık, bilişsel ve 

sosyal destek  alacağı  birimleri tanımaması, bilmemesi veya bulamamasıdır. 

 Gelecekle  ilgili bir amacı gerçekleştirmede sıfırdan fazla olan beklentilere umut 

denmektedir. Bir çıkış yolu olduğuna ve yardım ile bireyin varlığında değişiklikler 

oluşabileceği inancı en önemli özelliğidir.  

 Umutsuzluk, bir iş, bir amacı gerçekleştirmede sıfırdan az olan olumsuz beklentiler 

şeklinde tanımlanır. Umut ve umutsuzluk karşıt beklentileri simgeler. Umutta, amaca ulaşmak 

için uygulamaya konulan planların başarılacağı öngörüsü varken; umutsuzlukta başarısızlık 

yargısı vardır. Bu iki uç beklenti kişiden kişiye, durumdan duruma beklenen sonucu ne zaman 

ve nasıl gerçekleştireceğine bağlı olarak değişiklik gösterir (Dilbaz ve Seber, 1993). 

Umutsuzluğa eğilimli kişi, gelecek için belirli bir bilişsel sete sahiptir ve bu bilişsel set 

geleceğin hiçbir iyi olasılığı içermediğini tekrarlar. Kişi geleceği hakkında düşünmeye 

zorlandığında bu bilişsel set uyarılır ve kişi hoşlanmadığı deneyimlerinin tepkisi içindeyken 

umutsuz durumun tipik olan duygusal ve motivasyonel bozuklukları da buna eşlik eder 

(Greene, 1989). 
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 Gençler arasında gerek depresif belirtiler, gerekse intiharlarla ilgili yapılan 

araştırmalarda üzerinde  durulan ve öne çıkan iki unsur, depresyon ve umutsuzluk 

kavramlarıdır (Sayar ve ark., 2000). 

 Beck ve arkadaşları (1974) karamsarlığın ölçümü adlı çalışmalarında umutsuzluğu, 

kişinin gelecekle ilgili olumsuz beklentileri olarak ele almışlardır. Beck, depresyon 

belirtilerinden karamsarlık için önemli bir kavram olan umutsuzluk konusu üzerinde detaylı 

çalışmalar yaptığı görülmüştür (Durak, 1993). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma , Marmara Bölgesi’ndeki çeşitli üniversitelerde hem eğitim ve öğretimine 

devam eden hem de  aktif olarak voleybol branşıyla uğraşan 115 erkek sporcunun gerek 

hayata gerekse geleceğe bakış açısından taşıdıkları umutsuzluk duygularının ne düzeyde 

olduğunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 BECK Umutsuzluk Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin toplanması amacıyla 20 sorudan 

oluşan “ BECK Umutsuzluk Ölçeği ” ölçeği uygulanmıştır Sporcular Beck’e göre, 0-6 arası 

düşük, 7-13 arası orta ve 14-20 arası yüksek olmak üzere gruplandırılmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS 7,5 paket programında analiz edilmiştir. 

  Verilerin analizleri sonucunda sporcuların umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmamızda voleybol branşına aktif olarak devam eden 21±2 yaş ortalamasına 

sahip 115 erkek voleybolcunun  fiziksel özelliklerine ilişkin veriler tablo 1’de özetlenmiştir. 

PARAMETRE CİNSİYET (ERKEK) 

N X Sd 

Antrenman Yaşı 115 6 ±3 

Boy 115 100 ±6 

Kilo 115 78 ±6 

Yaş 115 21 ±2 

 

Tablo-1: Voleybolcuların Fiziksel Özelliklerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri. 
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 Voleybolcuların umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacı ile BUÖ ölçeğine göre 

sınıflandırma yapılmış ve deneklerin umutsuzluk düzeyi, frekans ve yüzdelik değerlerine 

ilişkin veriler tablo 2’de özetlenmiştir. 

 

PARAMETRELER 

      
BUÖ 

ERKEK 

N Frekans % 

UMUTSUZLUK 

YÜKSEK 7 3 2.6 

ORTA 24 36 31.3 

DÜŞÜK 84 75 65.2 

 

Tablo-2: Voleybolcuların Umutsuzluk Düzeylerine İlişkin Değerler. 

 

Holden ve Fekken (1988), 149 üniversite öğrencisi erkeklerde; x=3,63; kızlarda; 

x=2,31; olarak ve Greene (1981) genç popülasyon örnekleminde, x=4,45 olarak 

belirtmektedirler (Derebaşı, 1996). 

Greene’nin normal yetişkin örneklem üzerinde yaptığı çalışmada umutsuzluk, cinsiyet 

açısından anlamlı farklılık göstermemiştir (Greene,1989). 

Charles ve arkadaşları, 100 depresif hasta üzerinde (40 erkek, 60 kız) yaptıkları 

çalışmada cinsiyet ve yaş açısından anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

Metho ve  arkadaşlarının bir çalışmasında umutsuzluğun kız ve erkekler, her iki cins 

için de madde kötüye kullanımının yordayıcısı olduğu, intihar riskini ise yordamadığı yolunda 

bir bulgudan söz etmektedirler (Durak, 1999).  

Seber (1991) karşılaştırma grubu için, x=3,77; Durak (1993 ) karşılaştırma grubunda x 

=4,38 olarak bildirmişlerdir. Durak, Beck Umutsuzluk Ölçeğinin 373 kişiden oluşan örneklem 

grubundaki çalışmasında, cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmadığını belirtmiştir 

(Durak, 1993). 

Derebaşı, Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlilik çalışmasında, örneklemi cinsiyet 

açısından değerlendirdiğinde anlamlı bir farklılaşma olduğunu, umutsuzluk puan 

ortalamasının erkeklerde, x=5,09, kızlarda ise, x=4,35 olarak bulunduğunu, erkeklerdeki 

umutsuzluk düzeyinin, kızlara göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Umutsuzluk 

puanlarındaki cinsiyete göre farklılaşmayı da gelecek ile ilgili beklentilerinde, erkeklerin 

mesleklerine ilişkin rollere verdikleri önemle ilgili olabileceğini belirtmiştir (Derebaşı, 1996). 
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Sayar ve arkadaşlarının  yaptığı çalışmada kız öğrenciler erkeklere göre anlamlı ölçüde 

yüksek depresyon ve anksiyete skorları gösterdiği,  buna karşılık erkek öğrenciler,  kız 

öğrencilere göre anlamlı ölçüde yüksek umutsuzluk ve dışa dönük öfke skorları 

gösterdiklerini bulmuşlardır (Sayar ve Ark., 2002). 

Depresyon ve kişilik özellikleri kültüre çok bağlı olan iki özelliktir. Kişilik ve 

depresyon özelliklerinin kültüre çok açık olduğu, çevresel etmenler bireyin davranış 

gelişimini hemen her evrede etkilediğini, dolayısıyla kültürün psikolojik testler  üzerindeki 

etkisi kaçınılmazdır. Bu etki hem aynı ülke içinde yaşayan çeşitli alt kültürel grupların test 

edilmesinde hem de farklı ülkelerdeki  insanların test edilmesinde kendini göstermektedir 

(Güven ,1999). 

Yapılan çalışmalara bakıldığında Türk üniversite öğrencilerinin umutsuzluk puan 

ortalamasının, diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonucun kültürel 

farklılıklar ve kişilik özelliklerinin kültüre açık olması, bireyin bulunulan çevrenin 

özelliklerine göre yetiştirilmesi, bireylerin özgüven sorunu yaşaması, vermesi gereken 

kararlarda zorlanması, kişinin kendisini yalnız hissetmesi, arkadaş çevresi kurmada 

zorlanması, iş bulma kaygısı, sosyal güvencenin olmayışı, istenilen mesleğe  yönelmede 

üniversite sınavı gibi aşırı çalışma ve kaygı yüklenmesi getiren ve tüm bu yoğun kaygı, 

çalışma temposuna rağmen istediği meslek ve iş garantisini bulamamanın da umutsuzluk 

durumunda etken olduğu düşünülebilir.  

Toros ve arkadaşlarının çocuk ve ergenlerde intihar girişiminde ailesel risk faktörlerini 

belirleyen çalışmalarında, ailede intihar davranışının varlığı, aile içi iletişim sorunları, verilen 

ceza sayısı, ailenin şehir değiştirmesi, ailenin iş değişikliği, evdeki kişi sayısı, ekonomik 

durum değişimlerinin depresyonda ailesel risk faktörlerini oluşturduğunu belirlemişlerdir 

(Toros ve Ark., 2002). 

Umutsuzluk düzeyinin erkek voleybol oyuncularında düşük çıkmasının nedeni; 

voleybol branşının takım sporu olmasından dolayı sporcuların takım ruhu ve sorumluluğu 

taşımaları, başarı ve başarısızlığı birlikte yaşama bilinci, sporcunun kendine olan güveninin 

yanında takım arkadaşlarına olan güvenin artması, sosyal ilişkilerindeki yakınlık ve tutarlılığı, 

aldığı sorumlulukları yerine getirebilecek özgüvene ve kulüplerin ve üniversitelerin 

sporculara sağladığı olanaklara bağlamak mümkün olabilir.  

Bireyler; yeteneklerini ortaya olumlu bir şekilde yansıtmalarının ve gösterdikleri 

çabanın karşılığını aldıklarında, sorunları yaşamın bir parçası olarak görüp çözüm için 

zorluktan kaçınmama aşamasına geldiklerinde, insanlar arası ilişkileri daha güvenilir, 

değişime, yeniliğe açık kişiler olarak değerlendirdiklerinde, dikkatli, sezgili ve kararlı 
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olduklarında yaşama ve geleceğe bir adım daha umutlu bakacaklarını umutsuzluk 

kavramından en azından biraz uzaklaşarak hayata sarılabileceklerini ve hayattan tat 

alabileceklerini belirtmek bir bakış açısı olabilir. 
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The study and comparison of the effect of three programs goal setting, attributional retraining, and 
complex retraining on the amount of self esteem, self efficacy of attributional style and achievement 
motivation of the male students in guidance schools of Kerman shah.  
B.Yousefi (ph.D)   
assistant professor of Razi University   
ABSTRACT  
The aim of this research, is to compare and study of the effect of the programs goal setting, 
attributional and complex retraining on the amount of self esteem, self efficacy,attributionaf style and 
achievement motivation of the male students in guidance schools. Therefore, 240 students in guidance 
schools were randomly selected and divided in to four groups. 1) The group that had goal-setting 
program. 2)The group that had attributionaj retraining. 3) The group that had complex program (goal 
setting and attributional retraining) 4) control group. At first by means of pre test and base line 
questionnaire the amount of attributional style, self-efficacy, and achievement of the testees was 
determined. Then each group except control did selected activities for a period of 16 sessions. At the 
end of programs, post test was also done and the data was analyzed through statistical methods of 
variance analysis T and contributory Tokay test using SPSS software.  
KEY WORDS  
goal setting, retraining, self esteem, self efficacy, attributional style, and achievement  
PREFACE  
Surveying the concepts as self esteem, attributional style, and achievement is worthy of consideration 
in at least two aspects: First, these concepts intrinsically have educational value and each should be 
considered an important part of educational goals in every system of education. Second, the efficiency 
of any person within the role they will play depends on the development of the mentioned dimensions. 
For example, after a long and extensive research D.Mac clelland found out that the more society has 
achieved people the more it will grow. And the number of achieved people is less in undeveloped 
societies than developed ones. He has also stated that achievement is strongly affected by the method 
and system of education and the society which educates the movement of dynamism and stability 
directly or indirectly, is expected to have more achieved people( 3). While considering self esteem and 
its importance, most authorities expressed that self esteem is the Central and fundamental factor in 
emotional and social adjustment and since the person’s self esteem paves the Way for their conception 
base of the business of life for them, their health has a specific value and it can shield against the future 
difficulties (27).  
Self-efficacy as a specific and allocated problem from self-confidence is also an available concept that 
relates to the past experiences on one hand and the future duties of the person on the other hand. 
Evidences and the research results confirm that people with the sense of self-efficacy have better 
efficiency when coming on the scene (4). There are evidences and reasons that people believe in them 
for a particular occurrence related to themselves or the other people. The main attributive hypothesis is 
that people actively quest the causes of events. Attributive Prefixes are partly based on gathered 
information and beliefs that arise from personal experiences or deduction from the statements of the 
others and its outcomes on the level of the future expectations, the amount of motivation and 
permanency in attempt is considerable. For example, experiences brimful of defeat along with 
presumptive reproaches cause negative attributions, and, as a result, cause self- abasement and 
reduction in the level of purposes, expectations, and attempts.  
The main question concerning grafting the mentioned concepts onto each other is that whether physical 
education teaching and sporting activities necessarily result in rising self-esteem, self-efficacy and 
achievement.  
It is inferred from the experimental findings and the researchers’ views that every particular form of 
sport and physical education schedules can not necessarily result in favorite achievements and 
achieving the mentioned Concepts requires using proper techniques and methods of teaching, favorable 
motivating space, effective and timely contacts of the teacher, and collating the difficulty level of goals 
or perceived ability of pain (11).  
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Albert Bandura , a renowned psychologist expressed that self efficacy which is an important variable in forming 
the sense of efficiency and competence and ,as a result increasing self esteem results in other variables of which 
gaining previous experience is the most important. He has also mentioned that reactions, which a person 
receives, are an important factor in increasing sense of self-efficacy (11).  
Adola and Hatfield (1986) in a model stated that effectiveness and sense of success depends on proper goal 
setting and the rules, which are based on the proportion of the goal difficulty to the perceived ability of the 
person (19). Solomon (1993) emphasizing that in determining the goals & motivating space teachers should be 
careful to have a thoroughly dominant educational space based on achievement, believes in the effect of this 
attention to cause better out look and satisfaction of the student toward the classroom (11). Since these 
attributions are effective in the formation of the persons’ future expectancies and have a bilateral relation with 
the factors like self esteem, self efficacy, and emotions, in the process of attributive reconstruction is also 
attempted to change the persons’ attributive style, and relate the cause of defeat Upon disability or being talent 
less, not to succeed in reaching the expected goal can be related to the inadequate attempt. In this method in 
addition to realism and guidance of faculties, it tries to encourage people to attempt & practice and change the 
direction of the roots of events from uncontrollable variables such as chance events or disability to the factors 
such as endeavor of stability & practice.  

RESEARCH METHOD  
In this research the method is semi-experimental and the research has been carried out into four experimental 
groups (1), (2), (3), and post test & pretest control.  
STATISTICAL SAMPLE  
The statistical sample includes 240 students who studied in guidance school in 2001-2003.  

INSTRUMENT OF MEASUREMENT 
In order to collect information the following references have been used:  
Self-esteem questionnaire Cooper-Smith, attributive style (adapted and compiled by Ghasem Zadeh &lslami 
shahr Babaki, 1981), microanalysis Bandura, and functional and individualization questionnaire in sport from 
“learning experiences in sport psychology”.  
STAGE OF PERFOMANCE  
At first all testees were tested using a questionnaire and the amount of the base line of self esteem, sense of self 
efficacy, achievement, and their kinds of attribution were determined. Then all groups (except control group) 
performed their programs under the researcher supervision for a period of 16 sessions. During this period the 
goal setting group were throwing ring from easy, average, and difficult distances. The difficulty level of 
distances had previously been determined through another test in a group consist of 1500 people who did not 
belong to testees. In attributional retraining group, besides throwing rings (without Goal setting) the students’ 
attributions were considered and they were encouraged by favorable attributions. In complex group goal setting 
along with attributional retraining were used. At the end of practice sessions probable changes were collected 
using questionnaires through a post test and acquired results were analyzed using statistical methods.  

RESULTS AND RESEARCH FINDINGS  
Research findings have been tabulated in detail using two tables. In table 1, the results of the programs goal 
setting, attributional retraining and complex on dependent variables have been presented. It should be mentioned 
that attributions have been divided into success attribution and defeat attribution and each one has three 
dimensions, intrinsic vs. extrinsic, Stable vs. unstable, and general vs. private attribution. Achievement 
motivation is also classified into functional vs. intellectualism. Data presented in table 1 show that the dependent 
variables are affected by presented programs, except data in lines 2-7 that Show the ineffectiveness of goal 
setting program on attributional style changing. Lines 31-40 show the conditions of control group. Accordingly, 
we can conclude that: 1) the three programs have had a positive and meaningful effect on the amount of self-
esteem, Sense of self-efficacy, and achievement of the student. 2) Goal setting program had not  a meaningful 
effect on the attributional Style changing. 3) Attributional retraining program and complex program have had a 
positive and meaningful effect on the change and improvement of the attributional style. Table 2 shows the 
comparison of the programs through Tokay test. The data presented in this table shows that the effect of the three 
programs upon variables is meaningfully different and attributional retraining and complex programs have 
considerably more effect on increasing self esteem than goal setting program and it can’t be found a meaningful 
difference among the effect of the three programs on the sense of self efficacy and achievement motivation.  
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Table 1: the results of the three programs on dependent variables   

number Scores and groups Pre test Post test comparison 

  mean Standard 
deviation 

mean Standard 
deviation 

T 
score 

P.V 

1  Self-esteem scores of goal setting group 25.33 9.97 26.76 9.762 -8.953 0.001 

2  Scores of success attribution(intrinsic-
extrinsic) goal setting group 

17.7 5.063 17.78 5.042 -1.043 0.301 

3  Scores of success attribution(stable-
unstable) goal setting group 

17.1 5.547 17.18 5.592 -1.15 0.255 

4  Scores of success attribution(general-
private) goal setting group 

18.5 3.859 18.58 3.967 -1.524 0.133 

5  Scores of defeat attribution 
(extrinsic_intrinsic) goal setting group 

17 4.314 16.96 4.36 0.629 0.532 

6  Scores of defeat attribution (stable-
unstable) goal setting group 

18.33 3.767 18.38 3.737 -1.762 0.083 

7  Scores of defeat attribution (general-
private) goal setting group 

17.58 5.169 17.6 5.005 -0.086 0.932 

8  Scores of self efficacy group of goal 
setting 

5.26 2.313 6.13 2.382 -15.598 0.001 

9  Scores of achievement (goal oriented) of 
goal setting group 

3.01 1.268 3.6 1.304 -8.523 0.001 

10  Scores of achievement of goal 
setting(individualism)  

2.53 1.308 2.59 1.419 -6.492 0.001 

11  Scores of self esteem of attributional 
retraining group  

25.55 9.72 26.66 10.466 -8.953 0.001 

12  Scores of success attribution (extrinsic-
intrinsic)of attributional retraining group 

17.6 5.005 15.6 3.58 7.812 0.001 

13  Scores of success attribution (stable-
unstable)of attributional retraining group 

17 4.329 15.23 3.543 11.035 0.001 

14  Scores of success attribution (general-
private)of attributional retraining group 

17.58 5.169 15.7 5.478 12.838 0.001 

15  Scores of defeat attribution (extrinsic-
intrinsic)of attributional retraining group 

18.3 3.715 20.16 4013 -10.36 0.001 

16  Scores of defeat attribution (stable-
unstable)of attributional retraining group 

17.73 5.135 15.63 3.541 8.042 0.001 

17  Scores of defeat attribution (general-
private)of attributional retraining group 

17.11 5.569 15.18 3.567 6.222 0.001 

18  Scores of self efficacy of attributional 
retraining group 

5.05 2.382 6.53 2.228 -16.393 0.001 

19  Achievement scores (goal oriented)of 
attributional retraining group 

3.1 1.231 3.91 1.154 -11.791 0.001 

20  Achievement scores (individualism)of 
attributional retraining group 

2.6 1.317 3.11 1.236 -7.942 0.001 

21  Self esteem scores of complex group 25.6 10.64 27.51 10.276 -10.944 0.001 

22  Success attribution scores(extrinsic-
extrinsic) of complex group 

18.43 3.788 16.25 3.785 18.952 0.001 

23  Success attribution scores(stable-unstable) 
of complex group 

17.78 4.955 15.58 3.432 8.833 0.001 

24  Success attribution scores(general-private) 
of complex group 

18.38 4.782 16.2 4.148 18.193 0.001 

25  Defeat attribution scores(extrinsic-
extrinsic)of complex group 

18.52 4.746 20.5 3.815 -14.17 0.001 

26  Defeat attribution scores(stable-unstable)of 
complex group 

18.55 4.928 16.48 5.625 12.073 0.001 

27  Defeat attribution scores(private-general)of 
complex group 

17.75 5.003 15.66 3.703 8.025 0.001 



4 

                                                                                                                                   

 
Rest of the Table 1 

 

number Scores and groups Pre test Post test comparison 

  mean Standard 
deviation 

mean Standard 
deviation 

T 
score 

P.V 

28  self efficacy scores of complex group 4.58 2.257 6.7 2.188 21.54 0.001 

29  Achievement scores(goal-oriented)of 
complex group 

2.95 1.227 4.04 1.055 -12.984 0.001 

30  Achievement scores(individualism)of 
complex group 

2.55 1.307 3.55 1.32 -13.304 0.001 

31  Self esteem scores of control group 25.66 9.586 25.23 8.946 0.184 0.972 

32  Success attribution scores (extrinsic-
intrinsic) of control group 

18.43 4.83 18.48 4.862 0.83 0.41 

33  Success attribution scores (stable-unstable) 
of control group 

17.75 5.043 17.78 4.995 -0.704 0.484 

34  Success attribution scores (general-private) 
of control group 

18.25 4.767 18.26 3.686 0.162 0.672 

35  Defeat attribution scores(extrinsic-
intrinsic)of control group 

17.51 5.113 17.5 5.183 0.299 0.766 

36  Defeat attribution scores(stable-unstable)of 
control group 

17.71 5.066 17.61 5.055 0.484 0.63 

37  Defeat attribution scores(general-private)of 
control group 

18.11 3.782 18.11 4.833 0 1 

38  Self efficacy scores of control group 5.35 2.305 5.31 2.228 0.814 0.419 

39  Achievement scores(goal oriented) of 
control group 

2.6 1.317 2.58 1.331 1 0.321 

40  Achievement scores(individualism) of  
control group 

2.53 1.308 2.51 1.321 1 0.321 
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Table 2: The results of comparison of the programs on the dependent variables using Tokay test 
  mean Goal setting 

group 
Retraining 

group 
complex control 

 S
el

f 
es

te
em

 s
co

re
 Goal setting 

group 
26.76  - - ** 

Retraining 
group 

26.66 -  - ** 

Complex 27.51 - -  ** 

control 25.23 ** ** **  

       

 
A

tt
ri

bu
ti

on
al

 s
ty

le
  

sc
or

es
 

Goal setting 
group 

17.91  ** ** - 

Retraining 
group 

16.25 **  - ** 

Complex 16.77 ** -  ** 

control 17.95 - ** **  
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6.13  - - * 

Retraining 
group 

6.53 -  - * 

Complex 6.7 - -  * 

control 5.31 * * *  
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 Goal setting 

group 
3.27  - - * 

Retraining 
group 

3.51 -  - * 

Complex 3.79 - -  * 

control 2.56 * * *  

  
*=0.05 
**0.01 
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Discussion and conclusion 
In most system of education physical education is set forth as a complement and producing physical, 
mental, social, and emotional health and growth. Psychological achievement such as self-esteem, self-
efficacy and achievement through physical education and sporting activities has been favorable 
subjects of most researchers. the results of researchers finding show that the growth and  rising of the 
mentioned characteristics in physical education classroom is the product of a process composed of 
element of which knowledge and the methods of education in motivating spaces and the way of the 
relationship between teachers and student are the most important. The results of current research, which 
have been compiled by conducted researches on the development of psychological variables through 
sport, show that the model of teaching based on goal setting and attributional retraining can result in 
increasing and developing of self-esteem and the sense of self-efficacy and achievement. These results 
related to the development of self-esteem correspond with the results of researchers including Brown & 
Harrison(1986),Oneill(1989),cocklin(1989) and Brown et al (1995).the result of attributional retraining 
program  also changed and improved the attributional style of the students and changed the extrinsic, 
unstable and private attribution of success to intrinsic, stable and general respectively. It means that 
individuals share themselves a lot in meeting success; they feel more capable to have success and 
generalize it to other dimensions. The attribution of defeat also changes from intrinsic, stable and 
general to extrinsic, unstable and private respectively. The results of the recent research correspond 
with Taghipour zahir & Orbach's findings in this dimension.   
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Suggested model of assimilating goal setting and attributional retraining 
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ABSTRACT 
 
Purpose: The purpose of this study was to assess the relationship between motivational 
variables and cognitive state anxiety, somatic state anxiety, self-confidence. The participants 
were 312 athletes aged 21.6 ± 2.4 yrs, performing in a wide variety of sports.  
Method: Motivational variables were assessed using the “Sport Motivation Scale” and the 
“Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire”. The “Competitive State Anxiety 
Inventory” was used to determine cognitive anxiety, somatic anxiety and self-confidence 
levels. 
Results: To examine whether motivational variables could be considered significant 
predictors of competitive anxiety, stepwise regression analysis was conducted. The results 
revealed that amotivation was significant predictors for cognitive state anxiety, somatic state 
anxiety and self-confidence. For somatic state anxiety and self-confidence, gender was a 
significant predictor. Extrinsic motivation negatively predicted self-confidence.  
Conclusion: The findings indicate that motivational variables may be accurate as predictors of 
competitive anxiety.  
 
Key words: Cognitive anxiety, somatic anxiety, self-confidence, motivation. 
 
 
 



GYMNASİUMDA SPOR VE KORUYUCU HEKİMLİĞİN BAŞLANGICI 
 
Antik çağlarda Yunan halkı ölümden sonraki yaşamı hep yerin altında karanlıklar içinde düşünmüş, ve 

bu yaşama hep soğuk bakmıştır. Ölüm öncesi yaşama sıkı sıkı bağlanıp, ölümden sonrasına hep üstün 
tutmuştur. Bu yüzden gerek Anadolu gerekse Yunanistan hep tiyatrolarla, stadyumlarla ve hamamlarla 
doludur. Yaşamın vazgeçilmez kaynağı sağlık da unutulmamış, pek çok değişik yerlerde sağlık için 
tesisler yapılmıştır.  
 

Sağlık alanında hizmet veren yapılar arasında başta “asklepiyon” lar bilinir. Sağlık ve hekimlik tanrısı 
olarak bilinen Asklepios’un yeri anlamına gelen asklepiyon, döneminin sağaltım (teşhis ve tedavi) 
merkezidir. Başlıca tedavi yöntemleri olarak uyku, şifalı kaynak suları ve banyolar, diyet ve telkin 
kullanılıyordu. Asklepiyonlara ek olarak “gymnasion” lar da verdikleri bakım hizmetleriyle günümüz 
koruyucu hekimliğinin başlangıcında yer almıştır.  
 

Gymnasion Helenistik dönemde (M.Ö. 300-50) çok yönlü kullanılan, okul eğitimine, felsefe derslerinin 
verilmesine, spor faaliyetlerine, güreşin ağırlıkta olduğu spor yarışmalarına ve spordan sonra yapılan 
vücut bakımına hizmet eden bir binaydı. Ayrıca tanrı ve kahraman kültlerine, halka açık ziyafetlere ve 
şölenlere, bayram kutlamalarına yer veriliyordu. Halkın gelip görmesine açık çok büyük sayıda yazıttan 
oluşan bir çeşit arşiv de bulunuyordu. Gymnasionlarda kütüphanelerin de bulunduğu kanıtlanmıştır. 
Tüm bu yönleriyle gymnasion halka her konuda açık bir bilgi ve spor merkeziydi. Aynı zamanda resim 
sergileri, şairler ve yazarlar için yarışmalar da düzenlenirdi.  
 

Gymnasionda öğrencilere beden kültürü ve eğitimi ile birlikte ulusal gelenekler, tarih, dil bilgisi, 
geometri, anatomi ve diyetetik dersleri verilirdi. Acıya dayanma, mukavemetli olma, bedeni koruma ve 
güçlü olma öğretilirdi. Sporcular yanında cesur savaşçılar da buralardan yetişirdi.  
 

Vücudu zinde tutmanın önemi sadece düşmanla savaşmak için değil aynı zamanda Yunanistan’ın çeşitli 
şehir devletlerinden toplanan halkın bir bütün olmasını sağlıyordu. İlk önce her yedi senede bir daha 
sonra her dört senede bir tüm şehir devletlerinden yoğun bir halk kitlesi MÖ 776 yılından itibaren 
Olimpiya’da yapılan Olimpiyat Oyunların’da yer alabilmek için akardı. (Bunun haricinde Delfi’de, 
Argolis’te veya Korint’te de oyunlar düzenleniyordu.) Burada her türlü spor karşılaşmasına yer verilirdi.  
 

Gymnasion çalışanları arasında o dönemin kültürüne bağlı olarak gürbüz insan yetiştirmekle ilgili 
memurlar vardı. İhtiyaçtan az veya çok yiyip içenler, gezinmek veya yürümek gibi hareketlerde 
tembellik gösterenler veya vücudunu suiistimal edenlerle uğraşan bu memurlar aslında egzersiz 
yoluyla birer koruyucu hekimlik hizmeti vermişlerdir.  
 

Koruyucu hekimlik halkın sağlık eğitimi, beslenme bozukluklarının düzeltilmesi, bağışıklama, ilaçla 

korunma, hastalıkların (örneğin TBC, kanser, diyabet, hipertansiyon v.b) erken teşhis ve tedavisi, 
günlük egzersiz ve spor alışkanlığının kazandırılması ve aile planlamasını kapsar. Çağdaş sağlık anlayışı 
sağlığın korunması için biyolojik, fizik ve sosyal çevreyi olumlu hale getirme yanında kişiye yönelik 
tedbirleri ön plana alır. Bu anlayışla birlikte sağlığı çok etmenli bir sistem olarak görmek, kişileri günlük 
yaşam aktiviteleri ile bütün olarak ele almak ve sağlığın korunmasına öncelik verirken sağlık hizmetini 
tek kişinin yapabileceği bir hizmet olmaktan çıkarıp, bir ekiple yapılmasını ve bir kısım koruyucu 
görevlerin hekim olmayan sağlık personeline aktarılmasını zorunlu hale getirmiştir. İşte bu noktada 
gymnasionlarda egzersiz ve beden eğitiminden sorumlu görevliler vurguladığımız ekip hizmetinin 
çekirdeğini oluşturmuştur.  
 

Bir koruyucu sağlık hizmeti olarak egzersiz günlük yaşam kapasitesini arttırır; yanısıra fiziksel sakatlık 

ve hastalıkların oluşumunu önlemek veya geciktirmek için önemli bir etkendir. Bu hastalıklar arasında 
kalp ve damar hastalıkları, sırt, eklem ağrısına neden olan bazı sağlık sorunları sayılabilir. Ayrıca 
obezite egzersiz yapılmadığı zaman karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Organizmada bir stres 
karşısında, bu strese karşı koyacak bir uyum oluşur. Egzersiz insan vücudunun bir stres karşısında 
uyum çabalarının oluşturduğu olumsuz fizyolojik sonuçları ortadan kaldırır. Dolayısıyla koruyucu 
hekimlik açısından kilo kontrolü, zindeliğin sağlanması, zihinsel sağlığın korunması, kas ve kemik 
sağlığının devamı ve bazı hastalıkların önlenmesinde egzersizin rolü büyüktür.  
 

Günümüzde koruyucu hekimlik açısından giderek daha çok önem kazanan günlük egzersizin insanların 
yaşamının ayrılmaz bir parçası olması hedefi yüzyıllar önce gymnasionlardaki faaliyetlerde görülebilir. 
Bu açıdan döneminin çok yönlü ve çok amaçlı teşkilatları olarak adlandırılabilecek gymnasionlar 

denebilir ki, özellikle spor faaliyetleri yoluyla aynı zamanda birer koruyucu hekimlik merkezi 
olmuşlardır.    
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A STUDY FOR THE SOCİOLOGİCAL AND PSYCHOLOGİCAL VİEW OF 
SOCCER TEAM FANS ON PROVOCATİVE EVENTS 

 
ABSTRACT 

 In this study, a questionnaire was made on soccer team supporters who came to watch 
Gaziantepspor-Trabzonspor and Gaziantepspor-Galatasaray games in Gaziantep Kamil Ocak 
Stadium.  A total of 517 randomly selected supporters (463 male and 54 female) whose ages are 
between 20 and 40 were evaluated in the questionnaire.  It was seen that most of the supporters were 
students.  In this study, it was found that 19.2% of the people were involved in fighting actions, 11.6% 
think that cussing is a right behavior, 5.6% of the people bring dangerous equipments while coming to 
the game. 50.3% of the people say that the security in the stadium was enough. It was also found that 
11.6% of the people who filled the questionnaire had psychological problems and 6.2%of them were 
already been treated.  According to 51.1% of the people the most provocative action was referee’s 
wrong decision or being biased. 51.7% of the people think that fences must be removed in the 
stadiums. We asked the people that what will be your reaction when the referees decision is wrong?. 
The answer of the 42 % of the people was cussing.  The percentage of people who were abused by 
their families in their childhood was 14.1%.10.3% of the people supported cussing and physical 
actions in the games. All of these (One way analysis of variance, Chi-square, frequencies and  
percentage tables) statistical analyses were conducted by using SPSS 10.0. 
 As a result, in order to decrease physical actions in the stadiums, cussing problem must be 
solved.  To solve this problem, we think that the number of females and kids coming to the games must 
be increased and encouraged. The punishments could be increased to discourage the people. Security 
cameras could be placed in the stadiums to identify the provocateurs.Some programs could be 
organized in the stadiums to decrease the stress of the people and the environment such as concerts, 
shows, distribution of flowers.  

 
 
 
ÖZET 
Bu araştırmada; Gaziantepspor Kamil Ocak stadyumunda iki aşamalı olarak birinci hafta 

Gaziantepspor-Trabzonspor, ikinci hafta Gaziantepspor-Galatasaray maçlarında, müsabakayı izlemeye 
gelen seyircilere 46 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Gaziantepspor taraftarlarına ait 
tribünlerde rastgele seçilen 517 taraftara uygulanan anket değerlendirilmiş. Araştırmaya katılan 
erkeklerin (463 kişi), bayanlara (54 kişi) oranı oldukça yüksektir. Meslek  grupları içerisinde en çok 
öğrenci taraftar grubu olduğu gözlenmiştir. Araştırmamızın asıl tema’sını oluşturan bölüme 
gelindiğinde; maçlarda olaylara karışanların %19.2’lik bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Maçlarda 
küfür etmeyi doğru bulanların oranı %11.6’dır. %5.6’lık bir oran maçlara gelirken yanlarında yanıcı, 
delici ve kesici alet getirdiğini ifade etmektedir. %50.3’lük bir kesim Gaziantep’teki maçlarda alınan 
güvenlik önlemlerini yeterli bulmaktadır. Ankete katılan taraftarların %11.6’si psikolojik rahatsızlık 
geçirmiş olup, bunlardan %6.2’si tedavi görmüştür. Ankete katılanları en çok tahrik eden davranış; 
hakemin yanlış ve taraflı olduğuna inandıkları tutumudur. Bu oran %51.1’dir. Stadlarda tel örgüler 
kalkmalıdır diyenlerin oranı %51.7. Hakem yanlış karar verince nasıl bir tepki gösteriyorsunuz? diye 



sorulduğunda “KÜFÜR EDİYORUM” diyenlerin oranı %42’dir. Ankete katılanlardan %14.1’i 
çocukluk döneminde ailesinin kendisine şiddete yönelik eylemlerde bulunduğunu ifade etmektedir. 
Hangi sebeple olursa olsun stadlarda şiddet ve küfür olaylarını destekleyenlerin oranı %10.3’dür. 
Televizyon ve gazetelerin spor eğitimi ve spor kültürünün gelişmesine “KATKI SAĞLADIĞINA 
İNANANLARIN” oranı %38.5’dir. Televizyon veya gazetelerdeki yorumcuların ya da köşe 
yazarlarının tartışmalarını “OLUMSUZ VE KIŞKIRTICI” bulanların oranı %57.1. Sizce amigolar 
taraftarları nasıl etkiliyor? diye sorulduğunda, taraftarı tahrik ediyor ve kışkırtıyor diyenlerin oranı 
%35.4’tir. İstatistiki analizler SPSS 10.0 istatistik programında, chi-square, frekans ve yüzde (%) 
dağılım tabloları ve tek yönlü varyans analizleri yöntemiyle yapılmıştır. 

Sonuç olarak; şiddet eğilimlerinin azaltılması amacıyla, öncelikle fiziksel saldırganlığa ve 
çeşitli tepkilere yol açabilecek küfürlü tezahüratın önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla,  
maçlara gelen bayan izleyicilerin ve çocukların da (yani ailece maça gelebilecek ortamın 
oluşturulması) sayısının artırılması ve teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca 
statlarda olay çıkaranlara yönelik kanundaki boşlukların giderilmesi cezaların ağırlaştırılması 
caydırıcılık yönünden önemlidir. Statların geneline güvenlik kameraları yerleştirilip, bu kişilerin tespit 
edilmesi sağlanabilir. Ayrıca statlarda insanların streslerini azaltıcı bir takım çalışmalar yapılıp 
(animasyon gösterisi, bazı şova yönelik sportif gösteriler, sporcular ve yöneticiler maçtan önce sahaya 
el ele tutup çıkarak seyircileri selamlayabilir, amigolar rakip taraftarların tribünlerine çiçek dağıtabilir, 
elektronik panoda bir takım duyuru, anons ve gösteriler yapılabilir, maçtan birkaç saat önce statlarda 
maçı beklerken taraftarlara konser verilebilir vb.) taraftarların rahatlaması sağlanabilir. 

   
  GİRİŞ 

Günümüzde seyirlik oyunlar arasında en çok ilgiyi gören ve büyük bir seyirci kitlesine sahip 
olan futbol, toplumun her kesiminde gördüğü büyük ilginin yanında bir takım toplumsal olayların da 
gerçekleşmesine neden olmaktadır. Futbolun vazgeçilmez bir parçası olan seyirci, taraftar, fanatik ve 
holigan gibi kavramlar içinde, ele aldığımız bu konuların derinlemesine incelenip çözüm yollarının 
ortaya konulması zorunlu hale getirmiştir. 
 Holigan “The Oxford Advanced Learner’s Dictionary” tarafından, sık sık şiddet ve yıkıcılık 
yoluyla davranışlar sergileyen karışıklık ve gürültüye meydan veren genç, genç katil veya kabadayı” 
olarak tanımlanmaktadır (Cowie; 1989). 
 Taraftar saldırganlığı, Spor taraftarlarının saldırganlığı, şiddet yada saldırganlık sergileme 
duyguları kökü çok eskilere dayanan ancak ekonomi literatüründe dikkate alınmayan yaygın bir 
fenomendir. Bilinen ilk örneği, 532 yılında İstanbul’da geçmektedir. Hipodromda bulunan takım 
taraftarları, hakaretten ve taşkınlığa varan büyük bir kargaşa meydana getirerek sonuçta şehrin büyük 
bir kısmını tahrip etiler.  Daha sonra, 1314 yılında Londra’da izleyicilerin çevrede oluşturduğu gürültü 
ve kargaşa ortamının yarattığı korku nedeniyle futbol yasaklanmıştı (Armstrong; 1998). Bir diğer 
güncel örnek 1909 yılına aittir. 1909’da Glasgov’da 6000 izleyicinin ayaklanması sonucu 54 polis 
memuru yaralanmıştı (Carnibella et al; 1996).  
 Genel anlamda şiddet sahip olunan gücün yaralama veya kayıpla sonlama olasılığı yüksek bir 
biçimde başka bir insana veya kendine, bir gruba veya topluma karşı tehdit yoluyla veya bizzat 
uygulamasıdır (WHO Consultation; 1996).  
 Şiddet genel olarak psikobiyolojik faktörler ile dış çevre arasındaki etkileşimin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Oldukça geniş bir spektrumda varlık gösteren şiddetin nedenlerine ilişkin 
yapılan sınıflandırmalar aşağıda verilmektedir. (Scully, Williams,2001) 
 Biyolojik faktörler 
 Saldırgan davranışların genel olarak limbik sistem ile beynin temporal ve frontal lobları ile 
ilişkili olduğu gösterilmiştir (Garza-Trevino, 1994). 

· Nörotransmitterler: Seratonin metabolizması, intihar yanında şiddet davranışının ortaya 
çıkışında da benzer yollardan etkili olmaktadır. (ör., alışılmadık zalimane şekilde cinayet 
işleyen suçluların beyin omurilik sıvılarında 5-hidroksiindolasetikasit düzeylerinin 
uygulamayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. 

· Limbik sistem: Saldırganlık ile bu bölgedeki yapılardan kaynaklanan nöbetlerin ilişkisi ile 
ilgili tam bir fikir birliği bulunmamaktadır.  

· Endokrin bozukluklar: (a) Çoğu şiddet içeren davranışların erkeklerde ortaya çıkması, 
şiddetin oluşmasında androjenlerin rolü olduğunu düşündürtmektedir. (b) Premenstrual 



sendrom kadınlarda saldırgan davranışları artırdığı söylenmektedir. (c) Alkol ve 
uyuşturucular: Alkol dürtü kontrolünde inhibisyon ve muhakeme yeteneğinde azalmaya neden 
olmaktadır. Alkol intoksikasyonu ve şiddet davranışı arasında açık bir ilişki vardır. 

 Psikososyal faktörler: 
 Çocukluğunda şiddet gören bir kişi şiddet uygulayan bir yetişkin olma açısından artmış risk 
taşımaktadır. Çocuklukta şiddete tanık olmak da artmış şiddet davranışı ile ilişkilidir. Annesine veya 
diğer aile üyelerine şiddet uygulandığına tanık olan çocuk şiddet kendisine yönelmese bile çocuğun 
gelecekteki davranışlarını etkileyebilmektedir  
 Çevre 
 Kalabalık şiddet açısından artmış potansiyel taşımaktadır. Hava durumu şiddet üzerinde 
etkilidir. Rahatsızlık yaratacak derecede artan ortam sıcaklığı saldırganlığı artırıcı etki 
yapabilmektedir.  
 Sosyoekonomik faktörler 
 Irk ve şiddet ilişkisine yönelik olarak yapılan çalışmalar birbirine zıt sonuçlar vermektedir. 
Beyazlar dışındaki ırklarda şiddet olaylarının hızı, kurban ve saldırgan sayısı daha yüksektir. Yapılmış 
niteliksel çalışmalara göre ırk ve ekonomik eşitsizliklerden bağımsız olarak ağır yoksulluk ve evlilikte 
yaşanan sorunlar şiddet ile ilişkilidir. Aile yapısını bozan sosyoekonomik faktörler, etkilenen 
ailelerdeki çocukların saldırgan davranışlarında da artışa neden olmaktadır. 
 Şiddet ile ilişkili psikiyatrik bozukluklar: Psikotik bozukluklardan manik tip bipolar 
bozuklukta, şizofrenide, paranoid bozukluklarda çevreye ve/veya kendine yönelik saldırgan 
davranışlar görülebilmektedir. Nonpsikotik bozukluklardan post travmatik stres bozukluğu olan 
kişilerde, borderline, antisosyal  ve paranoid kişilik bozukluklarında şiddet içeren davranışlar sık 
görülmektedir  (Garza-Trevino: 1994). 
 

Saldırganlığın Nedenleri 

Sözel Saldırganlık Fiziksel Saldırganlık Aşırı Saldırganlık 
 
Kontrol gereksinimi 
Gücün kötüye kullanımı 
Kıskançlık 
Eşler arası uyumsuzluk 

 
Şiddeti bir kontrol yöntemi olarak 
benimsemek 
Fiziksel saldırganlığı model olarak 
almak; çocukken istismar edilmiş 
olmak 
Aşırı alkol kullanımı 

 
Kişilik bozukluğu 
Duygusal labilite 
Azalmış benlik saygısı 
Saldırgan kişilik özellikleri 
 

Kaynak: Subaşı, N.,  Akın A., Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları. 
(http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/siddet.htm) 

 
 Sporda şiddet ve saldırganlığın bu tarihi bulgularının varlığıyla beraber, şiddetin yıllar 
geçtikçe tırmandığı açıkça ortadadır. Bu bilgilere veri oluşturan İngiliz holiganların şiddet ve 
saldırganlık konusunda meşhur oldukları bilinmektedir. Heysel stadyumundaki İngiliz futbol 
holiganları 1985 yılında Belçika’da 39 kişinin ölümüne neden olmuşlardır. 1990’lı yıllarda bir çok 
toplumda azalan bir trend olmasına rağmen hala taraftarların örgütlü şiddet duygularının varlığı dikkat 
çekmektedir (Carnibella et al; 1996). Örneğin, Arjantin hala şiddet ve saldırganlıklarını ateşli silah ve 
yaralayıcı aletlerle ortaya koyan taraftarlarla uğraşmaktadır.  
 Bu gözlemlerin artması karşısında şu soru sorulabilir: Taraftarların sergiledikleri bu 
saldırganca davranışların ardındaki faktör nedir? Bu saldırganca davranışlar reaksiyon mudur yoksa 
aksiyon mudur? Yada bu saldırganca davranışların toplumsal kimlikle bir ilgisi var mıdır? (Richard 
vd.; 1994). Bu çalışma, bu sorunu aydınlatma teşebbüsünde bulunan bir araştırmayı kapsamaktadır. 
Araştırma sonunda ortaya konan faktörlerin belirlenmesi ve bu çerçevede bu faktörlerin 
rehabilitasyonu aracılığıyla saldırganlığın nasıl önleneceğine öneriler getirilecektir.  

Özellikle son zamanlarda holiganizme bağlı tribün olaylarının artması bir takım eğitim 
çalışmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Sporun eğitim bütünlüğü içinde fanatik ve holiganların 
sayılarının ve olaylarının artmaması için bir takım bireysel ve toplumsal tedbirleri almak gerekir. 
Özellikle okullarda, şiddete eğilim gösteren çocuklara yönelik eğitim sürecinin başlatılması zorunluluk 
arz etmektedir. Futbol olgusu içerisinde yönetim, antrenör, sporcu, taraftar, güvenlik, stadların fiziksel 



ve çevresel yeterliliği biran önce sağlanmalıdır. Aksi takdirde stadlar bireylerin öfke patlamasının 
sonucu olarak birçok toplumsal olaylara neden olacaktır. (Şahin; 2003). 

Araştırmanın Evreni  
Gaziantepspor futbol takımı taraftarı ve bunun yanında Türkiye 1. süper futbol ligindeki 

takımları tutan ancak Gaziantepspor taraftarları tribününde oturan taraftarlar oluşturmaktadır.  
Örneklem   
Gaziantepspor taraftarlarından 220 taraftar, bunun yanında Türkiye 1. süper futbol  ligindeki 

takımları tutan ancak Gaziantepspor taraftarları tribününde oturan taraftarlardan 297 taraftar olmak 
üzere toplam 517 gönüllü taraftarın katılımıyla oluşturulmuştur. 

Araştırmanın Yöntemi 
Gaziantepspor futbol takımı taraftarlarının sporda şiddet ve saldırganlık olaylarına bakış 

açılarının sosyolojik ve psiklojik boyutlarını tespit etmeye yönelik 46 sorudan oluşan bir anket 
aracılığı ile ulaşılmıştır. . İstatistiki analizler SPSS 10.0 istatistik programında, chi-square, frekans ve 
yüzde (%) dağılım tabloları ve tek yönlü varyans analizleri yöntemiyle yapılmıştır. 
 
 BULGULAR 

1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN VERİLERİN ANALİZİ 
1.1. Demografik Değişkenler 
Tablo:1 ‘de görüldüğü gibi futbol müsabakalarını izlemeye gelen taraftarların daha çok 15-30 

yaş arası grubu oluşturan gençlerden oluştuğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara bağlı olarak yaş 
arttıkça futbol müsabakalarını izleme oranı düşmektedir. 

Futbol maçı seyretmeye gelenlerin dağılımına bakıldığında, seyircilerin sırasıyla en fazla 
öğrencilerden, daha sonra memur ve esnaf grubundan oluştuğu görülmektedir.  

Ankete katılan taraftar grubunun büyük çoğunluğunu yüksekokul (ön lisans ve lisans) 
mezunları oluşturmaktadır. 

Tablo:1. Demografik değişkenlere ilişkin veriler 
 

Yaş 

Grup  14-20 yaş 21-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51-60 yaş TOPLAM 

Frekans 149 229 101 31 7 517 

 (%) 28,8 44,3 19,5 6 1,4 100 

Meslek 

 Memur İşçi Esnaf Öğrenci İşsiz TOPLAM 

Frekans 117 86 114 187 13 517 

 (%) 22,6 16,6 22,1 36,2 2,5 100 

Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Y.okul Master Doktora TOPLAM 

Frekans 120 181 193 19 4 517 

Yüzde (%) 23,2 35 37,3 3,7 0,8 100 

Gelir Düzeyi (x000) 

 – - 100 100 - 250 250 - 500 500 - 1000 1000 TOPLAM 

Frekans 20 91 178 160 68 517 

Yüzde (%) 3,9 17,6 34,4 30,9 13,2 100 

Cinsiyet  
Cinsiyet Bay Bayan TOPLAM    
Frekans 463 54 517    

 (%) 89,6 10,4 100    

 
Ankete katılan taraftar grubunu büyük çoğunluğunun gelir düzeylerinin 250 milyon ve daha 

yüksek oranda olduğu gözlenmiştir. Bu istatistiki verilere dayanarak anket uygulanan grubun gelir 
düzeyi 2002 verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen milli hasılaya göre orta düzey sayılmaktadır. 

Araştırma verilerine konu olan katılımcıların %10.4’ünü bayanlar, %89.6’sını erkekler 
oluşturmaktadır. Bayanların futbol müsabakası izleme oranları oldukça düşüktür. 
 1.2. Seyirci ve Spor İlişkisi Profili 



Araştırma, Gaziantepspor taraftarlarına uygulandığı halde diğer takımlara taraftar olanların 
varlığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu taraftar gruplarından sadece %42.6 oranında bir kesim 
Gaziantepspor taraftarı olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçta Gaziantepspor açısından oldukça düşük bir 
orandır. Yani %57.4’lük bir taraftar grubu Gaziantepspor taraftarlarına ait tribünde olmasına rağmen 
Gaziantepspor’u desteklememektedir. 

 
Tablo:2. Seyirci ve Spor İlişkisi Profiline ilişkin veriler 

Tuttuğunuz Takım  İlgilendiğiniz spor dalı 
Takımlar Frekans (%)  Spor Dalı Frekans (%) 
Beşiktaş 46 8,9  Atletizm 10 1,9 
Dıyarbakırspor 3 0,6  Basketbol 32 6,2 
Elazığspor 1 0,2  Bilardo 1 0,2 
Fenerbahçe 83 16,1  Bisiklet 1 0,2 
Gaziantepspor 220 42,6  Futbol 174 33,6 
Göztepespor 1 0,2  Güreş 3 0,6 
Galatasaray 144 27,9  Hentbol 8 1,6 
Konyaspor 1 0,2  Halkoyunları 2 0,4 
Malatyaspor 4 0,8  Judo 1 0,2 
Milli Takım 5 1  Karate 4 0,8 
Trabzonspor 9 1,7  Masa Tenisi 5 1 
TOPLAM 517 100  Teakwan-Do 3 0,6 
    Tenis 11 2,1 
Sürekli Maça Gelme Durumu  Voleybol 12 2,3 

Evet 245 47,4  Vücut Geliştirme 2 0,4 
Hayır 91 17,6  Yüzme 8 1,6 

Arasıra 181 35  Hayır Uğraşmıyorum 240 46,4 
TOPLAM 517 100  TOPLAM 517 100 

 
Ankete katılanların %46.4’ü hiçbir spor dalı ile aktif olarak uğraşmamakta, %33.6’sı ise futbol 

branşı ile uğraşmaktadır. Geri kalan %20’lik bir dilim ise bireysel ve salon sporları ile uğraşmakta. Bu 
da salon sporlarına ve bireysel sporlara olan ilginin çok düşük oranda olduğunu göstermektedir. 

Ankete katılan taraftar grubunun sadece %47.4’ü maçlara sürekli gelirken, %17.’6’sı sadece o 
gün oynanan maça gelmiştir. Maçlara sürekli gelen taraftar grubunun oranı, arasıra maçlara gelenlerle 
birlikte oldukça yüksektir.  
 
 1.3. Maç ve Aile Kültürüne İlişkin Görüşler 

Ankete katılanların maça geliş nedenlerini değerlendirdiğimizde amaçları sadece stres atmak 
olan taraftarın oranı %15.9’dur. çıkan bu değere göre ortalama bir maça 20 bin kişinin geldiği 
düşünülürse bunlardan yaklaşık olarak 3200 kişisi herhangi bir sebeple yaşadığı stresten kısa bir süre 
de olsa uzaklaşmak istiyor. Yani maça gelmek bir ölçüde insanların günlük yaşamlarından 
kaynaklanan streslerini atma ortamıdır. Maçlara küfür ve kavga etmek için gelenlerin oranı buradaki 
verilere göre düşük bir oran sayılabilir. 

Ankete katılanların, kendilerinin dışında aile bireylerinden maçlara gidenlerin %27.7’sini 
erkek kardeş, %20.3’ünü baba ve %41.2’sini ailesinden kendisinin dışında maçlara gitmeyenler 
oluşturmaktadır. Özellikle cinsiyet açısından baktığımızda ankete katılanların genelinin (anne, abla ve 
kız kardeş) sadece %1.8’ini bayanlar oluşturmaktadır. Bu da maça gelen bayan sayısının bir hayli 
düşük olduğunu göstermektedir. 



 
Tablo:3. Maç ve Aile Kültürüne İlişkin Veriler 

 
Maça geliş nedeni   Ailede Maça Gidenler 

  Frk.  (%)     Frk.  (%) 

Maçları canlı olarak izlemeyi sevdiğim için 226 43,7   Babam 105 20,3 

Tuttuğum takımı desteklemek için 193 37,3   Annem 2 0,4 

Stres atmak için 82 15,9   Erkek kardeşim 143 27,7 

Küfür etmek için 12 2,3   Kız kardeşim 5 1 

Kavga etmek için 4 0,8   Ağabeyim 47 9,1 

TOPLAM 517 100   Ablam 2 0,4 

Bayanların maça gelmelerini doğru bulmuyorsanız nedenleri?  

  Hiçbiri 213 41,2 

  TOPLAM 517 100 

Küfür 177 34,4   Bayanların Maça Gelmelerine Bakış Açısı  

Kavgalar 39 7,5   Olumlu Karşılıyorum 425 82,2 

Aile yapıma uygun değil 71 13,7   Olumsuz Karşılıyorum 92 17,8 

Statlar bayanların maça gelmesine hazır değil 130 25,1   TOPLAM 517 100 

Doğru buluyorum 100 19,3   
Bugüne kadar maçlara eşinizi, kız arkadaşınızı 
getirdiniz mi?,  

TOPLAM 517 100   Getirdim 114 22 

Bayanların maça gelmeleri küfür olaylarını azaltır mı?   Getirmedim 189 36,6 

Azaltır 341 66  Getiririm 90 17,4 

Azaltmaz 176 34  Getirmem 124 24 

TOPLAM 517 100   TOPLAM 517 100 

 
 Bayanların maça gelmemelerinin nedenlerini ifade ederken, buna sebep olarak küfür ve 
kavgaları gösterenlerin oranı %41.9’dur. Statların bayanların maça gelmesine hazır olmadığını ifade 
edenlerin oranı %25.1’dir. Aile yapıma uygun değildir diyenlerin oranı oldukça düşüktür. Bu çıkan 
oranda spor kültürünün gelişmeye başladığını göstermesi açısından oldukça olumludur. %13.7’lik bir 
kesim ise bütün bu nedenlere rağmen bayanların maça gelmesinin doğru olduğu ifade etmiştir. Ayrıca 
eşimi, kız/erkek arkadaşımı maça getirmem diyenlerin oranı %24’tür. Bu oran toplumumuzda spor 
kültürünün geliştiğini göstermesi açısından olumsuz bir sonuç sayılamaz. 
 Görüldüğü gibi bayanların maçlara gelmesini olumsuz karşılayanlarda olsa %82.2’lik bir oran 
bayanların maçlara gelmesinin olumlu olacağı kanısındadır. Bununla beraber bayanların maça 
gelmelerinin küfür olaylarını azaltmayacağı görüşü %34’tür. Bu oran taraftarların olumsuz 
yaklaşımları açısından oldukça yüksek bir orandır. Görülmektedir ki maçlarda küfür olaylarını doğru 
bulanların oranı her ne kadar küçük bir oranmış gibi gözükse de, bir maça 20 bin kişinin geldiği 
düşünülürse yaklaşık 2300 kişi maçlarda küfür etmenin doğruluğunu savunmaktadır. Bu da spor etiği 
açısından oldukça negatif bir sonucu ortaya koymaktadır. 
 
 1.4. Maçlarda “Küfür” Olaylarına İlişkin Görüşler 

Maç izlerken hangi sebeple olursa olsun ankete katılanların %49.1’i küfür ediyor. Ortaya 
çıkan bu sonuç oldukça negatif bir sonuç olup, bu konuda taraftarları eğitici bir takım tedbirlerin 
alınması zorunludur. 

Ankete katılanların %19.2’si gittikleri maçlarda olaylara katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ortaya 
çıkan bu sonuç ise spordaki şiddet olayları açısında oldukça yüksek bir orandır. Maçlara ortalama 20 
bin kişinin geldiği düşünülürse yaklaşık 4.000 kişi olaylara katılıyor demektir. Hangi sebeple olursa 
olsun statlardaki küfür edenlerin oranı %10.3 olup, insanların psikolojik durumları ile ilgili ciddiye 
alınması gereken bir sonuçtur. 

Gittikleri maçlarda herhangi bir şekilde yaralananların oranı %7 olarak karşımıza çıkmakta, bu 
oran her ne kadar düşük bir oran gibi de gözükse ciddiye alınması gereken bir orandır. Çünkü maçlara 
ortalama 25 bin kişinin geldiği düşünülürse, yaklaşık 1.750 kişi maçlarda değişik biçimlerde 
yaralanmaktadır. 

 



 
Tablo:4. Maçlarda “Küfür” Olaylarına İlişkin Veriler 

 

  

Evet 
Frekans 

% 

Hayır 
Frekans 

% 

TOPLAM 
Frekans 

% 

Maçlarda küfür eder misiniz?  
254 263 517 

49,1 50,9 100 

Maçlarda küfür olayını doğru buluyor musunuz?  
60 457 517 

11,6 88,4 100 

Hangi sebeple olursa olsun statlardaki şiddet ve küfür 
olaylarını destekliyor musunuz? 

53 464 517 

10,3 89,7 100 

Günümüz stat şartlarında (küfür ve şiddete rağmen) 
çocuklarınızı maçlara getirir misiniz?  

160 357 517 

30,9 69,1 100 

Gittikleri maçlarda olaylara katılma  
99 418 517 

19,2 80,9 100 

Gittikleri maçlarda çıkan olaylarda yaralanma  
36 481 517 

7 93 100 

Maçlara giderken yaralayıcı alet bulundurma   
29 488 517 

5,6 94,4 100 

Sizce; seyirci, taraftar, fanatik ve holigan kavramları 
aynı şeyi ifade ediyor mu?  

53 397 450 

10,3 76,7 87 

 
 Katılımcıların %69.1’i günümüz stat şartlarında çocuklarını maçlara getirmek istemiyor. 
Ortaya çıkan tablo sporun amacı açısından oldukça olumsuzdur. Diğer taraftan statlardaki küfür, şiddet 
ve kavgalara rağmen çocuklarını maçlara getireceklerini söyleyenlerin oranı ise %30.9’dur. Çıkan iki 
sonuca göre de taraftarların şiddet ve saldırganlık konusunda eğitilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 
 Maçlara gelirken yanında kesici, yanıcı ve delici alet getirenlerin oranı%5.6’dır. Bu oran spor 
güvenliği ve sporun gerçek amacı açısından oldukça olumsuz bir sonuçtur. Ayrıca bu insanların bu 
aletleri yanlarında getirirken bunu daha önceden planladığı düşünülürse bu olay tamamen tepkisel bir 
saldırganlık demektir. 
 Ankete katılanların %23.3’ü sporda geçen bazı temel kavramlar konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Hatta %10.3’lük bir kesim birbirinden anlam bakımından farklı 
olan bu kavramların aynı anlama geldiğini ifade etmiştir. Bu oran spor kültürünün düşüklüğü 
açısından oldukça önemli bir orandır. 
 
 1.5. Maçlarda Tahrik Edici Unsurlara İlişkin Görüşler 
 Ankete katılanların %51.1’ini tahrik eden davranış, hakemin yanlış ve taraflı olduklarına 
inandıkları tutumudur. Buran çıka sonuca göre taraftarları sporun genel unsurlarındaki 
olumsuzluklardan ziyade bireysel ve art niyetli tutumlar tahrik etmektedir. Eldeki verilerden de 
anlaşılacağı üzere hakemlerimizin daha iyi bir eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir. 
 Ankete katılanların büyük çoğunluğu rakip takımın sporcularını ve taraftarlarını alkışlayıp, 
onların lehine güzel tezahürat yapabileceklerini ifade etmişlerdir. Ancak bunları yapmam diyen ve 
kararsız olanların da oranları bir hayli yüksektir. 
 Futbolda, galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik gibi olabilecek 3 neticeyi de bir taraftar olarak 
kabullenebiliyor musunuz? şeklinde yöneltilen soruya katılanların %79.1’i futbolda olabilecek 
mağlubiyet, galibiyet ve beraberlik gibi üç neticeyi de kabullenebilmektedir. Bu futbol ve taraftarlık 
adına güzel bir sonuçtur. 



 
Tablo:5. Maçlarda Tahrik Edici Unsurlara İlişkin Veriler 

 
  Frekans (%)   Frekans (%) 

Sizi maçlarda en çok tahrik eden davranış nedir?  
Hakem yanlış karar verince nasıl bir tepki 
gösteriyorsunuz? 

Takımın yenilmesi 87 16,8  Küfür ediyorum 217 42 
Hakemin yanlış ve taraflı olduğuna 
inandığım tutumu 264 51,1  

Oturma koltuklarını tekmeliyor ya da 
kırıyorum 15 2,9 

Futbolcuların kötü oyunu 69 13,3  Normal karşılıyorum 285 55,1 

Rakip seyircilerin kötü tezahüratı 76 14,7  TOPLAM 517 100 
Teknik direktörlerin yanlış kadro sahaya 
sürdüğüne inanmam 21 4,1  

Tuttuğunuz takım yenilince neler hissediyorsunuz veya 
nasıl bir tepki sergiliyorsunuz? 

TOPLAM 517 100  Küfür ediyorum 81 15,7 
Futbolda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik gibi olası 3 
sonucu da kabullenebiliyor musunuz?  Kavga ediyorum 15 2,9 

Evet 409 79,1  Koltukları kırıyorum 16 3,1 

Hayır 108 20,9  Normal karşılıyorum 405 78,3 

TOPLAM 517 100  TOPLAM 517 100 

 
 Hakem yanlış karar verince küfür ederek tepkilerini ortaya koyanların oranı %42, oturma 
koltuklarını kıranların oranı%2.9, normal karşılayanların oranı ise %55.1’dir. elden edilen bu sonuca 
göre normal karşılayanların oranı yüksek gözükse de küfür edenlerin ve oturma koltuklarını kıranların 
oranını da ciddiye almak gerekir. 
 Ankete katılanların %78.3’ü tuttukları takım yenilince normal karşıladıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu çıkan sonuca göre sporun temel unsuru olan skor taraftarları demek ki tahrik etmiyor. 
Bu  da taraftarlar açısından güzel ve olumlu bir sonuçtur. Küfür edenlerin, kavga edenlerin ve oturma 
koltuklarını kıranların oranları rakamsal olarak yüksek gözükmese de tedbir alınması gerektiğini 
ortaya koyan bir orandır. 
  
 1.6. Maçlarda Güvenlik Sorunlarına İlişkin Görüşler 
 Ankete katılanların %49.7’si statlarda alınan güvenlik tedbirlerini yeterli bulmamaktadır. 
Çıkan bu oran dikkate alınmalı ve bu konuda ciddi bir çalışma başlatılmalıdır. 
 Ankete katılanlara göre stat güvenlik görevlileri (özel güvenlik ve polis, jandarma) bu alanda 
yeterli derecede eğitime sahip değildir. Çıkan sonuca bakarak güvenlik görevlilerimizin daha rahat 
görev yapabilmesi için sadece stat güvenliği konusunda özel bir eğitim almaları zorunludur. 

Tablo:6. Maçlarda Güvenlik Sorunlarına İlişkin Veriler 
 

  Frekans Yüzde (%) 
Alınan güvenlik önlemleri yeterli mi? 

Yeterli 257 49,7 
Yetersiz 260 50,3 
TOPLAM 517 100 

Güvenlik görevlileri yeterince eğitimli mi? 
Eğitimli 105 20,3 
Eğitimsiz 277 53,6 
Fikrim Yok 135 26,1 
TOPLAM 517 100 

Sizce statlarda tel örgüler kalkmalı mı? 
Evet 267 51,6 
Hayır 222 42,9 
Kararsızım 28 5,4 
TOPLAM 517 100 

 



 Ankete katılanların büyük çoğunluğu kalkması gerektiği görüşünü savunurken, %42.’9’luk bir 
kesimde kalkmamsı gerektiği görüşünü savunmaktadır. Kalkmasın diyenlerin oranının ciddiye 
alınması ve bununla ilgili bir takım değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Sonuçta Türkiye 
genelinde tel örgüleri kalkması için öncelikle ciddi bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir. 
 Gaziantepspor taraftarının %59’u tel örgünün kalkmasını istemezken, %32.5’i tel örgülerin 
kalkmasından yanadır. Ortaya çıkan sonuca göre Gaziantepspor taraftarı tel örgülerin kalkmasına hazır 
değildir. 
 
 1.7. Şiddet ve Spora İlişkin Görüşler 
 Ankete katılanların %14.1’i ailesinin, çocukluk döneminde kendisine şiddet uyguladığını ifade 
etmiştir. Bu sonuç ülkemizdeki şiddet olaylarının boyutlarının ciddi olduğunu ortaya koymaktadır. Bir 
maça ortalama 20 bin kişinin geldiği düşünülürse, yaklaşık olarak bunların 3000 tanesine ailesi 
tarafından çocukluk döneminde şiddet uygulanmıştır. Aile içi şiddetin önüne geçilemediği takdirde 
çocuklar sürekli olarak başta ailelerinden daha sonra da çevrelerinden muhakkak olarak şiddet 
göreceklerdir. Elde edilen bu oranlar ülkemizdeki şiddetin boyutu açısından oldukça yüksek 
oranlardır. Bunun önüne geçilebilmesi için ciddi tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
 

Tablo:7. Şiddet ve Spora İlişkin Veriler 
 

 Frekans  (%)  Frekans  (%) 

Medyadaki şiddet görüntülerinin sık sık ele alınması sizi 
nasıl etkiliyor? 

Televizyonlarda şiddete yönelik film ve 
programları izler misiniz ? 

Doğru bulmuyorum 330 63,8 Evet 234 45,3 

Normal karşılıyorum 99 19,1 Hayır 283 54,7 
Beni daha çok şiddete alıştırıyor ve 
yöneltiyor 48 9,3 TOPLAM 517 100 
İnsanların şiddet olaylarına karışmaması 
için eğitici buluyorum 40 7,7 

Bugüne kadar herhangi bir psikolojik rahatsızlık 
geçirdiniz mi? 

TOPLAM 517 100 Geçirdim (tedavi gördüm) 32 6,2 
Çocukluk döneminde aileniz size şiddete yönelik  (dayak, 
küfür vb) eylemlerde bulundu mu? 

Geçirdim (tedavi 
görmedim) 28 5,4 

Evet 73 14,1 Geçirmedim 457 88,4 

Hayır 444 85,9 TOPLAM 517 100 

TOPLAM 517 100    

 
 Araştırmamız kapsamında katılımcıların  %45.3’ü televizyonlarda şiddete yönelik filmleri ve 
programları izlemektedir. Ortaya çıkan bu oran şiddete olan ilginin yoğunluğu açısından 
düşündürücüdür. 
 Bireyleri önemli ölçüde etkileyen ve yönlendiren kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan spor 
programları etkili olmaktadır. Bu etki olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Bireylerin ve 
toplumların daha kaliteli ve seviyeli yetişebilmesi için kitle iletişim araçlarının doğru amacına uygun 
olarak kullanılması gerekmektedir. Eğer meydana gelen şiddet görüntülerinin azalması isteniyorsa 
burada en büyük görev kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan programlara düşmektedir.  
 Televizyon ve gazetelerin spor eğitimi ve kültürüne katkısı büyüktür. Ortaya çıkan sonuca 
göre kitle iletişim araçlarının amacına uygun olarak kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Eğer bu 
tür programları hazırlayanlar daha kaliteli ve izlenebilir bir program yapmak istiyorsa programların 
içeriği konusunda biraz daha iyi düşünmeli ve ona göre yeni hedeflerini belirlemelidir. 
 Televizyon ve gazetelerde, yorumcuların ve köşe yazarlarının hafta içinde maç öncesi 
seyircileri olumsuz ve kışkırtıcı yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Ortaya çıkan bu tabloya göre 
programı sunan ve programa konuk olanların daha dikkatli olması, yıkıcılık yerine, yapıcı davranışlar 
sergilemeleri kamuoyundan, hem kendileri adına hem de programları adına daha pozitif görüş 
getirecektir. 
 Bu çerçevede sorulan “Televizyonlardaki ve gazetelerdeki şiddet görüntülerinin sık sık 
gösterilmesi ve üzerinde hafta boyunca yorumlar yapılması sizi nasıl etkiliyor?”ankete katılanların 
%63.8’i televizyon ve gazetelerdeki şiddet görüntülerinin sık sık gösterilmesini doğru bulmazken, beni 



bu görüntüler daha çok şiddete yöneltiyor diyenlerin oranı %9.3’dür. bu programları eğitici bulanların 
oranı ise %7.7’dir. Bu oran yapılan programlar açısından düşünülmesi gereken bir sonuçtur. 
 Ankete katılanların %11.6’sının psikolojik rahatsızlık geçirdiği ortaya çıkmıştır. Ortalama bir 
maça 20 bin kişinin geldiği düşünülürse yaklaşık olarak 2300 kişinin bugüne kadar psikolojik 
rahatsızlık geçirdiği ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu oran ise ciddi bir sonuçtur. 
  
            2 .  D E M O G R A FİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN 

DEĞİŞKENLERE   İLİŞKİN YORUMLAR  
 2.1. Yaş Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 Katılımcıların yaşlarına göre farklılık gösteren değişkenlerin belirlenmesi için yapılan 
ANOVA testi sonuçları. 
 

Tablo:8. Yaş Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 

  
  

Toplamın 
Karesi 

Sd. Kareler 
Ortalaması 

F Sig. 

Maçlarda küfür olayını doğru buluyor 
musunuz? 

Gruplararası 2,034 4 0,508 4,29 0,002 

Grup içi 60,682 512 0,119     

Toplam 62,716 516       

Maçlarda arasıra herhangi bir olay 
karşısında küfür eder misiniz? 

Gruplararası 3,511 4 0,878 3,575 0,007 

Grup içi 125,7 512 0,246     

Toplam 129,211 516       

statlarda alınan güvenlik önlemleri 
yeterlimi? 

Gruplararası 4,033 4 1,008 4,123 0,003 

Grup içi 125,212 512 0,245     

Toplam 129,246 516       

Sizce güvenlik görevlileri, stat güvenliği 
konusunda yeteri derecede eğitimlimi? 

Gruplararası 9,305 4 2,326 5,202 0 

Grup içi 228,955 512 0,447     

Toplam 238,259 516       

Bugüne kadar maçlara eşinizi, kız/erkek 
arkadaşınızı getirdiniz mi?, 
Getirmediyseniz bundan sonra getirmeyi 
düşünür müsünüz? 

Gruplararası 9,975 4 2,494 2,026 0,09 

Grup içi 630,296 512 1,231     

Toplam 640,271 516       

Sizi maçlarda en çok tahrik eden davranış 
nedir? 

Gruplararası 8,942 4 2,235 2,026 0,09 

Grup içi 564,993 512 1,104     

Toplam 573,934 516       

Sizce statlarda tel örgüler kalkmalı mı?  

Gruplararası 3,243 4 0,811 2,29 0,059 

Grup içi 181,271 512 0,354     

Toplam 184,515 516       

Sizce maçlar hangi saatte oynansın? 

Gruplararası 1,078 4 0,27 2,042 0,087 

Grup içi 67,614 512 0,132     

Toplam 68,692 516       

Hangi sebeple olursa olsun statlardaki 
şiddet ve küfür olaylarını destekliyor 
musunuz? 

Gruplararası 0,87 4 0,217 2,384 0,05 

Grup içi 46,697 512 0,091     

Toplam 47,567 516       

Televizyon ya da gazetelerde yorumcu 
veya köşe yazarlarının tartışmaları 
seyircileri hafta içinde maç öncesi nasıl 
etkiliyor? 

Gruplararası 9,175 4 2,294 3,74 0,005 

Grup içi 314,028 512 0,613     

Toplam 323,203 516       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 2.2. Cinsiyet Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 Katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösteren değişkenlerin belirlenmesi için yapılan 
ANOVA testi sonuçları. 
 

Tablo:9. Cinsiyet Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 

 
  Toplamın 

Karesi 
Sd. Kareler 

Ortalaması 
F Sig. 

Bugüne kadar gittiğiniz 
maçlarda herhangi bir olaya 
karıştınız mı? 

Gruplararası ,523 1 ,523 3,217 ,073 
Grup içi 83,652 515 ,162     
Toplam 84,174 516       

Maçlarda küfür olayını doğru 
buluyormusunuz? 

Gruplararası ,756 1 ,756 6,284 ,012 
Grup içi 61,960 515 ,120     
Toplam 62,716 516       

Günümüz stad şartlarında 
(küfür, şiddet ve kavgalara 
rağmen) çocuklarınızı maçlara 
getirirmisiniz? 

Gruplararası ,675 1 ,675 3,164 ,076 
Grup içi 109,809 515 ,213     
Toplam 110,484 516       

Maçlarda arasıra herhangi bir 
olay karşısında küfür 
edermisiniz? 

Gruplararası 4,366 1 4,366 18,009 ,000 
Grup içi 124,845 515 ,242     
Toplam 129,211 516       

stadlarda alınan güvenlik 
ölemleri yeterlimi? 

Gruplararası 3,963 1 3,963 16,290 ,000 
Grup içi 125,283 515 ,243     
Toplam 129,246 516       

Sizce güvenlik görevlileri, 
stad güvenliği konusunda 
yeteri derecede eğitimlimi? 

Gruplararası 5,206 1 5,206 11,504 ,001 
Grup içi 233,053 515 ,453     
Toplam 238,259 516       

Bayanların maça gelmelerini 
doğru bulmuyorsanız 
nedenleri? 

Gruplararası 9,630 1 9,630 3,937 ,048 
Grup içi 1259,693 515 2,446     
Toplam 1269,323 516       

Bugüne kadar herhangi bir 
psikolojik rahatsızlık 
geçirdiniz mi?, Geçirdiyseniz 
tedavi gördünüz mü? 

Gruplararası 1,435 1 1,435 5,589 ,018 
Grup içi 132,240 515 ,257     
Toplam 133,675 516       

Sizce stadlarda tel örgüler 
kalkmalı mı? 

Gruplararası 9,087 1 9,087 26,677 ,000 
Grup içi 175,427 515 ,341     
Toplam 184,515 516       

Hakem yanlış karar verince 
nasıl bir tepki 
gösteriyorsunuz? 

Gruplararası 5,831 1 5,831 6,129 ,014 
Grup içi 489,960 515 ,951     
Toplam 495,791 516       

Futbol oyun kurallarını iyi 
bildiğinize inanıyor musunuz? 

Gruplararası 11,072 1 11,072 54,114 ,000 
Grup içi 105,369 515 ,205     
Toplam 116,441 516       

Televizyondaki spor 
programlarını beğeniyor veya 
seviyeli buluyor musunuz?  

Gruplararası 2,359 1 2,359 6,020 ,014 
Grup içi 201,811 515 ,392     
Toplam 204,170 516       

Televizyon ve gazetelerin 
spor eğitimi ile spor  
kültürünün gelişmesine katkı 
sağladığına inanıyor 
musunuz? 

Gruplararası 2,576 1 2,576 5,557 ,019 
Grup içi 238,716 515 ,464     
Toplam 241,292 516       

Televizyon ya da gazetelerde 
yorumcu veya köşe 
yazarlarının tartışmaları 
seyircileri hafta içinde maç 
öncesi nasıl etkiliyor? 

Gruplararası 6,162 1 6,162 10,010 ,002 
Grup içi 317,041 515 ,616     
Toplam 323,203 516       

 
 



 
 
 2.3. Eğitim Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 Katılımcıların eğitim durumlarına  göre farklılık gösteren değişkenlerin belirlenmesi için 
yapılan ANOVA testi sonuçları 
 Tablo:10. Eğitim Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 

   
Toplamın 

Karesi 
Sd. Kareler 

Ortalaması 
F Sig. 

Maça geliş nedeniniz? 
Gruplararası 7,569 4 1,892 2,677 ,031 
Grup içi 361,870 512 ,707     
Toplam 369,439 516       

Bayanların maça gelmelerini doğru 
bulmuyorsanız nedenleri? 

Gruplararası 58,558 4 14,639 6,191 ,000 
Grup içi 1210,765 512 2,365     
Toplam 1269,323 516       

Hangi sebeple olursa olsun statlardaki 
şiddet ve küfür olaylarını destekliyor 
musunuz? 

Gruplararası ,789 4 ,197 2,160 ,072 
Grup içi 46,777 512 ,091     
Toplam 47,567 516       

Televizyondaki spor programlarını 
beğeniyor veya seviyeli buluyor 
musunuz? 

Gruplararası 8,145 4 2,036 5,318 ,000 
Grup içi 196,025 512 ,383     
Toplam 204,170 516       

 
 
 2.4. Meslek Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 Katılımcıların mesleklerine  göre farklılık gösteren değişkenlerin belirlenmesi için yapılan 
ANOVA testi sonuçları. 
 

Tablo:11. Meslek Faktörüne Göre Farklılık Gösteren Değişkenler 
 

 
  Toplamın 

Karesi 
Sd. Kareler 

Ortalaması 
F Sig. 

Bayanların maça gelmesini nasıl 
karşılıyorsunuz? 

Gruplararası 1,526 4 ,382 2,308 ,057 
Grup içi 84,648 512 ,165     
Toplam 86,174 516       

Maçlarda küfür olayını doğru 
buluyormusunuz? 

Gruplararası 1,339 4 ,335 2,793 ,026 
Grup içi 61,377 512 ,120     
Toplam 62,716 516       

stadlarda alınan güvenlik ölemleri 
yeterlimi? 

Gruplararası 5,327 4 1,332 5,503 ,000 
Grup içi 123,918 512 ,242     
Toplam 129,246 516       

Sizce güvenlik görevlileri, stad güvenliği 
konusunda yeteri derecede eğitimlimi? 

Gruplararası 12,043 4 3,011 6,814 ,000 
Grup içi 226,216 512 ,442     
Toplam 238,259 516       

Sizce; seyirci, taraftar, fanatik ve holigan 
kavramları aynı şeyi ifade ediyormu? 

Gruplararası 2,359 4 ,590 2,575 ,037 
Grup içi 117,262 512 ,229     
Toplam 119,621 516       

Bayanların maça gelmelerini doğru 
bulmuyorsanız nedenleri? 

Gruplararası 33,723 4 8,431 3,494 ,008 
Grup içi 1235,600 512 2,413     
Toplam 1269,323 516       

Bugüne kadar maçlara eşinizi, kız 
arkadaşınızı getirdiniz mi? Yada bundan 
sonra getirmeyi düşünür müsünüz? 

Gruplararası 28,303 4 7,076 5,920 ,000 
Grup içi 611,968 512 1,195     
Toplam 640,271 516       

Maçlara girerken sıkıntı çekiyor 
musunuz? 

Gruplararası 3,588 4 ,897 3,618 ,006 
Grup içi 126,926 512 ,248     
Toplam 130,515 516       

Sizce stadlarda tel örgüler kalkmalı mı? 
Gruplararası 5,006 4 1,251 3,570 ,007 
Grup içi 179,509 512 ,351     
Toplam 184,515 516       

Kendi sahanızda oynanan maçta rakip 
takımın sporcularına alkış ya da güzel 

Gruplararası 9,644 4 2,411 5,196 ,000 
Grup içi 237,582 512 ,464     



tezahürat yapar mısınız? Toplam 247,226 516       

Sizce maçlar hangi saatte oynansın? 
Gruplararası 1,735 4 ,434 3,317 ,011 
Grup içi 66,957 512 ,131     
Toplam 68,692 516       

Televizyon ya da gazetelerde yorumcu 
veya köşe yazarlarının tartışmaları 
seyircileri hafta içinde maç öncesi nasıl 
etkiliyor? 

Gruplararası 14,257 4 3,564 5,907 ,000 
Grup içi 308,946 512 ,603     
Toplam 323,203 516       

 
 
 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 Sonuç olarak; şiddet eğilimlerinin azaltılması amacıyla, öncelikle fiziksel saldırganlığa ve 
çeşitli tepkilere yol açabilecek küfürlü tezahüratın önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla,  
maçlara gelen bayan izleyicilerin ve çocukların da (yani ailece maça gelebilecek ortamın 
oluşturulması) sayısının artırılması ve teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca statlarda olay 
çıkaranların tespit edilip, ağır suç cezaları ile hukuki olarak cezalandırılmaları diğerlerine de örnek 
teşkil ederek, bu tür olayları çıkaranların sayılarının azaltılacağı düşünülmektedir. Statların geneline 
güvenlik kameraları yerleştirilip, bu kişilerin tespit edilmesi sağlanabilir. Ayrıca statlarda insanların 
streslerini azaltıcı bir takım çalışmalar yapılıp (animasyon gösterisi, bazı şova yönelik sportif 
gösteriler, sporcular ve yöneticiler maçtan önce sahaya el ele tutup çıkarak seyircileri selamlayabilir, 
amigolar rakip taraftarların tribünlerine çiçek dağıtabilir, elektronik panoda bir takım duyuru, anons ve 
gösteriler yapılabilir, maçtan birkaç saat önce statlarda maçı beklerken taraftarlara konser verilebilir 
vb.) taraftarların rahatlaması sağlanabilir. 
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Özet 
Futbol karşılaşmalarının saha içerisinde güvenli bir şekilde  oynanabilmesinde en 
önemli unsurların başında gelen futbol hakemlerinin, hakemlik mesleğine 
başlamalarında hangi kararların etkili olduğunun araştırılması amaçlanan bu çalışmada, 
İzmir bölgesine bağlı, 64 elit ve 66 bölge hakemi olmak üzere toplam 130 futbol hakemi 
katılmıştır.  Araştırma grubunda yer alan futbol hakemlerine, hakemliğe nasıl ve hangi 
amaçlarla başladıklarını belirlemeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu 
uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışmaya katılan hakemlerin % 63.1’inin 
rastlantı sonucu hakemliğe başladıkları, hakemlerin % 50’sinin hakemliğe boş 
zamanlarını değerlendirmek için, % 36.5’inin ise ek bir gelir elde edebilmek için 
başladığı görülmüştür.Milyonlarca dolarlık futbol endüstrisi içerisinde böylesine önemli 
bir role sahip olan hakemlerin çok daha gerçekçi stratejilerin yardımıyla bu uğraş 
içerisinde yer almalarının sağlanması gerekli görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler; Hakem, futbol. 
 
Abstract 
Soccer referees are the most important elements in the pitch who pursue to provide the 
reliability of the game. The purpose of this study is to determine which decisions had 
effected Turkish soccer referees to commence this occupation. In this study a developed  
questionaire for understanding how and which purposes do Turkish referees commence 
this occupation is applied to  130 referees (64 elite and 66 local) who work in Izmir 
region.  As a result of the findings, it has seen that 63.1 % of the Turkish referees who 
attend this study had commenced this occupation by coincidence. Main purposes of 
Turkish referees to commence this occupation were to value their leisure times  (50 %) 
and to gain some additional income (36.1 %). It has necessarily seen that referees who 
have that much important role in millions dollar of soccer industry has been provided to 
involve in this occupation with the help of realistic strategies. 
Key Words; Referee, soccer. 
 

 
 

 
 
 

                                                 
 



 
 
Giriş 
 

Spor günümüzde, önemli sektör olarak gelişimini sürdürmektedir. Yarışmalar ve 

yüksek performans beklentisi, sporla ilgilenenlerin ortak konuları arasında yer 

almaktadır. Özellikle futbol, günümüzde insanların ilgi odağı haline gelmiştir. Sırasında 

milyonların izlediği bu sporun saha içerisindeki yönetimi spor eğiimi almış, futbol 

hakemleri tarafından yapılmaktadır.( Sunay,1992,18) 

 Sözlük anlamı ile hakem “futbol oyununu yöneten sorumludur.” Bir başka 

tanımda da “anlaşamayan iki taraf arasında doğruyu göstererek aracılık yapan kişidir”. 

Öyleyse  hakem kendisine verilen yetkilerle bir yargı görevi yapmaktadır. Yani bir 

müsabakanın kuralları içerisinde oynanmasını, aksi davranışların da cezalandırılması 

işlevini yerine getirmektedir. Hakemin maç içerisinde vereceği kararlar OYUNCU-

YÖNETİCİ-SEYİRCİ tarafından müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasında 

alkışlanacak, övülecek veya yerilip eleştirilecektir (T.F.F., M.H.K- Epak “Hakem ve 

Gözlemci Raporu” Nisan 1997). 

Eissmann’e (1994) hakemi, düzenlemeleri ve özel kural bilgileri ile futbolu 

yöneten kişi olarak tanımlarken, Türk futbolunda bu alanda ilk büyük başarılara imza 

atan Sayın Doğan Babacan’a (1979) göre “hakem, seyirci ve oyuncuların itimat ve 

hürmetini kazanacak şekilde futbol müsabakasını yöneten, verdiği kararlarla her iki 

tarafa da itimat telkin eden bir kişidir. Oyun kurallarını da her iki taraf içinde aynı 

hassasiyet ve ciddiyetle müsamahasız uygulayan, asla taviz vermeyen, oyun kurallarını 

bazen sporculara yine kuralların verdiği yetkiyi hiç bir hususu gözetmeden tatbik eden 

otoriter ve vakur bir hakem,  seyirci ve sporcuların aradığı bir yönetmendir” 

(Babacan,1979:2). Rahmatpanah’a göre ise hakemlik, oyun kuralları çerçevesinde insan 

davranışlarını yönetme sanatı olarak tanımlanabilir.(Rahmatpanah,1996,21) 

Günümüzde bir kariyer alanı haline gelen futbol hakemliğini, gelecekte nelerin 

beklediği kestirmek oldukça zordur. Futbol oyun kurallarının kolay anlaşılabilir ve 

yorumlanabilir olmasından da dolayı (Orta, 2002), hakemlerin performansı bir çok 

kesim tarafından, hatta bu uğraşıyı uzun yıllar yapmış ve bırakmış bireyler tarafından 

dahi sert bir şeklide eleştirilebilmektedir. Bugün milyonlarca dolar harcanarak kurulan 

takımlara, seyirciler için inşa edilen modern stadyumlara rağmen, saha içerisinde 



içersinde,  başarı performansı sonuç üzerinde önemli etkilere sahip olan hakemler ile 

ancak ve ancak maçların öncesinde ve sonrasında ilgilenilmesi, oldukça şaşırtıcıdır.  

Mull ve ark. (1997) hakemliğin, spor içerisindeki en zor liderlik pozisyonu 

olarak  bir sanat olduğunu, iyi bir hakemin, hızlı reaksiyon zamanına, güvene, duygusal 

kontrole, tutarlılığa, dürüstlüğe, ve kural bilgisine sahip olması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Hakemlik uğraşısının profesyonelce yapılması gerekliliği ile ilgili tartışmalar 

futbol camiası içerisinde sıkça dile getirilmektedir. Bu çalışmada futbol hakemliği 

yapan bireylerin bu uğraşıya nasıl ve ne amaçla başladıklarına yönelik bilgiler elde 

edilmeye çalışılmıştır. 

 
Yöntem 

 

Örneklem  

Araştırmanın evrenini,  4. Bölgede (İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Balıkesir) 

görev yapmakta olan  hakemler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi, 2001-2002 futbol sezonunda, 4. bölgede görev yapan 

64 elit futbol hakemi ile İzmir bölgesinde görev yapan 66 bölge hakeminden 

oluşmaktadır. Elit futbol hakemlerin 5’i FIFA, 1’i FIFA Yard., 8’i A Klasman, 12’si B 

Klasman, 38’i C Klasman düzeyindedir.  

 
  
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada hakemlerin sosyo-demografik özelliklerini ortaya çıkarabilmek 

amacıyla uzmanlarca hazırlanmış olan   anket formu uygulanmıştır. 

 

Verilerin Toplanması 

Çalışmada kullanılan anketler, araştırmaya katılan hakemlere 2001-2002 

sezonunda, hakemlere uygulanan atletizm sınavları sırasında ve düzenli olarak 

gerçekleştirdikleri antrenmanlarının  öncesinde ve sonrasında, yüz yüze görüşme ile  

uygulanmıştır.  

 

 

 



 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada ilk olarak katılımcılara ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. 

Verilerin analizinde, SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır. 

 
 

Bulgular 

 

Çalışmaya katılan bölge hakemlerinin tamamı İzmir bölgesindendir. FIFA 

grubunu 4 İzmir ve 1 Manisa ili hakemi oluşturmaktadır. FIFA Yardımcısı (1) ve A 

Klasman (8) hakemler ise İzmir ili hakemleridir. B klasmanında ise İzmir (9), Manisa 

(1) ve Aydın (2) illerinden hakemler bulunmaktadır. C klasmanı ise  İzmir (18), Manisa 

(5), Aydın (6), Denizli (5), Muğla (4) illerine bağlı hakemlerden oluşmaktadır. 

Çalışmaya katılan hakemlerin  % 49’2’si 16-23 yaşları arasında bulunmaktadır. 

bu grubun % 36.2’lik bölümünü ise bölge düzeyindeki hakemler oluşturmaktadır. Yaş 

grubu ilerledikçe bölge hakemi düzeyinde bir azalma görülmektedir. Çalışmaya katılan 

grubun % 30.8’lik bölümü 24-31 yaş grubu,  % 18.5’i 32-38 yaş grubu,  % 1.5’i ise 39-

45 yaş grubundan oluşmaktadır. B klasman hakemlerinin 24-38 yaş gruplarında olduğu 

görülmektedir. A klasman grubu ise % 6.2, B Klasman grubu % 9.2, FIFA Yardımcısı 

% 0.8, FIFA Grubu ise % 3.8’lik bölümü oluşturmaktadır. A Klasman düzeyinde 16-23 

yaş grubunda 2 hakemin bulunması dikkat çekmektedir.  

Hakemlerin toplamda % 8.5’ini, asker kökenli meslek grubu oluşturmaktadır. 

Özellikle bu gruptaki hakemlerin tümünün klasman hakemi olduğu görülmektedir. 

Hakemlerin sadece % 2.3’ü beden eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. Öğretmen ve 

öğretim elemanı olan hakemler ise grubun % 6.2’lik bölümünü oluşturmaktadır. Serbest 

meslek grubu ise % 32.3’tür. En yüksek yüzdeyi (% 43.1) ise öğrenci grubu 

oluşturmaktadır. Bu grubun % 33.1’ini ise bölge hakemleri oluşturmaktadır. Doktor ve 

benzeri grup ise % 1.5’i kapsamaktadır (Tablo 1). 

 

 

 

 

 

 



 
Tablo 1: Hakemlerin Mesleklerine İlişkin Dağılım  
 

 
Hakemlik 

Düzeyi 

Meslek Durumu  
Toplam Askeri vb. Beden 

Eğt. Öğrt. 
Öğretmen, 
Öğr. elem. 

Öğretmen, 
Öğr. elem. 

Serbest 
meslek 

Öğrenci Doktor 
vb. 

n % n % n % n % N % n % n % n % 

FIFA 2 1.5 - - - - 1 .8 3 2.3 - - - - 5 3.8 

FIFA Yar. - - - - 1 .8 - - - - - - - - 1 .8 

A Kls. - - - - 1 .8 - - 2 1.5 5 3.8 - - 8 6.2 

B Kls. 1 .8 1 .8 - - 1 .8 7 5.4 - - 2 1.5 12 9.2 

C Kls. 8 6.2 2 1.5 4 3.1 4 3.1 12 9.2 8 6.2 - - 38 29.2 

Bölge - - - - 2 1.5 2 1.5 19 14.6 43 33.1 - - 66 50.8 

Toplam 11 8.5 3 2.3 8 6.2 8 6.2 42 32.3 56 43.1 2 1.5 130 100 

 
 

Tablo 2’de hakemlerin “hakemliğe boş zamanlarını değerlendirmek için 

başladım” ifadesine ilişkin cevaplar yer almaktadır. Tamamen katılıyorum görüşünde 

olanların oranı % 50.0, katılıyorum görüşünde olanların oranı ise % 20.8’dir. Özellikle 

C klasman düzeyindeki en yüksek oran (%10.8) ile tamamen katılıyorum görüşündedir. 

Pek katılmıyorum oranı %11.5, hiç katılmıyorum görüşünde olanların oranları ise 

%12.3’tür. 

Tablo 2: Hakemlerin  “Hakemliğe boş zamanlarımı değerlendirmek için başladım” 

ifadesine verdikleri cevaplara ilişkin dağılım 

 
 

Hakemlik 
Düzeyi 

Hakemliğe serbest zamanlarımı değerlendirmek için başladım Toplam 
Tamamen 

Katılıyorum 
Kısmen 

Katılıyorum 
Kararsızım. Pek 

Katılmıyorum 
Hiç 

Katılmıyorum 

n % n % n % n % n % n % 

FIFA - - 2 1.5 - - 3 2.3 - - 5 3.8 

FIFA Yar. 1 .8 - - - - - - - - 1 .8 

A Kls. 3 2.3 2 1.5 1 .8 1 .8 1 .8 8 6.2 

B Kls. 3 2.3 3 2.3 2 1.5 1 .8 3 2.3 12 9.2 

C Kls. 14 10.8 6 4.6 4 3.1 6 4.6 8 6.2 38 29.2 

Bölge 44 33.8 14 10.8 - - 4 3.1 4 3.1 66 50.8 

Toplam 65 50 27 20.8 7 5.4 15 11.5 16 12.3 130 100 

 
 

 
Hakemlik yapan bireylerin % 36.5’i “hakemliğe ileride ek gelir elde etmek için 

başladım” ifadesine, tamamen katılıyorum cevabını vermişlerdir. Hakemliğe ek gelir 



elde etmek için başladığını belirten gruba bakıldığında, bunların % 15.4’ünün bölge, % 

16.2’sinin C klasman, % 3.1’inin B klasman, % 1.5’inin ise A  klasman hakem oldukları 

görülmektedir. Hakemlerin % 15.4’ü ise bu duruma kısmen katıldığını belirtmiştir. 

FIFA düzeyindeki hakemlerin % 3.1’i pek katılmadığını, % 0.8’i ise hiç katılmadığını 

belirtmiştir. FIFA yardımcısı düzeydeki  1 hakem ise kararsız kalmıştır (Tablo 3). 

 
 
 
Tablo 3: Hakemlerin  “Hakemliğe ileride ek gelir elde edebilmek için başladım” 

ifadesine verdikleri cevaplara ilişkin dağılım 

 
Hakemlik 

Düzeyi 

Hakemliğe ileride ek gelir elde etmek  için başladım Toplam 
Tamamen 

Katılıyorum 
Kısmen 

Katılıyorum 
Kararsızım. Pek 

Katılmıyorum 
Hiç 

Katılmıyorum 

N % n % n % n % n % n % 

FIFA - - - - - - 4 3.1 1 .8 5 3.8 

FIFA Yar. - - - - 1 .8 - - - - 1 .8 

A Kls. 2 1.5 1 .8 - - 4 3.1 1 .8 8 6.2 

B Kls. 4 3.1 5 3.8 - - 1 .8 2 1.5 12 9.2 

C Kls. 21 16.2 7 5.4 3 2.3 4 3.1 3 2.3 38 29.2 

Bölge 20 15.4 7 5.4 2 1.5 23 17.7 14 10.8 66 50.8 

Toplam 47 36.5 20 15.4 6 4.6 36 27.7 21 16.2 130 100 

  Tablo 4’de hakemlerin “hakemliğe bir rastlantı sonucu başladım” ifadesine 
verdikleri cevaplar yer almaktadır.  Araştırmaya katılan hakemlerin % 63.1’i hakemliğe 
rastlantı sonucu başladığını belirtmiştir. Bu oran bölge hakemlerinde % 36.9  ve C 
Klasman hakemlerinde 17.7 ile önemli paylara sahiptir. Hakemliğe rastlantı sonucu 
başlamadığını belirten bireylerin oranı ise % 9.2’dir (Tablo 4). 
 
Tablo 4 :Hakemlerin  “Hakemliğe bir rastlantı sonucu başladım” ifadesine verdikleri 

ifadelere ilişkin dağılım 
 

 
Hakemlik 

Düzeyi 

Hakemliğe bir rastlantı sonucu başladım Toplam 
Tamamen 

Katılıyorum 
Kısmen 

Katılıyorum 
Kararsızım. Pek 

Katılmıyorum 
Hiç 

Katılmıyorum 

n % n % n % n % n % n % 

FIFA   4 3.1 1 .8     5 3.8 

FIFA Yar. 1 .8         1 .8 

A Klasm. 6 4.6     1 .8 1 .8 8 6.2 

B Klasm. 4 3.1 2 1.5 3 2.3 2 1.5 1 .8 12 9.2 

C Klasm. 23 17.7 5 3.8 2 1.5 3 2.3 5 3.8 38 29.2 

Bölge 48 36.9 7 5.4 4 3.1 2 2.3 5 3.8 66 50.8 

Toplam 82 63.1 18 13.8 10 7.7 8 6.2 12 9.2 130 100 

 



 

Tartışma ve Sonuç 

 Hakemlerin hakemliğe boş zamanlarını değerlendirmek için başladım sorusuna 

verdikleri cevaplar incelendiğinde; çalışmaya katılan hakemlerin %50’sinin  amacının 

boş zamanlarını değerlendirmek olduğu görülmektedir. Özellikle bu oranlar hakemliğe 

yeni başlayan gruplarda yükselmektedir.  Bu da bu hobinin özendirici özelliklerinden 

biri olarak düşünülebilir. İnsanların boş zamanlarını kahvelerde veya toplumdan uzak 

bir şekilde geçirdiği düşünüldüğünde bu özelliği sayesinde bu alana ilgi arttırılabilir. 

Hakemliğin sosyal yaşantıya katkıları, toplumlara daha bilinçli şekilde tanıtılarak bu 

alana ilginin artması sağlanabilir. Folkesson ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 

hakemliğe başlama konusunda futbola olan aşırı ilginin en önemli faktör olduğunu 

belirtmişlerdir.(Folkesson ve ark., 2002,319) 

 Günümüz futbolu artık büyük bir endüstri halini almıştır.Dünyanın en  büyük 

spor olaylarından biri olan FIFA  Dünya Kupası 213 ülkede yayınlanarak, 28.8 milyar 

izleyiciye ulaşmıştır(http://www.fifaworldcup.yahoo.com).  Sporun ekonomiden aldığı 

pay oranında insanların kazandıkları paralar da artmaktadır. Bu oranlar hakemlere de 

kısmen yansımaktadır. Gelir oranlarının her geçen gün artması, hakemliğin  

profesyonelce kazanç sağlanan bir meslek  olarak görülmesini sağlamıştır. Çalışmaya 

katılan hakemlerin % 36.5’inin bu düşünceden hareketle bu uğraşıya başlaması bu 

görüşü doğrulamaktadır. Ancak bugün ulaşılan noktada dahi hakemlerin bu uğraş ile 

elde ettikleri gelirler yönettikleri organizasyon içerisinde dikkate alınmayacak kadar 

küçük kalmaktadır. Bu gelir oranlarının çok daha arttırılması, özelikle maçları başarı ile 

yöneten hakemlerin, aldıkları ücretin yanı sıra dikkate değer bir pirim ile de 

ödüllendirilmeleri bu uğraş içerisindeki hataların azalmasını sağlamakla kalmayıp, 

rastlantı sonucu bu uğraşa başlayan bireylerin oranlarında da belirgin azalmaları  

sağlayabilecektir. 

Araştırmamızda, hakemlerin bu uğraşıya nasıl başladıklarına ilişkin cevapları 

incelendiğinde ise %63.1’lik oranın rastlantı sonucu başladığı görüşünde olması ise 

özellikle Merkez Hakem Komitesi’nce üzerinde gereken bir konu olabilir.  Hakemlik 

uğraşısı ile ilgili gerekli tanıtımların yapılarak gençlerin  bu uğraşa dikkatleri çekilmeli 

ve yetenekli bireylerin bu çoğunluk içerisinden seçilerek hakemlerin nitelik olarak 

geliştirilmesi sağlanabilir. 
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SPORCU BAYAN VE ERKEKLERİN SPORA ÖZGÜ BAŞARI 

MOTİVASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

K.A.ERMAN, A.ŞAHAN, S.CAN 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Sporcu bayan ve erkeklerde Spora Özgü Başarı 

Motivasyonunun karşılaştırılmasıdır.   

Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören değişik spor branşlarında spor yapmış ya da yapmakta olan 17-27 

(21,77±2,08 yıl) yaşları arasında değişen 50 bayan, 50 erkek toplam 100 üniversite 

öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan tüm deneklere Willis Spora 

Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin alt boyutu olan; Başarılı Olma Güdüsü (BOG)  

(Bayanlar: 61.74±6.90; Erkeler: 59.76±7.92) Güç Gösterme Güdüsü (GGG) 

(Bayanlar: 39.74±5.21; Erkeler: 40.44±4.58), Başarısızlıktan Kaçınma Güdüsü (BKG) 

(Bayanlar: 33.76±5.63; Erkeler: 30±48±5.58) anketleri uygulanmıştır. 

Belirtilen bu üç alt boyutun hiçbirisinde bayan ve erkekler arasında anlamlı 

farka rastlanmamıştır (p>0,05).  

Sonuç olarak, Sportif Performansı önemli ölçüde etkileyebilecek bir parametre 

olan Spora Özgü Başarı Motivasyonu alt parametreleri bayan ve erkeklerde anlamlı 

düzeyde farklı değildir.  

 

Anahtar Kelimeler: Spora Özgü Başarı Motivasyonu, Güç Gösterme Güdüsü, 

Başarılı Olma Güdüsü, Başarısızlıktan Kaçınma Güdüsü, Cinsiyet 
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COMPARISON OF SPORT RELATED ACHIEVEMENT MOTIVE IN FEMALE 

AND MALE ATHLETES 

K.A.ERMAN, A.ŞAHAN, S.CAN 

 

The aim of this study was compare sport related achievement motivation level 

of male and female athletes. 

Hundred University students (50 male, 50 female) from Akdeniz University 

School of Physical Education and Sport, who had past sport experiences, between 

the ages of 17-27 (21,77±2,08 years) voluntarily joined our study. Motive to avoid 

failure, power motive, motive to achieve success subscale of Willis Sport Related 

Motive Scale have been applied to the subjects.  

It was determined that there were no differences in three subscale of Willis 

Sport Related Motive Scale between male and female (p>0,05).  

According to these findings, achievement motivation which is affects sport 

performance is not differ among male and female athletes.  

 

Key Words: Sport Related Motive, Power Motive, Motive to Achieve Success, Motive 

to Avoid Failure, Gender 
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GİRİŞ 

Sporcuların yüksek yoğunluktaki antrenmanlara katılımlarını ve bunun uzun 

süre devam ettirmelerini sağlayan gücü açıklamak için bir çok kuram öne 

sürülmüştür. Bu kuramlardan birisi de başarı motivasyonu kuramıdır. Başarı 

motivasyonu kuramı kişilerin fiziksel bir aktiviteye neden katıldığını, zor olanı 

başarmak için neden bu kadar güç harcadığını ve bunu neden bu kadar uzun süre 

devam ettirdiğini açıklamaya çalışmaktadır(1). 

Başarı motivasyonu (achievement motivation) Murry tarafından bir işi ustaca 

yapma mükemmel olarak başarma, engellerin üstesinden gelme, diğerlerinden daha 

iyi yapma olarak tanımlanmıştır. Gill, başarı motivasyonu, başarısızlığa direnme, bir 

görevi başarmak için uğraşma, belirsiz durumlar arama olarak tanımlanmıştır(1). 

Motivasyonun gücü ve başarı arasındaki ilişkinin, özellikle sporda çok önemli 

olduğu gayet açıktır. Motive edici gücü düşük olan bir durumun, düşük bir başarı ile 

sonuçlanması muhakkaktır. Her insan, kendini tatmin eden ve huzur verici durumları 

arama, rahatsız edici durumlardan ise kaçınma eğilimi gösterir. Arama ve kaçınma 

eğilimleri, güdülerin yapısında mevcuttur. Hangi eğilim daha ağır basarsa, ona 

yönelik güdüler ortaya çıkar. Buna göre, başarı güdüsü, başarılı olma ya da 

başarısızlıktan kaçınma ; arkadaşlık güdüsü ise itibar arama ya da reddedilmekten 

kaçınma şeklinde ortaya çıkar(2). 

Bir bireyin (ya da sporcunun)  Başarı Gereksinimini (BG) iki kişilik faktörü 

belirlemektedir.  Bunlardan ilki Başarılı Olma Güdüsü (BOG) diğeri ise başarısızlıktan 

kaçınma güdüsüdür (BKG). Buna göre başarı gereksinmesi, BOG’nden, BKG’nün 

çıkarılmasıyla hesaplanır. Eğer bu işlemden elde edilen değer (+) ise yani BOG 

BKG’nden daha yüksekse kişi yarışma durumlarına katılacak, eğer değer (-) ise yani 

BKG daha yüksekse kişi yarışma durumlarından uzaklaşacaktır(1). 

 

MATERYAL METOD 

Araştırmaya, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören, değişik spor branşları ile uğraşan ve 17-27 yaşlarında (21,77±2,08 

yıl) olan 50 erkek (22,29±2,06 yıl), 50 bayan (21,24±1,99yıl) toplam 100 üniversite 

öğrencisi katılmıştır.  
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Çalışmaya katılan tüm deneklere anket uygulanmadan önce çalışmanın amacı 

ve önemi anlatılmış ve anket hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilere Willis Spora Özgü 

Başarı Motivasyonu Ölçeği uygulanmıştır. Bu uygulama sınıf ortamında  rahat ve 

birbiri ile iletişime girmeyecek şekilde toplam 25 dk içerisinde yapılmıştır.    

Willis Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği (SÖBMÖ) iki alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan ilki Güç Gösterme Güdüsü (GGG), ikincisi  başarıya 

ilişkin güdülerdir. Başarıya ilişkin güdülerdir. Başarıya ilişkin güdüler; başarıya 

yaklaşma güdüsü ve BKG’dür. Başarıya yaklaşma güdüsü, Atkinson’un kuramı 

icerisinde yer alan ve BOG ile aynı anlama gelmektedir ve literatürde genellikle BOG 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma içerisinde Başarıya yaklaşma güdüsü yerine 

BOG terimi kullanılacaktır(3,4). 

   SÖBMÖ, yarışmacılıkla ilgili kişilik faktörlerini ele almakta ama durumsal 

faktörleri ele almamaktadır (5,6). Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, 996 

üniversite ve lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Üç alt ölçek için alfa güvenilirlik kat  

sayısı r=0.76 ile 0.78 arasında, test-tekrar test güvenirlilik kat sayısı ise r=0.69 ile 

0.75 arasında bulunmuştur (6). Türk sporcularına uyarlanması Tiryaki ve Gödelek 

yaptıkları güvenirlilik analizleri sonucunda alfa güvenirlilik katsayılarını GGG alt ölçeği 

için 0.81, Başarıya Yaklaşma Güdüsü alt ölçeği için r=0.82 ve BKG alt ölçeği için 

r=0.80 olarak bulmuşlardır. Elde edilen güvenirlilik ve geçerlik değerleri sonucunda 

Tiryaki ve Gödelek ölçeğin Türk toplumuna uygulanabileceğini bulmuşlardır (5).   

SÖBMÖ toplam 40 maddeden oluşan ve maddeleri ‘‘hiçbir zaman, çok az, 

bazen, oldukça fazla ve her zaman’’ şeklinde ifade edilen beşli likert tipindedir. 

Ölçekte GGG 12, BOG 17 ve BKG 11madde ile ölçülmeye çalışılmıştır. Willis’in 

beklentisi GGG ile BOG arasında güçlü bir ilişkinin, buna karşı GGG ile BKG ve  

BOG ile BKG arasında ise anlamlı ilişkinin olması gerektiği yönündedir (5,6). 

 

İSTATİKSEL ANALİZ 

İstatistiksel analizler Mikrosoft Office Excel 6.0 programında yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistiğin yanı sıra aritmetik ortalamalar arasındaki anlamlılığın 

belirlenmesi için farklı gruplarda t-testi uygulanmıştır. Hipotez yönünün belirli 

olmasından dolayı tek kuyruklu t-test istatiksel yöntemi tercih edilmiştir.  
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BULGULAR 

Araştırmaya katılan 17-27 (21,77±2,08 yıl) yaşları arasında değişen 50 bayan, 

50 erkek toplam 100 üniversite öğrencisinin aritmetik ortalama, standart sapmaları ile 

birlikte bayan ve erkekler arasındaki farkların anlam düzeyleri tablo 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge1: Öğrencilerin  yaş, GGG, BOG, BKG değerlerinin a.o, ss değerleri ve 

bu değerlerin karşılaştırılması.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*p<0.05 
 

Tablo 1’e göre; Bayanların BOG (Bayanlar=61.74±6.90; Erkeler=59.76±7.92), 

BKG (Bayanlar=33.76±5.63; Erkeler=30±48±5.58) parametreleri erkeklere göre daha 

yüksek, erkeklerin ise GGG (Erkeler=40.44±4.58; Bayanlar=39.74±5.21) 

parametresinde bayanlara göre daha yüksek değerler elde etmelerine rağmen tüm 

bu verilerde erkeler ile bayanlar arsında anlamlı farka rastlanmamıştır (p>0,05). 

21,24

22,29
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20,8

21
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)

Bayanlar Erkekler Tüm Grup

Yaş

 

Şekil 1:Yaş parametresinde bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 

ÖLÇÜLEN 

PARAMETRELER 

BAYANLAR 

n=50 

t= p= ERKEKLER 

n=50 

TÜM GRUP 

n=100 

YAŞ (yıl) 21.24±1.99 2,61 0.01* 22,29±2.06 21.77±2.08 

GGG 39.74±5.21 0,71 0.47 40.44±4.58 40.09±4.89 

BOG 61.74±6.90 1,33 0.18 59.76±7.92 60.75±7.46 

BKG 33.76±5.63 2,92 0.00 30,48±5.58 32.12±5.82 



 6 

 

39,74

40,44

40,09

39,2

39,4

39,6

39,8

40

40,2

40,4

40,6

G
ü

ç
 G

ö
s

te
rm

e
 G

ü
d

ü
s

ü
( 

P
u

a
n

ı)

Bayanlar Erkekler Tüm Grup

 

Şekil 2:GGGnde bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 
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Şekil 3:BOG parametresinde bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 
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Şekil 3:BKG parametresinde bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
 
Sportif performansın önemli bileşenlerinden birisi de psikolojik parametrelerdir 

(7). Özellikle Kişilik özelliklerinden etkilenen ve süreklilik gösteren psikolojik faktörler, 

psikolojik performansı dolayısı ile de fiziksel performası etkiler (8). Sportif 

faaliyetlerde bulunan herkes, hem fiziksel hem de psikolojik yüklenmeler ile karşı 

karşıyadır. Yapılan yüklenmeler organizmada olumlu yönde değişim oluşturabilecek 

düzey ve nitelikte olmalıdır (2). 

 

Bayan ve erkeklerin fiziksel farklılıklarının yanı sıra psikolojik farklılıklarının da 

olduğu bilinmektedir. Buna göre, bayan ve erkekler arasında, performansı etkilediği 

düşünülen spora özgü başarı motivasyonu alt boyutlarının farklılaşması beklenebilir.  

 

Başarı motivasyonu, kişinin bir konuda başarılı olmak için çabası, yenilgi ile 

yüz yüze gelmesine rağmen ısrar etmesi ve başarıdan elde edebileceği gurura doğru 

yönelmesidir (9). Başarı Motivasyonundaki bireysel farklılıklar değişik koşullarda aktif 

hale gelen bireyin süreklilik gösteren yaradılış özelliği olarak görülmektedir (2). 

 

BG teorisi bireylerin başarı motivasyonunu açıklamak için kullanılan en yaygın 

teorilerden birisidir. BG bireyin sabit özelliklerinden olarak görülür ve mükemmellik 

düzeyine ulaşmak için üst düzeyde çaba sarfetmesi ve bu çabayı 
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sürdürebilmesindeki ısrarcılık olarak tanımlanabilir. BOG ve BKG parametreleri 

sporcunun BG parametresini belirler (10). 

 

Yapılan bu çalışmada, 50 bayan 50 erkek sporcunun Başarı Motivasyonu alt 

parametreleri ölçülmüştür. Sonuç olarak, BOG ve BKG parametrelerinde bayanların, 

erkeklerden daha yüksek puan almalarına karşın GGG parametresinde ise erkek 

denekler bayanlardan daha yüksek puan almışlardır. Ancak gruplar arasındaki bu 

farklar anlamlı düzeyde değildir (P>0,05). Buna göre bu çalışmanın sonucunda 

Başarı motivasyonu alt parameterleri bakımından bayan ve erkekler arasında anlamlı 

farklar bulunmamaktadır. 

 

Rainey ve Cunningham’ın yaptığı araştırmada bayan ve erkekler arasında 

sportif performansı etkileyen psikolojik parametrelerde fark olabileceği belirtilmektedir 

(11).  

 

Cernohorski ve arkadaşları 341 bayan ve erkek müsabık sporcuda yaptıkları 

bir araştırmada BG parametresinde bayan atletlerin erkeklerden anlamlı düzeyde 

farklı puan aldıklarını bulmuştur (12). 

 

Yukarıda belirtilen kaynaklardaki sonuçlar çalışmanın sonuçları ile çelişir 

niteliktedir. Bu çelişki, araştırmalara katılan deneklerin özellikleri arasındaki 

farklardan kaynaklanmış olabilir. Örneğin, Kaynaklardaki denekler müsabık elit 

sporculardan oluşurken, yapılan çalışmada spor yapmış üniversite öğrencileri 

çalışmaya katılmışlardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
KAYNAKLAR 

 
1) Tiryaki Ş.; Spor Psikolojisi, Kavramlar ve Uygulama; Eylül Kitap ve Yayınevi; 

Mersin , 96-97, 2000. 

2) İkizler, C.; Karagözoğlu, C; Sporda Başarının Psikolojisi; Alfa Basım Yayım 

Dağıtım; 41-42, 44-45, 48-55, 104, 1997. 

3) Cox, R.,H.; SportPsychology, Conceps and Applications; Second Edition;194-

199.,1990.  

4) Weinberg, R., S., Gould, D., Foundation  of Sport and Exercise Psychology; 

74-83;1995. 

5) Tiryaki Ş.; Gödelek ,E., Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk 

Sporcular İçin Uyarlanması Çalışması; 1. Uluslar arası Spor Psikolojisi 

Sempozyumu Bildirileri; Bağırgan Yayımevi; 128,1997. 

6) Willis, J., D.; Three Scales to Measure Competition-Related Motives in Sports; 

Journals of Sports Psychology; 338-3353;1982. 

7) Dündar U., Antrenman teorisi, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2000 

8) Başer E., Uygulamalı Spor Psikolojisi, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998 

9) Weinberg R.S., Gould D., Foundation of Sport and Exercise Physiology, 74-

83, 1995 

10) Cox. R.H., Sport Psychology, Cocepts and Application, Second Edition, 194-

199, 1990 

11)  Rainey, D.W., Cunningham, H., Competitive Trait Anxiety in male and female 

College Athletes, Research Querterly for Exercise and Sport, 1988 

12)  Cernohorski, B., Tusak M., Sugman R., Motivational and value orientation in 

Slovenian top sport, according to differences between sex and type of sport, 

Slovenia, 9-17, 2002 



Ref # : 157 
Category : Health and Sports 
Sub Category : Other 

 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-COMPETITIVE STATE ANXIETY 
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Introduction : The purpose of this study examines the relationship between anxiety and 
performance from a cognitive-behavioral perspective. 
 
A great deal of research has been devoted to the effect of anxiety on sports performance. 
Researchers have found that competitive state anxiety is higher for amateur athletes in 
individual sports compared with athletes in team sports (1). In addition, participants in 
individual non-contact sports have been found to report lower levels of state anxiety than 
participants in individual contact sports (2). 
 
Method: 66 (49 male, 17 female) subjects responded to the Sport Competition Anxiety Test 
(SCAT) immediately prior to national taekwondo competition. Subjects were categorized in 
to groups showing high, medium and low competetive anxiety. SCAT level of the athletes and 
the win and lose percentages of 2 contests at the same day were compared. 
 
 
Results: Most of the athletes showed avarage or low anxiety scores, however, no significant 
relationship between gender and anxiety score were encountered statistically (P>0,05). 

Gender and SCAT level of Taekwondo athletes 

SCAT level Male n(%) Female n(%) Total 

Low 17 (34,7) 3 (17,6) 20 

Average 30 (61,2) 12 (70,6) 42 

High 2 (4,1) 2 (11,8) 4 

Total 49 17 66 

 
 
SCAT level and athletic performance were not significantly associated. Chi-squared Test for 
independence were performed. (Chi-square: 3.162 and the P value is 0.2058).  

SCAT level and win and lose percentage of athletes. 

SCAT level  Win n(%) Lose n(%) Total 

Low 18 (45) 22 (55) 40 

Average 46 (54,8) 38 (45,2) 84 

High 2 (25) 6 (75) 8 

Total 66 66 132 



 
 
Conclusion: In this study, the athletes whose anxiety scores were high or low were observed 
higher lose percentages, however, no significant relationship were determined between SCAT 
level and athletic performance. 
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ÖZET  

Futbolcuların, oynadıkları futbolu etkileyen ve performanslarının olumlu ya da olumsuz gelişmesini 
sağlayan pek çok etmen bulunmaktadır. Bunların başında seyirci ve seyirci davranışları olduğu inkar 
edilemez bir gerçektir. Bu amaçla, bu araştırmada amatör ve profesyonel futbolcuların seyirci ve seyirci 
davranışlarından nasıl etkilendikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmaya Türkiye’de Amatör Lig, 1.Lig ve Süper Ligde futbol oynayan, yaşları 20-30 arasında, 
90 profesyonel  ve 120 amatör futbolcu katılmıştır. Futbolculara konunun araştırılmasına yardımcı olacak 
önceden hazırlanmış 16 sorudan oluşan anket, yüz yüze yapılan mülakat ile uygulanmıştır. 

Anket, ‘’evet-hayır-farketmez’’,  ‘ ’ olumlu-olumsuz’’ durum belirten 16 sorudan oluşmaktadır. 
Anketten elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 10.0 paket programı kullanılarak yapılmış ve 
"X2" testi ile  p< 0.05 anlamlılık düzeyine bakılmıştır. Ortaya çıkan bulgular çalışmanın amacına uygun 
biçimde tablolar haline getirilip, tablolar üzerinde (%) sayısal karşılaştırmalar ve yorumlar yapılmıştır. 

Futbolcuların seyircilerden etkilenme durumunu belirlemek amacıyla yapılan bu  araştırma 
sonucunda, seyircilerin futbolcuların performansını maç içinde etkilediği görülmektedir. Futbolcular 
kendilerine destek veren seyircilerin maça mutlaka imkanları dahilinde gelmelerini ve maçın son dakikasına 
kadar tezahüratlarını sürdürmelerini beklemektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Amatör, profesyonel, futbolcu, seyirci 
 

RESEARCH ABOUT THE FACTORS OF AMETEUR AND PROFESSIONAL 
FOOTBALL PLAYERS BEING AFFECTED FROM THE SPECTATORS 

Abstract 

There are many reasons that affect the plays of football players and improve their performance in a 
positive or negative way. It is undeniable reality that one of these factors is the spectators and their 
behaviours. For this reason, football players are affected from the spectators and their behaviours is tried to be 
determined with this research. 

 This research includes 90 professional and 120 amateur football players, aged between 20 and 30, 
playing in Turkish amateur league, 1st league and super league. An early prepared questionnaire consisting of 
16 questions, was made with the players face to face in order to develop the subject 

 The questionnaire consists of 16 questions where same situations like ‘yes-no-makes no difference’ 
and ‘positive-negative’. The analysis of the information gathered from the questionnaire was made with SPSS 
10.0 computer programme and considered with ‘X2’ test in p<0.05 level of significance. The results, then 
were converted into tables, and (%) numerical comparisons and comments were made over them. 

It can be seen through the research which were made to determine the situations where players are 
affected from the spectators that the spectators affect the performance of the players in games. The players are 
expecting the spectators who supports them, to come to games as far as possible and to continue giving their 
ovations to them until the end of the games. 
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Key words: Amateur, profeeional, football player, spectators 

 

GİRİŞ  

Dünyada büyük önem kazanan ve hızla yayılan, bu yayılmanın yanında da büyük 
gelişime uğrayan spor, çok büyük kitleleri peşinden sürükleyen onları disipline eden ve 
yönlendiren en önemli araçlardan biridir. Spor, günümüzde sosyal ve kültürel ayrım kabul 
etmeden, tüm insanları ilgilendiren evrensel bir olguya dönüşmüştür (4). Sportif faaliyetler 
ile yarışmanın yanında iş birliği, katılma ve yaratıcı davranışlar sergilenir, insan ilişkileri 
güçlendirilir (3). Hemen hemen herkesin bir takıma sempati duyduğu günümüzde, spor 
yapanların ve seyircilerinin yeri, önemi ve psikolojik yapıları önemli yer tutmaktadır (5,6). 
Spor branşları arasında sporcusu ve izleyeniyle en büyük payı alan futbol, tüm dünyayı 
saran ortak bir heyecan ve rekabet sporu haline gelmiştir (12). Geniş kitlelere hitap eden 
futbol, değişik sosyo-kültürel yapıya sahip insanlardan oluşmaktadır (1). 

Bugün seyirci ve seyirci davranışları kişilik özellikleri bir tartışma konusu halini 
almıştır. Özel izlenimlerden.bilimsel çalışmalara kadar dile getirilmekte olan bu konu 
etrafındaki fikirler değişik olmakla beraber genel eğilim  şudur ki son yıllarda tribünler 
birer problem alanı halini almış, seyirci davranışlarında istenmedik yönde değişiklikler 
olmuştur. Taraftarların her geçen gün takımlarına karşı biraz daha tutumlu, gerçekleri 
görmeye karşı isteksiz, diğer izleyicilere karşı saygısız, hakemlere ve sporculara karşı 
saldırgan hale geldikleri açıkça gözlenmektedir (8). Seyircilerin günlük hayatlarının dışına 
çıkarak farklı kimliklerle bu faaliyetlere katıldığı izlenmektedir (15). 

İnsan topluluklarını millet yapan kültür unsurlarından birisi de spordur (10). Toplum 
hayatında bu kadar belirleyici role sahip sporun, en çok rağbet gören branşı, sosyal ilgi ve 
alaka  merkezi haline gelmesi sebebiyle futboldur. Bu durum da insanların futbola olan 
ilgilerini gün geçtikçe arttırmaktadır (11). Futbol, insanları bir gruba ait olma, grup içinde 
davranış gösterme, iş birliği yapma, lidere ve kurallara uyma, neşeyi ve kederi paylaşma, 
kendisine ve arkadaşlarına saygı duyma, kendine güven duyma gibi duygular vasıtasıyla 
toplumsal yaşamda önemli bir görevi ifa etmektedir (13). Ancak, aynı zamanda mücadele 
etmekle özdeşleşen futbolda çok olumsuz durumların varlığı da bir gerçektir (19). Futbolun 
kitlelere ulaşması ve bundan sonra da bu kitle içindeki grupların duygularını harekete 
geçirmesiyle saldırganlık ve şiddet eylemlerinin arttığı bilinmektedir (7). Spor dalları 
içerisinde özellikle futbolda  çok daha kitlesel, çok daha yoğun bir heyecan alanı olduğu 
görülmektedir. Futbol, kazanmayı, özdeşliği, kitleselliği yüceltmekte (17), karakteristik 
yapısında da saldırgan oyun, çarpışma ve şiddet içermektedir (2). 

Futbolcuların, oynadıkları futbolu etkileyen ve performanslarının olumlu ya da 
olumsuz gelişmesini sağlayan pek çok etmen bulunmaktadır. Bunların başında seyirci ve 
seyirci davranışları olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu amaçla, bu araştırmada amatör 
ve profesyonel futbolcuların seyirci ve seyirci davranışlarından nasıl etkilendikleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Sporcuyu müsabaka sırasında hangi faktörün yönlendirdiği kişiye, zamana ve 
mekana göre değişebilir. Önemli olan, sporcunun duygularının ve düşüncelerinin 
kontrolünü yitirmemesidir (14). 
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MATERYAL VE METOD  

Araştırmaya Türkiye’de Amatör Lig, 1.Lig ve Süper Ligde futbol oynayan, yaşları 
20-30 arasında, 90 profesyonel  ve 120 amatör futbolcu katılmıştır. Futbolculara konunun 
araştırılmasına yardımcı olacak önceden hazırlanmış 16 sorudan oluşan anket, yüz yüze 
yapılan mülakat ile uygulanmıştır. 

Ankette kullanılan 16 soru, ‘’evet-hayır- farketmez’’,  ‘ ’ olumlu-olumsuz’’ gibi 

sorulardan oluşmaktadır. Anketle toplanan verilerin analizi SPSS 10.0 paket program 

yardımıyla bilgisayar ortamında yapılmış, ve "X2 " testi kullanılarak  p< 0.05 anlamlılık 

düzeyine bakılmıştır. Çalışmanın amacına uygun tablolar haline getirilerek, tablolar 

üzerinde (%) sayısal karşılaştırmalar ve yorumlar yapılmıştır. 

BULGULAR 

 
Tablo l: Maç Esnasında Kendi Taraftarlarının Olmasının  

Futbolcuları Olumlu etkileme Durumu 
 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 82 91,1 105 91,7 187 89,0 
Hayır 0 0 10 8,3 10 4,8 
Farketmez 8 8,9 5 4,2 13 6,2 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 9,43  SD:2   

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi profesyonel ve amatör futbolcular kendi 

seyircilerinin maça gelmesinden % 91 civarında olumlu etkilendiklerini belirtmiştir. Bu 

sonuçlar istatistiki yönden de anlamlı bulunmuştur (P<0,05). 

 
Tablo 2: Seyircisiz Oynanan Maçın Futbolcuların moralini  

Olumsuz Etkileme Durumu 
 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 50 55,5 35 29,2 85 40,5 
Hayır 25 27,8 60 50,0 85 40,5 
Farketmez 15 16,7 25 20,8 40 19,0 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 
  P <0,05  X2: 15,59  SD:2   

Maça seyircisiz çıkan profesyonel futbolcuların % 55,5'i bu duruma morallerinin 
bozulduğunu, % 27,8'i ise bozulmadığını belirtmiştir. Amatör futbolcularda da % 29,2'sinin 
moralini bozduğu, % 50’sinin ise morallerinin bozulmadığı görülmüştür. Her iki grupta 
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kendileri için fark etmeyeceğini belirtme oranları %16,7 ve % 20,8’dir. Amatör futbolcular, 
seyircilerinin olup olmaması oyunlarını etkilemeyeceğini belirtmiş ve istatistiksel yönden 
de anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 3: Seyirciler Arasında Kendileri İçin Özel Birisinin Bulunmasında Etkilenme 
Durumu 

 
 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   

Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Olumlu 56 62,2 96 80,0 152 72,4 
Olumsuz 18 20,0 16 13,3 34 16,2 
Farketmez 16 17,8 8 6,7 24 11,4 
Toplam 90 100,0 120 100 210 100,0 

  P <0,05  X2: 9,13  SD:2   

Seyirciler arasında futbolcular için özel birisinin bulunması, profesyonel 
futbolcuların % 62,2'isini olumlu, % 20’sini olumsuz etkilediği, bu durumun amatör 
futbolcuları ise, % 80'ini olumlu, % 13,3'ünü olumsuz etkilediği anlaşılmıştır. Her iki 
futbolcu grubunda da % 72,4 ile olumlu yönde bir etkilenme düzeyi tespit edilmiştir 
(p<0,05).  

Tablo 4: Takımlarına Yüksek ve Canlı Bir Sesle Yapılan Tezahüratlardan Etkilenme 
Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Olumlu 62 68,9 96 80,0 158 75,2 
Olumsuz 20 22,2 14 11,7 34 16,2 
Farketmez 8 8,9 10 8,3 18 8,6 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P> 0,05  X2: 4,40   SD:2   

Profesyonel ve amatör futbolcuların takımlarına yapılan yüksek ve canlı 
tezahürattan  % 75,2 ile olumlu yönde etkilendikleri belirlenmiş, ancak istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 5: Futbolcuların Rakip Takıma Karşı Yapılan Kötü Tezahüratlardan 
Etkilenme Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Olumlu 15 16,7 40 33,3 55 26,2 
Olumsuz 55 61,1 56 46,7 111 52,9 
Farketmez 20 22,2 24 20,0 44 20,9 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 7,61  SD:2   

Rakip takıma karşı yapılan kötü tezahüratların profesyonel futbolcuların % 16,7'sini 

olumlu, % 61,1'ni olumsuz etkilediği, % 22,2’sini ise kendileri için fark etmeyeceği 

anlaşılmıştır. Amatör futbolcuların da % 33,3'ü olumlu, % 46,7'si olumsuz 
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etkilendikleri görülmüştür. Amatör futbolcular, profesyonel futbolculara göre rakip takıma 

yapılan kötü tezahürattan daha fazla etkilendikleri görülmektedir (p<0,05). 

Tablo 6: Seyircilerin Futbolculara İsimleriyle Kötü Tezahürat Yapmasından 
Etkilenme Durumu  

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Olumlu 15 16,7 20 16,7 35 16,7 
Olumsuz 65 72,2 85 70,8 150 71,4 
Farketmez 10 11,1 15 12,5 25 11,9 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P>0,05  X2: 0,19  SD:2   

Seyircilerin futbolculara ismi ile yaptıkları kütü tezahürattan amatör ve profesyonel 

futbolcuların etkilenme düzeyleri arasında bir anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Buna rağmen  her iki futbolcu grubu da isimleriyle kendilerine kötü tezahüratta 

bulunulması durumunda % 71,4 ile olumsuz etkilendiklerini belirtmiştir. 

Tablo 7 : Seyircilerden Gelen Küfürlü Tezahüratların Performanslarını Olumsuz 
Etkileme Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 42 46,7 80 66,7 122 58,1 
Hayır 28 31,1 25 20,8 53 25,2 
Farketmez 20 22,2 15 12,5 35 16,7 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 8,57  SD:2  

Takıma yapılan küfürlü tezahürat profesyonel futbolcuların % 46,7'si, amatör 

futbolcuların ise, % 66,7'si performanslarını düşürdüğünü belirtmiştir. Amatör 

futbolcularda takımlarına karşı yapılan küfürlü tezahüratlardan daha çok etkilendikleri 

istatiksel yönden anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 8: Kendi Taraftarları ile Rakip Seyirciler Arasındaki Küfür ve Kavgaların 
Futbolcuların Konsantrasyonunu Olumsuz Etkileme Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 10 11,1 60 50,0 70 33,3 
Hayır 66 73,3 50 41,7 116 55,2 
Farketmez 14 15,6 10 8,3 24 11,5 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 35,02   SD:1   

Taraftarlar ile rakip seyirciler arasındaki küfür ve kavgaların sonucunda profesyonel 

futbolcuların % 11,1'inin konsantrasyonunun bozulduğu, % 73,3'ünün ise bozulmadığı, 

amatör futbolcularda da % 50’sinin bozulduğu, % 41,7'sinin ise bozulmadığı anlaşılmıştır. 

Amatör futbolcuların, profesyonel futbolculara göre bu durumdan daha fazla 
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konsantrasyon bozukluğu çektikleri anlaşılmaktadır (p<0,05). 

Tablo 9: Çok Yakın Bir Arkadaşlarının Rakip Takımda Yer Almasından Olumsuz 
Etkilenme Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 5 5,5 26 21,6 31 14,8 
Hayır 70 77,8 80 66,7 150 71,4 
Farketmez 15 16,7 14 11,7 29 13,8 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P< 0,05  X2: 10,86  SD:2   

Profesyonel futbolcuların % 5,5’i rakip takımda çok yakın bir arkadaşının 

bulunmasından etkilendiklerini, % 77,8’i ise etkilenmediklerini belirtmiştir. Amatör 

futbolcuların da % 21,6’sı etkilendiklerini % 66,7’si ise etkilenmediklerini ifade etmiştir. 

İstatistiki yönden amatör futbolcuların daha fazla etkilendikleri görülmektedir (p<0,05). 

Tablo 10: Yıllarca Emek Verdikleri Bir Takıma Karşı Oynamaktan Olumsuz 
Etkilenme Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 8 8,9 30 25,0 38 18,1 
Hayır 72 80,0 76 63,3 148 70,5 
Farketmez 10 11,1 14 11,7 24 11,4 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 9,49   SD:2   

Yıllarca emek verdikleri bir takıma karşı oynamaktan profesyonel futbolcuların % 

8,9'u olumsuz etkilendiği, % 80'ni ise etkilenmediği görülmüştür. Amatör futbolcuların bu 

durum karşısında % 25,0’inin olumsuz etkilendiği, % 63,3'ünün ise etkilenmediği 

belirlenmiştir. Eski takımına karşı oynarken amatör futbolcuların, profesyonellere göre 

daha fazla etkilendikleri anlaşılmıştır (p<0,05). 

Tablo 11: Oyuncuların Hakeme Karşı Yaptıkları Davranışların Seyircileri Olumsuz 
Etkileme Durumu  

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 80 88,9 70 58,4 150 71,4 
Hayır 6 6,7 40 33,3 46 21,9 
Farketmez 4 4,4 10 8,3 14 6,7 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 24,88   SD:2             

Oyuncuların hakeme karşı yaptıkları davranışlar seyirciyi olumsuz yönde etkileme 

durumuna, profesyonel futbolcuların % 88,9’u evet, % 6,7'si hayır ifadesinde bulunmuştur. 

Amatör futbolcuların da % 58,4'ü evet, % 33,3'ü hayır olarak bildirmiştir. Bu durumda 

profesyonel futbolcuların, amatörlere  göre hakeme karşı yaptıkları davranışların 
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seyircileri daha çok olumsuz yönde etkiledikleri belirlenmiştir (p<0,05). 

Tablo 12: Seyircilerin Hakeme Karşı Kötü Tezahüratın Futbolcuların Oyununu 
Olumsuz Etkime Durumu 

 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   
Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 15 16,7 40 33,3 55 26,2 
Hayır 60 66,6 60 50,0 120 57,1 
Farketmez 15 16,7 20 16,7 35 16,7 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 7,95  SD:2   

Seyircilerin hakeme karşı kötü tezahürat yapması, profesyonel futbolcuların % 

16,7’sini etkilediği, yine % 16,7’sinin kendileri açısından fark etmediği, % 66,7’sini ise 

etkilemediği görülmüştür. Amatörlerde de % 33,3’ünün etkilendiği, % 50’sinin 

etkilemediği bulunmuştur. Amatör futbolcuların hakeme karşı yapılan kötü tezahüratlardan, 

profesyonel futbolculara göre daha çok etkilendikleri anlaşılmıştır (p<0,05). 

Tablo 13: Saha Görevlilerinin Kötü Muamelesinden Olumsuz Etkilenme Durumu 
 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   

Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 23 25,6 40 33,3 63 30,0 
Hayır 50 55,5 55 45,8 105 50,0 
Farketmez 17 18,9 25 20,9 42 20,0 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P>0,05  X2:2,11   SD:2   

Saha görevlilerinin sporculara kötü muamele etmesinin, her iki sporcu grubunda da 

istatistiksel yönden anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Profesyonel ve amatör futbolcuların % 

30'u böyle bir durumdan etkileneceklerini belirtirken, % 50’si etkilenmeyeceğini ve % 

20’si de bunun kendileri için pek önemi olmadığını belirtmiştir (Tablo 13). 

Tablo 14: Seyircilerin Tezahürat Konusunda Bilinçli Olma Durumu 
 Profesyonel Futbolcular Amatör Futbolcular   

Cevaplar Sayı % Sayı % Toplam % 
Evet 0 0,0 12 10,0 12 5,7 
Hayır 90 100,0 108 90,0 198 94,3 
Toplam 90 100,0 120 100,0 210 100,0 

  P <0,05  X2: 9,55   SD:1   

Seyircilerin tezahürat konusunda bilinçli olup olmadıkları konusunda profesyonel 
futbolcuların tamamı  (% 100) seyircilerin bilinçli olmadıklarını, amatör futbolcuların ise % 
10’nu  bilinçli, % 90'nı seyircilerin bilinçsiz olduklarını bildirmiştir (p<0,05). 
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Tablo 15 : Futbolcuların Seyircilerden Beklentileri 

 

Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Beklentileri 
1-Futbolcular, seyircilerden takımlarını maç süresi boyunca, sonuç ne olursa olsun 

desteklemelerini beklemektedir. 
2-Seyircilerin maçın sonuçu ne olursa olsun kötü-küfürlü tezahürat ve taşkınlığa varan 

davranışlar yapmamalarını istemektedir. 
3-Seyircilerin maç öncesi, maç esnasında ve maç sonrasında sadece takımlarıyla 

ilgilenmelerini istemektedir. 
4-Seyircilerin, dostluk, kardeşlik ve fair play davranışları her zaman ilke edinmelerini 

istemektedir. 
5- Futbolcular seyircilerin kendilerinden her zaman iyi oynayıp kazanmayı 

beklememelidirler. Sporda kaybetmenin de doğal bir sonuç olduğunu öğrenmeleri 
gerektiğini belirtmektedir. 

6-Seyircilerin iyi oynadıklarında olumlu tezahürat, kötü oynadıklarında olumsuz tezahürat 
yapmalarını doğru bulmadıklarını ve her durumda iyi ve yapıcı tezahürat yapmalarını 
beklemektedir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Seyir sporları grupsal görünümleriyle toplumda önemli işlevler üstlenmektedir (18). 
Seyir sporları içerisinde futbol, günümüzde çok büyük bir kitleye hitap etmektedir ve onları 
peşinden sürüklemektedir. Özellikle futbolcuların performansını arttırmak için pek çok 
bilimsel araştırmaya gidilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarında futbolcuların seyirci 
tezahüratları ve davranışlarının da oyun seviyeleri ve performanslarını çok yakından 
etkilediği anlaşılmıştır.  

Futbolcuların seyircilerden etkilenme durumuyla ilgili yapılan bu araştırmada, 
profesyonel ve amatör futbolcular kendi seyircilerinin maça gelmesinden % 91 civarında 
olumlu etkilendiklerini belirtmiştir. (Tablo- l). Maça seyircisiz çıkan profesyonel 
futbolcuların % 55.5'nin, amatör futbolcuların ise  % 28.3'ünün moral1erinin bozulduğu 
anlaşılmıştır (Tablo-2). Seyirciler arasında özel birinin bulunmasından ise amatör 
futbolcuların (%80) profesyonel futbolculara (%62.2) göre daha fazla olumlu etkilendikleri 
belirlenmiştir (Tablo-3).  

Boş zamanların değerlendirme ihtiyaçlarında spor aktivitelerine seyirci olarak 
katılım, çok yoğun biçimde devam etmektedir (16). Seyirciler maç esnasında bağırarak, 
çağırarak, şarkı söyleyerek, tezahürat yaparak, deşarj olmaktadır (11). Çalışmada da 
profesyonel ve amatör futbolcular, takımlarına yapılan yüksek ve canlı tezahürattan olumlu 
yönde etkilendiklerini ifade etmiştir. Amatörlerde bu oranın daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir (Tablo-4). Rakip takıma yapılan tezahüratlarda ise amatör ve profesyonel 
futbolcuların olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Bu oranın profesyonellerde daha yüksek 
olduğu anlaşılmıştır (Tablo-5 ) .  D iğe r  taraftan, seyirlerin futbolculara ismi ile 
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yaptıkları kötü tezahürattan profesyonel ve amatör futbolcuların birbirlerine yaklaşık 
seviyede olumsuz etkilendikleri tespit edilmiştir (Tablo-6).  

Profesyonel ve amatör futbolcular takıma yapılan küfürlü tezahüratların 
performanslarını düşürdüğünü belirtmiştir. Bu durumun amatör futbolcuları daha çok 
etkilediği gözlenmiştir (Tablo-7). Yine, taraftarlar ile rakip seyirciler arasındaki küfür ve 
kavgaların sonucunda profesyonel futbolcuların konsantrasyonunun bozulmadığı, fakat 
amatör futbolcuların ise konsantrasyonunun bozulduğu görülmüştür (Tablo-8). Bununla 
birlikte, profesyonel ve amatör futbolcular, rakip takımda çok yakın bir arkadaşının 
bulunmasından etkilenmediklerini belirtmiştir. Profesyonel futbolcuların bu durumdan 
etkilenmeme oranının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır (Tablo-9). Benzer bir durum da, 
yıllarca emek verdikleri bir takıma karşı oynamaktan, profesyonel ve amatör futbolcuların 
olumsuz etkilenmedikleri ortaya çıkmıştır. Profesyonellerin amatörlere nazaran daha az 
olumsuz etkilenme durumları gözlenmiştir (Tablo- l0).  

Sporcuların hakeme karşı yaptığı davranışların seyircilerin olumsuz yönde 
etkilendiklerine profesyonel futbolcuların % 88,9’unun, amatör futbolcuların ise, % 
58,4'ünün inandığı anlaşılmıştır (Tablo- l1 ). Oyun sevinci içinde futbolcular, yaratıcı 
yeteneklerini geliştirmede kendilerini özgür hissetmektedir (9). Çalışma da seyircilerin 
hakeme karşı kötü tezahüratından, profesyonel ve amatör futbolcuların etkilenmedikleri 
görülmüştür. Profesyonellerde bu oran daha düşük gözlenmiştir (Tablo-12). Saha 
görevlilerinin kötü muamelesi sonucunda ise profesyonel ve amatör futbolcuların olumsuz 
etkilenmeyeceği tespit edilmiştir (Tablo-13). Profesyonel ve amatör futbolcular seyircilerin 
tezahürat konusunda da bilinçsiz olduklarını belirtmiştir (Tablo-14).  

Futbol müsabakaları bazen kalabalıkların içerisinde şahsiyetin kaybolması ve bazı 
etkenler sebebiyle çeşitli olumsuz toplu olayların meydana geldiği bir ortam olmaktadır 
(15). Bu ortam içinde, futbolcuların seyircilerden etkilenme durumunu belirlemek amacıyla 
yapılan bu araştırma sonucunda, seyircilerin futbolcuların performansını maç içinde 
etkilediği görülmektedir. Futbolcular kendilerine destek veren seyircilerin maçın son 
dakikasına kadar tezahüratlarını sürdürmelerini ve maça mutlaka imkanları dahilinde 
gelmelerini beklemektedir. Futbolculara yapılan kötü tezahüratlar, sporcuların 
performansını düşürmektedir. Bu nedenle de futbolcular seyircilerden kötü ve küfürlü 
tezahürat yapmamalarını istemektedir. Eğer kendi takımlarının kazanmasını istiyorlarsa 
desteklerini son ana kadar kurallar çerçevesinde ve kendi takımlarına yaraşır bir şekilde 
desteklemelerini beklemektedir. Diğer taraftan, futbolcular seyircilerin kendilerinden her 
zaman iyi oynayıp kazanmasını beklememelidir. Futbolcular tribündeki izleyicilerin kavga 
ve küfürlerinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Seyirciler, sadece kendi takımı ile 
ilgilenmeli hakemlerle kötü diyaloga girmemelidir. Futbolcular seyircilerden 12. adam 
olarak görevlerinin bilincinde futbolcunun performansını arttırmak amacıyla canlı, yüksek 
ve yapıcı tezahüratlarını maçın tamamında sürdürmelerini istemektedir. Çünkü galip 
gelmeyi seyircilerden çok, futbolcular hem kendi adlarına hem de seyirciler adına 
istemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda seyircilerin olumsuz davranışları konusunda 
bilinçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır (20).  
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AT YARIŞI SEYİRCİLERİNİN BEKLENTİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL 
ÖZELLİKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

THE COMPARISION OF EXPECTATIONS AND  SOSIO- CULTURAL 
CHARACTERISTICS OF  HORSE RACE SPECTATORS 

Cengiz Karagözoğlu* 

Gökhan Çetinkaya** 

 

Abstract 

This research has been aimed to find out horse racing spectator's expectations related 
to several variables. Research model was survey and a previously developed questionnaire 
was used. All questionnaires applied by researchers one by one. 85 out of totally valid 2337 
questionnaires excluded from evaluation for several reasons. Samples were Adana (N=110), 
Bursa (N=246), İzmir (N=148) and Istanbul (N=1833). Gender distribution was male 95,9% 
and female 4,1% and most of population were single (52,2%), 55,5% were married and 3,1% 
divorced. Statistical evaluation is conducted with frequency distributions and chi-square test. 
According to the results, one of the common finding was nearly a half of horse racing fans 
were related to several kinds of gambling and they tend to gain money with horse racing 
games as gambling. 1/3 of spectators interests with turf for just gain money. As a result that 
depend on expectations, just 10 in a percent of horse racing fans thinking about they made a 
profit from horse racing games. Fans who are perceiving that they made a profit, they are 
playing less lottery games comparing to made no profit ones (chi-square =8,36; p<.05).  

Key words 

Horse racing fans, turf, spectators, luck games, expectations. 

Özet 

Türkiye'de at yarışı izleyicileri ile ilgili az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu 
araştırmada esas amaç, ülke genelinde oldukça yaygın olarak gerçekleştirilen at yarışlarına 
olan ilginin nedenlerini belirlemeye çalışmak ve ilgilenen kişilerin beklentilerinin hangi 
merkezde toplandığını bulmaya çalışmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Uygulamada 
ölçme aracı olarak önceden hazırlanmış olan bir anket kullanılmıştır. Anketin uygulaması bire 
bir olarak yapılmıştır. Uygulayıcılar anketleri bizzat uygulamışlardır. Uygulama sırasında ve 
sonrasında, çeşitli nedenlerle 85 anket geçersiz sayılarak uygulama dışında bırakılmıştır. 
Adana'da (110), Bursa'da (246), İzmir'de (148) ve İstanbul'da (1833) kişi olmak üzere toplam 
2337 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, para 
kazanma at yarışlarını takip etmenin temel unsuru olarak görülmektedir. At yarışı izleyicileri 
aynı zamanda diğer şans oyunları ve kumara da ilgi göstermektedir. 

                                                                 
*  M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sporda Psikososyal Alanlar ABD Öğretim Üyesi 
** M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD Yüksek Lisans Öğrencisi  
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Giriş 

Spor seyircilerinin müsabakaları izleme nedenleri değişiklik göstermektedir. Her 
branşın izleyicisinin farklı bir amacı olabileceği gibi, belli bir spor branşını izleyenlerin de 
birbirinden faklı amaçları olabilir. Spor izleyicilerinin genel amaçları birkaç başlık altında 
toplanabilir. Bunlar: 

1. Eğlence: Serbest zamanları değerlendirmek için tek başına ya da grup olarak 
müsabakaların izlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi. 

2. Sosyal kimlik: Acet'e göre futbol seyircisi aynı zamanda "cemaat" özelliği 
göstermektedir. Çünkü taraftarlar takımlarının renklerini taşıyan başlık ve atkılarla 
dolaşmakta, amigolar cemaat ruhunu pekiştirmektedir (1). Bu da ait olma 
duygusunun spor kanalıyla yaşandığını göstermektedir. 

3. Deşarj: Spor yapma negatif enerjinin atılması için bir araçtır. Aynı zamanda spor 
izleyicileri de benzer şekilde deşarj olmaktadır. Yapılan tezahüratlar, toplu 
söylenen şarkılar ve yaşanan coşku, deşarj işlevini görmede yardımcı olmaktadır. 
Cataldi, sporun bu işlevini bir çeşit "istim boşaltma" veya "güvenlik valfi" olarak 
değerlendirmektedir (2). 

4. Maddi beklenti: Spor toto, spor loto ve at yarışı bahisleri, izleyicilerin bu alandaki 
beklentilerini karşılamak üzere değerlendirilmektedir. Spor seyircilerinin organize 
olarak ve resmi kanallarla maddi beklenti temin etmeye çalıştığı kurumlar 
bunlardır. Ayrıca "gider" olarak bilinen ve iki kişinin bir müsabaka sonucuna göre 
iddiaya girmesini içeren gelenek de halk arasında bulunmaktadır.  

At yarışları, insan ve bir hayvanın birlikte yarıştığı bir spordur. Littre'e göre "spor, at 
yarışları, kürek çekme, atlı ya da yaya av, balık tutma, ok atma, cimnastik, eskrim gibi açık 
havada yapılan, vücut yeteneklerini göstermek üzere kullanılan bir amaçtır" (7).  

At yarışları ile ilgili bahisler oynamanın eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. 
Osmanlı döneminde yazılan bir eserde, bahis kavramı şöyle açıklanmaktadır (3): 

Bahis tutuşup at koşturmanın şeriata aykırılığı, tutuşulan bahsin iki taraflı 
olmasına bağlıdır. Mesela iki kimse birbirine dese ki, eğer benim atım 
geçerse sen bana beş altın ver, eğer senin atın geçerse ben sana beş altın 
vereyim. Bu şart üzerine koşturulursa haram olur. Ama, bahis bir taraflı 
olursa olmaz. Mesela bir kişi bir kişiye, eğer senin atın benim atımı geçerse 
ben sana beş altın vereyim diye anlaşır da o kimsenin atı geçse beş altın alsa 
helal olur. Zira mal vermek şartı iki yandan olmayınca kumar olmaz 

Görüldüğü gibi at yarışları üzerine bahis tutuşma eski dönemlerden beri devam eden 
bir gelenek olarak görülmektedir. Osmanlı döneminin görüşlerine göre yorumlanış biçimi 
açısından tarihe ışık tutan bir kaynak olarak buraya alınmıştır. 

Programlı at yarışlarına 1864 yılında geçildiği bilinmektedir. Sultan Abdülaziz'in at 
sevgisinden yararlanan bazı devlet büyükleri, kendisinden izin alarak bir kurul oluşturup 
programlı at yarışlarını başlatmıştır (4). 

Yukarıda yer alan örnekler, at yarışlarına olan ilginin bahis oyunları ve para kazanma 
dışında başka nedenleri olabileceğini akla getirmektedir. Bu nedenlerin, geleneksel olduğu 
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kadar, bugünkü toplum yapısının çeşitli dinamikleri (alt gelir grubuna ait olan çoğunluğun 
sosyal yaşamının yetersiz olması gibi) ile de ilgisinin olabileceği düşünülmektedir. 

Türkiye'de at yarışları İstanbul, Adana, Bursa, İzmir ve Ankara'da bulunan 
hipodromlarda yapılmaktadır. Bu şehirlerin yanında çeşitli düzeylerde Samsun, Şanlıurfa gibi 
bazı şehirlerde de çeşitli yarış etkinlikleri düzenlenmektedir. 1950 yılında kurulan  Türkiye 
Jokey Kulübü'nün  organizasyonunda gerçekleşen yarışlara çok sayıda seyircinin katıldığı 
bilinmektedir (6). TJK kaynaklarına göre 1999 yılı Kasım ayında Türkiye çapında günde 
ortalama 962.000 civarında kupon yatırılmıştır. Bir kişinin birden fazla kupon yatırabildiği 
düşünülürse, tahmini olarak Türkiye'de bir günde yaklaşık olarak 700.000 kişi at yarışı 
oynamaktadır kişinin izleyici olarak geldiği bilinmektedir. At yarışları Türkiye sathında 1203 
ganyan bayisinde, 1339 makine kullanılarak oynanmaktadır (8). 1998 yılı boyunca Türkiye 
Jokey Kulübü'nün elde ettiği hasılat 243.877.053.275.000 TL'dir. Bu miktarın yarışseverlere 
dağıtılan kısmı 128.415.073.327.000 TL'dir.  

At yarışları, yarışları izleyenlerin beklentileri açısından önemli bir yapıya sahiptir. 
Çeşitli şans oyunları oynayarak belli ölçüde de olsa para elde etme şansını yakalamaya 
çalışanların sayısı, azımsanamayacak kadar çoktur. At yarışı izleyicileri, diğer birçok spor 
dalında olduğu gibi televizyon aracılığı ile evde, iş yerlerinde ve kahvehane gibi ortamlarda 
da yarışları seyredebilmektedir. Ganyan bayileri de hem bahis oynanan hem de yarışların 
izlendiği mekanlar olarak görülmektedir. Diğer bir yöntem de yarış yorum, sonuç ve 
bilgilerinin, çeşitli bültenler ve gazeteler yoluyla  izlenmesidir. Hipodroma giden, ganyan 
bayilerinden izleyen, televizyon, gazete ve bültenlerden takip eden seyircilerin kesin sayısı 
tam olarak bilinememektedir. 

Bu araştırma yoluyla, spordan maddi beklenti sağlama yolları içinde en yaygın 
yollardan biri olan at yarışı ve buna bağlı olarak oynanan talih oyunlarını oynayanların, bu 
oyunlardan beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Beklentilerin demografik özelliklere göre 
nasıl bir dağılım gösterdiği ve ilgili değişkenlerin karşılıklı durumu analiz edilmiştir. Ayrıca 
at yarışı dışında sporla bağlantılı olan ve olmayan spor toto, spor loto, milli piyango, sayısal 
loto, kazı-kazan gibi oyunlar da analiz edilmiştir. Bunun yanında borsada oynama eğilimi de 
değerlendirilmiştir. 

Metod 

Araştırma tarama modelindedir. Uygulamada ölçme aracı olarak önceden hazırlanmış 
olan bir anket kullanılmıştır. Anketin uygulaması bire bir olarak yapılmıştır. Uygulayıcılar 
anketleri bizzat uygulamışlardır. Uygulama sırasında ve sonrasında, çeşitli nedenlerle 85 
anket geçersiz sayılarak uygulama dışında bırakılmıştır. Adana'da (110), Bursa'da (246), 
İzmir'de (148) ve İstanbul'da (1833) kişi olmak üzere toplam 2337 kişilik bir örneklem 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Genel durumu belirlemek için frekans dağılımı tabloları kullanılmıştır. Değişkenlerin 
karşılıklı olarak etkileşimini belirlemek amacıyla ise kaykare analizi kullanılarak, tablolar 
yorumlanmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Araştırma grubu (N=2337) genel özellikler olarak; yaş dağılımı (15-25: %41,8; 26-35: 
%33,1; 36-45: %16,7; 46-55: %5,6; 56 ve üstü: 2,9) olan,  daha çok erkeklerden oluşan 
(Erkek: %95,9; Kadın: %4,1), çoğunluğu bekarlardan oluşan (Bekar: %52,2; Evli: %44,5; 
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Boşanmış: %3,1) özellik göstermektedir. Çoğunluğu lise mezunu (Lise: %43.6; İlköğretim: 
%29.6; Üniversite: %25.1; Yüksek lisans: %1.7) olup, serbest mesleğin ağırlıkta olduğu 
(Serbest m: %42,7; İşçi: %24,1; Öğrenci %18,5; Memur %8,7; Emekli %6,0) görülmektedir. 
Aylık gelir dağılımına bakıldığında (51-150 milyon: %46,7; 1-50 milyon: %22,9; 151-300 
milyon: %20,7; 301-500 milyon: %5,7 ve 500 milyondan fazla: %4,0) orta ve alt gelir 
düzeyinde yığılma görülmektedir. 
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TABLO 1. Araştırma Grubunun Sahip Olduğu Mallar Değişkenine Göre Dağılımı 

Menkul/ 
Gayrımenkul 

Frekans   Geçerli Yüzdelik 

Ev 1208  52,6  

Cep Tel. 942  41,0  

Araba 697  30,4  

Bilgisayar 271 11,6 

Yazlık 216  9,4  

Tekne 68  3,0  

İzleyicilerin yarısından fazlası evi olduğunu ifade etmektedir. Ancak yaşadıkları bir 
aile evi olanlar, mülkü kendisine ait olmasa da buraya dahildir. Grubun üçte bir kadarının da 
arabası vardır. Yaklaşık % 10'luk bir kesimin yazlık evi bulunmakta, % 3'lük bir kesimin ise 
teknesi bulunmaktadır. Bu durum nispeten varlıklı sayabileceğimiz kişilerin de at yarışlarını 
izlediğini göstermektedir. Cep telefonu edinme eğilimi de toplumun genel dağılımına benzer 
özellik göstererek %41'lik bir oranda çıkmıştır. Bilgisayar sahibi olanların % 10'un üzerinde 
olması da, izleyicilerin kültür düzeyi ile ilgili ipuçları vermektedir (Tablo 1 ). 
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TABLO 2. Kumar Oynar Mısınız?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Hiç 1092  46,7  47,5  47,5  
Nadiren 427  18,3  18,6  66,0  

Arasıra 511  21,9  22,2  88,3  
Sık sık 104  4,5  4,5  92,8  

Her gün 83  3,6  3,6  96,4  

Bıraktım 83  3,6  3,6  100,0  
Toplam 2300  98,4  100,0   

Boş  37  1,6    

Toplam 2337  100,0    

At yarışı izleyicilerinin yarısı çeşitli oranlarda kumar ve benzeri oyunlara ilgi göstermektedir. 
Bu at yarışı seyircisinin şansa dayalı yollarla para kazanma eğilimini gösteren diğer bir veridir (Tablo 
2).  

TABLO 3. Ne zamandan bu yana at yarışlarıyla ilgileniyorsunuz?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

0-1 yıl 316  13,5  13,6  13,6  
2-5 yıl 979  41,9  42,2  55,8  
6-10 yıl 601  25,7  25,9  81,8  

11-30 yıl 349  14,9  15,0  96,8  
30 ve üstü 74  3,2  3,2  100,0  

Toplam 2319  99,2  100,0   

Boş  18  ,8    
Toplam 2337  100,0    

At yarışlarına olan ilginin uzun dönemli olduğu anlaşılmaktadır. İzleyicilerin önemli bir kısmı 
5 yıldan fazla bir süreden beri at yarışlarıyla ilgilenmektedir. Bu ilginin diğer sporlarda olduğu gibi 
haftada bir günle sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Bu durumda izleyiciler at yarışlarıyla ilgilendikleri 
dönemdeki hayatlarının önemli bir kısmını at yarışlarıyla ilgilenerek değerlendirmektedir. Yine önemli 
bir kesim (%42) 2-5 yıl arasında bir süreden beri at yarışlarıyla ilgilenmektedir (Tablo 3).  

Burada dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus, at yarışları için ayrılan zamanın, araştırma 
grubundaki kişilerin ekonomik anlamda çalışabileceği ve üretebileceği zaman dilimleri içinde 
olmasıdır. Önemli bir işgücü kaybının da gerçekleştiği böylece anlaşılmaktadır. 

TABLO 4. At yarışlarına başlama sebebi  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Merak 326  13,9  14,1  14,1  
Para 502  21,5  21,7  35,7  

At sevgisi 396  16,9  17,1  52,8  
Bşk. Teşviği 200  8,6  8,6  61,5  

Heyecan 539  23,1  23,3  84,7  

Eğlence 354  15,1  15,3  100,0  
Toplam 2317  99,1  100,0   

Boş  20  ,9    

Toplam 2337  100,0    

Psikolojik etkilenme açısından incelendiğinde, seyircilerin at yarışlarına başlama sebepleri 
içinde en önemlisinin "heyecan" olduğu görülmektedir. Hemen arkasından da "para" gelmektedir. 
Üçüncü önemli faktörün "at sevgisi"; sonraki faktörlerin ise eğlence ve merak olduğu görülmektedir. 
(Tablo 4).  
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Tablo 5. At yarışı oynama sebebiniz  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Para 701  30,0  30,6  30,6  
Spor 89  3,8  3,9  34,4  

Hırs-tutku 152  6,5  6,6  41,1  
Sevgi 268  11,5  11,7  52,7  

Alışkanlık 290  12,4  12,6  65,4  

Hobi 794  34,0  34,6  100,0  
Toplam 2294  98,2  100,0   

Boş  43  1,8    

Toplam 2337  100,0    

At yarışı oynama sebebinde, başlama sebebine göre farklılık görülmektedir. Para için 
başlayanlar %21,5 iken, para için oynayanlar %30,6'ya çıkmaktadır. Buna karşılık heyecan ve 
at sevgisi için oynama oranı düşmektedir. Başlangıçtaki bazı duygusal değişkenlerin para ile 
yer değiştirdiği görülmektedir. İzleyicilerin üçte birlik bir kesimi at yarışı oyunlarını "hobi" 
için oynadığını ifade etmektedir. Bu noktada alışkanlık haline getirip oynayanların sayısı da 
%12,6'yı bulmaktadır (Tablo 5).  

Tablo 6. At yarışı oyunlarını oynarken en önemli nokta nedir?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Şans 783  33,5  33,6  33,6  

Hile 115  4,9  4,9  38,5  
Sistem 93  4,0  4,0  42,5  
Takip 835  35,7  35,8  78,4  

Bilgi 205  8,8  8,8  87,2  
Tiyo 112  4,8  4,8  92,0  
Para 187  8,0  8,0  100,0  

Toplam 2330  99,7  100,0   
Boş  7  ,3    

Toplam 2337  100,0    

At yarışı izleyicileri beklentilerini gerçekleştirmeye çalışırken, bazı noktaları mihver olarak 
almaktadır. Buna göre, en önemli nokta "takip" olarak görülmektedir. Yani günlük olarak yarışları 
izleyerek, bültenlerden, televizyon ve radyodan ve gazetelerden sürekli şekilde atların ve jokeylerin 
performansı izlenmektedir. Bu da at yarışlarına ayrılan zamanın daha da artmasına neden olmaktadır. 
İkinci en önemli faktörün ise "şans" olduğu ortaya çıkmaktadır. At yarışı oyunları diğer şans oyunları 
gibi, başlangıçta belli tahminler yapmak suretiyle şansını denemek şeklinde oynanmaktadır. (Tablo 6). 

Tablo 7. Haftada toplam kaç saatinizi at yarışlarına ayırıyorsunuz?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

1-5 saat 819  35,0  35,4  35,4  
6-10 saat 617  26,4  26,6  62,0  

11-30 saat 528  22,6  22,8  84,8  
31-50 saat 151  6,5  6,5  91,3  

51 saat ve üstü 201  8,6  8,7  100,0  

Toplam 2316  99,1  100,0   
Boş  21  ,9    

Toplam 2337  100,0    

İzleyicilerin bir hafta boyunca ortalama olarak, diğer spor izleyicileri için tahmin 
edilebilecek rakamın çok üzerinde zaman ayırdığı görülmektedir. Üçte bire yakın bir kesim az 
sayılabilecek bir zamanını (1-5 saat) at yarışları izleyerek değerlendirmektedir. Dörtte birlik 
bir kesim 6-10 saat; yine dörtte bire yakın bir kesim de 11-30 saat ayırmaktadır. 30 saatten 
fazla zaman ayıranların sayısı %15 civarında olsa da, diğer spor izleyicilerine oranla at yarışı 
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izleyicilerinin oldukça büyük bir zamanlarını bu etkinliği takip etmeye ayırdığı görülmektedir 
(Tablo 7).  

Tablo 8. Nasıl yarış oynuyorsunuz?  

 Frekans 
Yüzdeli

k 
Geçerli 

Yüzdelik 
Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Her yarış günü 806  34,5  34,6  34,6  
Yarış seçerek 518  22,2  22,2  56,8  

Zaman buldukça 541  23,1  23,2  80,0  
Seyredebildiğim günlerde 289  12,4  12,4  92,4  

Hissettiğim günlerde 176  7,5  7,6  100,0  

Toplam 2330  99,7  100,0   
Boş  7  ,3    

Toplam 2337  100,0    

At yarışı oynayanların % 35'e yakınının her gün at yarışı oynaması, olayın toplumsal 
boyutunu gözler önüne sermektedir. Normal şartlarda haftada altı gün boyunca yarış 
düzenlenmektedir. Ayrıca her gün en az 7 yarış yapıldığı da düşünülmelidir. Bu da hafta 
boyunca ortalama olarak 40-50 yarış oynanabileceğini göstermektedir. İzleyicilerin önünde 
geniş bir seçenek grubu bulunmaktadır. İzleyicilerin üçte birlik bir kesimi her yarış günü şans 
oyunları oynadığını ifade etmektedir ki bu, son derece anlamlı bir sonuç olarak 
yorumlanabilir. Diğer bir veri olarak, her bir yarış için aynı anda birden fazla şans oyunu 
oynama imkanı (ikili, ganyan, sıralı üçlü bahis, çifte, plase vs.) bulunmasıdır. Oynama 
sayısını artırıcı bir etken olarak değerlendirilmelidir (Tablo 8).  

Tablo 9. Oyun oynamadığınız günlerde yarışları takip ediyor musunuz?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Evet 1735  74,2  74,5  74,5  

Hayır 594  25,4  25,5  100,0  
Toplam 2329  99,7  100,0   

Boş  8  ,3    

Toplam 2337  100,0    

Tablo 8'de işaret edilen duruma benzer bir özellik de yukarıda görülmektedir. 
Seyircilerin %74,5 gibi büyük bir kesimi oyun oynamasa dahi yarışları takip etmektedir. Bu 
durumda harcanan zaman bir kat daha artmaktadır (Tablo 9). 

Tablo 10. Tüyo'ya inanır mısınız?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Evet 1210  51,8  52,3  52,3  

Hayır 1103  47,2  47,7  100,0  
Toplam 2313  99,0  100,0   

Boş  24  1,0    

Toplam 2337  100,0    

Tüyo, at yarışı oynayacak kişiye, başka kişiler tarafından yarışlara yönelik çeşitli kanallarla 
aktarılan bilgi olarak ifade edilebilir. At yarışı ile ilgili tüyo alma eğiliminin, oyun oynayanların 
yaklaşık yarısı tarafından benimsenmesi ilginç bir sonuçtur (Tablo 10). Sosyal açıdan at yarışı 
seyircilerinin nasıl bir örüntü geliştirdiği ile ilgili olarak değerlendirilebilir. Kontrol edilebilir 
faktörlerin son derece az olduğu bu tip yarışlarda, hangi atın kazanma ya da kaybetme ihtimali olduğu 
yönündeki tahminler, çeşitli kanallarla yayılmaktadır. Gazeteler ve bültenlerde de yarışlarla ilgili 
olarak değişik "tahminler" benzer amaçlarla kullanılmaktadır. 
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Tablo 11. Ortalama günlük oyun miktarınız?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

0-1 milyon 1140  48,8  49,0  49,0  
2-5 milyon 914  39,1  39,3  88,3  

6-10 milyon 206  8,8  8,9  97,2  
11-50 milyon 48  2,1  2,1  99,2  
51 milyon + 18  ,8  ,8  100,0  

Toplam 2326  99,5  100,0   
Boş  11  ,5    

Toplam 2337  100,0    

Seyircilerin yaklaşık yarısı günde bir milyon TL'na kadar oyun oynamaktadır. Oynama 
sayısının haftada yedi defaya kadar çıkabileceği düşünülürse, aylık ve yıllık miktarların oldukça büyük 
rakamlara ulaşacağı görülmektedir. Yine yaklaşık %40'lık bir kesim günde 2-5 milyon TL tutarında 
miktarlarla at yarışı oyunları oynamaktadır. Bu durum diğer spor oyunlarında olmadığı kadar miktarda 
parayla oynandığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. (Tablo 11). 

Tablo 12. Kayda Değer Para Kazansanız Kaçta Kaçını Oynarsınız?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Oynamam 420  18,0  18,2  18,2  
% 1-25'i kadar 1619  69,3  70,0  88,1  

% 26-50's, kadar 189  8,1  8,2  96,3  
% 51-75'i kadar 42  1,8  1,8  98,1  
%76-100'ü kadar 44  1,9  1,9  100,0  

Toplam 2314  99,0  100,0   
Boş  23  1,0    

Toplam 2337  100,0    

At yarışlarında oynanan oyun ve oyun tarzı açısından, seyircilere eğer kazansalar bu paranın 
ne kadarını oynayacakları sorulmuştur. Araştırma grubunun büyük bir kısmı (%70) bu paranın %1-25'i 
kadarlık bir kısmını oynayacağını belirtmiştir. Yani biraz kazanıp, bu parayı özel hayatlarında 
kullanma eğilimi bulunmaktadır (Tablo 12). 

Tablo 13. At Yarışı Seyircilerinin Oynadığı Talih Oyunları İle İlgili Yüzdelikler 

Oyun Türü Frekans Yüzdelik 
Milli Piyango 387  16,8  
Kazı Kazan 292  12,6  

Spor Toto 156  6,8  
Spor Loto 175  7,6  

Sayısal Loto 988  42,8  

Borsa* 260  11,3  
Hiçbirini 

Oynamayan 
914  39,6  

* Borsa bir talih oyunu değildir. Ancak, şans    
   deneyerek para kazanma eğilimi bulunduğu için 
   araştırma kapsamına alınmıştır. 

At yarışı seyircilerinin oldukça önemli bir kısmının sayısal loto oynadığı anlaşılmaktadır 
(%42,8). Yine %16,8'lik bir kesim milli piyango almaktadır. Bunu kazı kazan (%12,6), borsa (%11,3), 
spor loto (%7,6) ve spor toto (%6,8)  izlemektedir. Hiçbirini oynamadığını ifade edenlerin oranı ise 
%39,6 gibi yüksek bir düzeydedir. Bu kesim sadece at yarışları oynamaktadır (Tablo 12). Bu durum 
diğer bir açıdan "mini-max stratejisi" ile açıklanabilir. İnsanlar en küçük bir pahaya karşılık en büyük 
zevki elde etme eğilimindedir (Bilgin, 1988, s.175). At yarışları oynama da bu anlamda 
değerlendirildiğinde, küçük bir bedel ödeyerek, beklentileri en büyük oranda gerçekleştirebilecek bir 
araç olarak görülebilir (Tablo 13). 
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TABLO 14. At yarışı oynamak için borç alıp verdiniz mi?  

 Frekans Yüzdelik 
Geçerli 

Yüzdelik 
Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Aldım 143  6,1  6,1  6,1  

Verdim 147  6,3  6,3  12,4  
Hem aldım hem verdim 423  18,1  18,1  30,6  

Olmadı 1618  69,2  69,4  100,0  

Toplam 2331  99,7  100,0   
Boş  6  ,3    

Toplam 2337  100,0    

At yarışı seyircileri içinde, at yarışları ile ilgili şans oyunları oynamak için borç alış verişi 
içine girenlerin oranı % 30,6''dır. Bu eğilim, seyircilerin günlük hayatlarında elde ettikleri geliri kritik 
şekilde at yarışları için harcayabilmekte olduklarını göstermektedir. Ancak borç alma ya da verme 
eğilimi içinde olanların toplam oranının azlığı dikkati çekmektedir. At yarışı oyunları daha çok kendi 
parasıyla oynanmaktadır (Tablo 14). 

TABLO 15. At Yarışlarıyla İlgili Herhangi Bir Uğurunuz Var Mı?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  
Evet 719  30,8  31,4  31,4  

Hayır 1574  67,4  68,6  100,0  

Toplam 2293  98,1  100,0   
Boş  44  1,9    

Toplam 2337  100,0    

At yarışları ile ilgili kendilerine şans getiren bir uğurunun olması, seyircilere sorulmuştur. 
İlginç bir sonuç olarak, %31'lik bir kesim at yarışları ile ilgili bir uğura sahip olduğunu ifade etmiştir. 
Bu sonuç dış faktörlere yüklemleme yapma ve kendi kontrol edemediği beklentilere sahip olmanın bir 
göstergesi olarak değerlendirilmekle birlikte, bütün araştırma grubu için geçerli değildir (Tablo 15). 

TABLO 16. At Yarışı Oynamadığınız Zamanlarda Eksiklik Hisseder Misiniz?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  
Evet 876  37,5  38,0  38,0  

Hayır 1431  61,2  62,0  100,0  

Toplam 2307  98,7  100,0   
Boş  30  1,3    

Toplam 2337  100,0    

Alışkanlık düzeyinde at yarışı oynayanları belirlemek için sorulan bu soruya, %38'lik bir 
kesim "evet" cevabını vermiştir. Bu oran oldukça önemli görülmelidir. Bir şans oyununu oynamadığı 
zaman eksiklik hissetme, bir tür bağımlılık kazanma olarak değerlendirilmelidir. Bu seyirciler için 
araç-amaç ilişkisinin bazı seyirciler için ortadan kalktığı, şans oyunları oynamak için at yarışlarıyla 
ilgilenmeye başladığı anlaşılmaktadır (Tablo 16). 

TABLO 17. Kaybettiğiniz zaman hırslanır ve daha fazla oynar mısınız?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  
Evet 594  25,4  25,6  25,6  

Hayır 1730  74,0  74,4  100,0  

Toplam 2324  99,4  100,0   
Boş  13  ,6    

Toplam 2337  100,0    

Alışkanlık kazanma açısından, kaybedildiği zaman daha fazla oynama eğilimi önemli olarak 
değerlendirilmektedir. Seyircilerin %25,6'sı kaybettiği zaman hırslandığını ve daha fazla oynadığını 
ifade etmektedir. Bu nokta bazı seyirciler için eğlence amacının dışına çıkılabildiğinin göstergesidir. 
Ancak yine de çoğunluk kaybedince hırslanmamakta ve daha fazla oynamayı tercih etmektedir (Tablo 
17). 
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TABLO 18. Başkasının Kazandığını Görmek Sizi Oynamaya Sevk Eder Mi?  

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  
Evet 823  35,2  35,6  35,6  

Hayır 1489  63,7  64,4  100,0  

Toplam 2312  98,9  100,0   
Boş  25  1,1    

Toplam 2337  100,0    

Sosyal etkiler açısından, başkalarının yaşantıları ve gözlemlemenin, gösterilecek davranışın 
niteliği açısından önemi bulunmaktadır. Pek çok şans oyununda diğerlerinin büyük kazanç sağlamış 
olması, başkalarının oynama eğilimini de artırmaktadır. At yarışı seyircilerinin %35'i başkaları 
kazandığı zaman oynama eğilimi göstermektedir. Bu da seyircilerin sosyal olarak birbirinden 
etkilendiğini göstermektedir. (Tablo 18). 

TABLO 19. At yarışı oynamanızla ilgili ne düşünüyorsunuz? 

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Yığmalı Yüzdelik 

Geçerli  

Kardayım 246 10,5 10,6 10,6 
Zarardayım 1180 50,5 51,0 61,6 

Denk 888 38,0 38,4 100,0 
Toplam 2314 99,0 100,0   

Boş  23 1,0     

Toplam 2337 100,0     

Seyircilerin beklentilerini gerçekleştirme düzeyi açısından, durumun pek parlak gözükmediği 
anlaşılmaktadır. At yarışları ile ilgili oynanan oyunlarda, seyircilerin sadece % 10,6'sı kârda olduğunu 
düşünmektedir. Grubun yarıdan fazlası ise zararda olduğunu düşünmektedir (Tablo 19). 

Tablo 20. At yarışı oynamanızla ilgili ne düşünüyorsunuz? * Nasıl yarış oynuyorsunuz? 
Kaykare analizi 

 

Nasıl yarış oynuyorsunuz? 
Top
lam Her yarış 

günü 
Yarış 

seçerek 

Zaman 
buldukç

a 

Seyredebildi
ğim günlerde 

Hissettiği
m 

günlerde 

 
 

At yarışı oynamanızla 
ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 

Kardayım 
90  82  36  21  16  245   

36,7%  33,5%  14,7%  8,6%  6,5%  
100
,0%   

Zarardayım  
457  214  283  151  75  

118
0   

38,7%  18,1%  24,0%  12,8%  6,4%  100
,0%   

Denk 
256  218  214  112  82  882   

29,0%  24,7%  24,3%  12,7%  9,3%  
100
,0%   

Toplam 
Sayı 

 

803  514  533  284  173  
230

7   

34,8%  22,3%  23,1%  12,3%  7,5%  
100
,0%   

Kaykare Testi 
 Değer Sd Manidarlık 

Pearson Chi-Square 56,852  8  ,000  
Geçerli N  2307    

At yarışları oynamalarına ilişkin olarak kendini karda görenler, zararda görenlere göre yarış 
seçerek oynamaktadır. Zararda görenler ise karda görenlere oranla daha çok "zaman buldukça" 
oynamaktadır. Algılanan beklentileri gerçekleştirme düzeyi ile oynama sıklığı karşılaştırıldığında, 
kendini kârda ve zararda olarak değerlendirenler, denk durumda olduğunu düşünenlerden daha fazla 
oynama, "her yarış günü" oynama eğilimindedir. Zararda ve denk olanlar, kârda olanlara göre daha 
çok "zaman buldukça" oynamaktadır. Kendisini kârda olarak değerlendirenler, zararda ve denk olarak 
değerlendirenlere göre daha fazla "yarış seçerek" oynamaktadır (Tablo 20). 
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TABLO 21. At yarışı oynamanızla ilgili ne düşünüyorsunuz? * Ortalama günlük oyun 
miktarınız? Kaykare analizi 

 
Ortalama günlük oyun miktarınız? 

Top
lam 0-1 milyon 2-5 milyon 

6-10 
milyon 

11-50 
milyon 

51 
milyon + 

 

At yarışı 
oynamanızla 

ilgili ne 
düşünüyorsunuz

? 

Kardayım  
94  101  33  12  6  246   

38,2%  41,1%  13,4%  4,9%  2,4%  
100
,0%  

 

Zarardayım  
580  458  105  24  8  

117
5  

 

49,4%  39,0%  8,9%  2,0%  ,7%  
100
,0%  

 

Denk 
453  349  66  12  4  884   

51,2%  39,5%  7,5%  1,4%  ,5%  
100
,0%  

 

Toplam Sayı  
1127  908  204  48  18  

230
5  

 

48,9%  39,4%  8,9%  2,1%  ,8%  
100
,0%  

 

Kaykare Testi 
 Değer Sd Manidarlık 

Pearson Chi-Square 36,238  8  ,000  
Likelihood Ratio 30,834  8  ,000  

Linear-by-Linear Association 23,617  1  ,000  
Geçerli N 2305    

Kendisini kârda olarak algılayan seyirciler, denk ve zararda olanlara göre daha fazla 
para miktarlarıyla at yarışı oyunları oynamaktadır. Denk ve zararda olanlar ise daha az para 
miktarlarıyla oynamaktadır. (Tablo 21). Aynı değerlendirme aylık olarak oynanan oyun 
miktarı için de yapılmış ve benzer sonuçlar alınmıştır. At yarışı izleyicilerinin, para 
kazandıkça daha fazla oynama eğiliminde olmaları, kazanılan paranın beklentileri 
karşılamaktan çok, artırdığını gösteren önemli bir sonuçtur.  

Beklentilerini karşılama ve diğer talih oyunlarını ve borsada oynama açısından yapılan 
değerlendirmede, sayısal loto ve borsada oynama açısından gruplar arasında farklılık 
bulunmaktadır. Kendisinin kârda olduğunu düşünenler (%36,2), zararda (%45,4) ve denk 
olduğunu düşünenlere (%41,3) göre daha az sayısal loto oynamaktadır (Kaykare = 8,36; 
sd=2). Buna karşılık, kendisinin kârda olduğunu düşünenler (%17,5), zararda (%9,4) ve denk 
olduğunu düşünenlere (%11,9) göre borsada daha çok oynamaktadır (Kaykare = 8,36; sd=2).  
Buradan beklentilerini gerçekleştirmiş olduğunu hissedenlerin, şansa daha az yer olan 
borsadan; zararda ya da denk olan, yani beklentilerini daha az seviyede gerçekleştirmiş 
olanların ise şansın önemli faktör olduğu sayısal lotodan beklenti içine girdiği görülmektedir. 
Beklentilerini gerçekleştirmiş olanlar yetenek ve teknik bilgi gerektiren alana; 
gerçekleştirememiş olanlar ise şansa ağırlık vermektedir. 

Sonuç 

· İzleyicilerin önemli bir kısmı 5 yıldan fazla bir süreden beri at yarışlarıyla ilgilenmektedir. Bu 
ilginin diğer sporlarda olduğu gibi haftada bir günle sınırlı olmadığı görülmektedir. 

· Seyircilerin at yarışlarına başlama sebepleri içinde en önemlisinin "heyecan" olduğu 
görülmektedir. Hemen arkasından da "para" gelmektedir. Üçüncü önemli faktörün "at sevgisi"; 
sonraki faktörlerin ise eğlence ve merak olduğu anlaşılmıştır. 

· Para kazanma isteği, at yarışı oynama eğiliminde önemli bir güdü olarak görülmektedir. Araştırma 
grubunun yaklaşık üçte biri, doğrudan para kazanmayı hedeflemektedir. Diğer üçte birlik bir 
kesim ise "hobi" olarak oynadığını ifade etmektedir. 
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· "Takip", at yarışı izleyicilerinin beklentilerini gerçekleştirmeye çalışırken, esas uğraş olarak aldığı 
önemli bir noktadır. Yani günlük olarak yarışları izleyerek, bültenlerden, televizyon ve radyodan 
ve gazetelerden sürekli şekilde atların ve jokeylerin performansı izlenmektedir. 

· Her gün at yarışı oynayanların oranı, üçte birin üzerindedir. Normal şartlarda haftada altı gün 
boyunca yarış düzenlenmektedir. Ayrıca her gün en az 7 yarış yapıldığı da dikkate alınırsa, 
ortalama olarak haftada 40-50 yarış oynanabileceği anlaşılmaktadır. 

· Tiyo alma eğilimi, oyun oynayanların yaklaşık yarısı tarafından benimsenmektedir.  
· At yarışı seyircilerinin oldukça önemli bir kısmının sayısal loto oynadığı anlaşılmaktadır (%42,8). 

Yine %16,8'lik bir kesim milli piyango almaktadır. Bunu kazı kazan (%12,6), borsa (%11,3), spor 
loto (%7,6) ve spor toto (%6,8)  izlemektedir. Hiçbirini oynamadığını ifade edenlerin oranı ise 
%39,6 gibi yüksek bir düzeydedir. Bu kesim sadece at yarışları oynamaktadır. 

· At yarışı seyircileri içinde, at yarışları ile ilgili şans oyunları oynamak için borç alış verişi içine 
girenlerin oranı % 30,6''dır. Oldukça fazla sayıda kişinin oyun oynamak için cebinde parası 
olmadığı halde borç aldığı anlaşılmaktadır. 

· Bir şans oyununu oynamadığı zaman eksiklik hissetme, bir tür bağımlılık kazanma olarak 
değerlendirilmelidir. %38'lik bir kesim at yarışları oynamadığı zamanlarda eksiklik hissettiğini 
söylemektedir. 

· Seyircilerin %25,6'sı kaybettiği zaman hırslandığını ve daha fazla oynadığını ifade etmektedir. Bu 
nokta bazı seyirciler için eğlence amacının dışına çıkılabildiğinin göstergesidir. 

· At yarışı seyircilerinin %35'i başkaları kazandığı zaman oynama eğilimi göstermektedir. Bu da 
seyircilerin sosyal olarak birbirinden etkilendiğini göstermektedir. 

· Seyircilerin beklentilerini gerçekleştirme düzeyi açısından, durumun pek parlak gözükmediği 
anlaşılmaktadır. At yarışları ile ilgili oynanan oyunlarda, seyircilerin sadece % 10,6'sı kârda 
olduğunu düşünmektedir. Grubun yarıdan fazlası ise zararda olduğunu düşünmektedir. 
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  THE EFFECT OF SOCIAL STRESS ON PERFORMANCE LEVEL OF ATHLETES 
IN EGYPTIAN NATIONAL TEAM OF GYMNASTIC 
                   
 
 
 
*DR.Mohamed Abd el Menaem El Shafaey 
*DR.Moustafa Hussein Bahy 
 
 
 
           Stress occur generally as a result of an individual or a group of  
individuals concentration on factors beyond control,which make the  
individual unable to cope psychologically with society around him. 
          The concept of stress indicates that it is an intrinsic or  
external change leading to a sharp constant emotional response 
          This research aims at recognizing the effect of social stress on  
performance level of international gymnastic athletes and studying the  
difference between the results of apparatus and the relation between social  
stress and performance level on various apparatus. 
          The researchers used the descriptive method [field survey]. the  
community of the research consists of members of egyption national team of  
gymnastic on May 2004 championship. They were [11] athletes. 
THE researchers used test of social stress. 
            Research results were as follows: 
1. social stress have an effect on the performance level of athletes at  
egyptian national team of gymnastic. 
2. there are difference between social stress and preformance level on  
various apparatus. 
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MUĞLA ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SERBEST ZAMAN 
FAALİYETLERİNE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

* Murat EHLÜZOĞLU, ** Fehmi Çalık *** Kenan SİVRİKAYA **** Erdal ZORBA               

***** Mahmut KAHVECİ 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı Muğla Üniversitesinde okuyan öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirme 

tercihlerinin incelenmesidir. 
Veriler Muğla Üniversitesinin farklı Fakülte ve Yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden 680 kişiye 

uygulanan anketle elde edilmiştir. Elde edilen veriler Microsoft firmasının geliştirdiği Excel 7:0 paket programı ve 
SPSS 7,5 istatistik analiz programı kullanılarak Frequency yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirme tercihlerini ekonomik, tanıtım, 
program, liderlik ve tesislerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Okullar, 

 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to research the leisure preferences of the students who are at the Muğla University. 
The dataes were collected by using the test at 680 students whom are the student at different Faculties and 

High Schools of Muğla University. The Dataes were analyzed by using the Excell 7:0 which was developed by 
Microsoft packed company and SPSS 7,5 statistic analyzing programmed by Frequency technique. 

According to results, leisure preferences of the students are being effected by the economic, presentation, 
leisure program, leadership and the facilities factors. 

Key Words: Recreation, schools, 

 

GİRİŞ 

Bireylerin fizik ve ruhsal doyuma ulaşma çabasında yaratılmak istenen pozitif gelişmelerin 
desteklenmesi önemli bir sorumluluktur. Kişinin zorunluluklarının dışında kalan sürede yapılacak 
planlamalarla ve ayrılacak küçük zaman dilimleriyle bunu sağlayabileceğine inandırılması ise temel 
bir sorun olarak görülmektedir. Zamanı, alım gücündeki artışa paralel olarak tüketime yansıtan 
insan, ihtiyaçlarının seçiminde ve kullanımında, zamanı kullanım verimliliği hesabı yapmadığından, 
çoğunlukla zamanı boşa harcayabilmektedir. Oysa, zaman harcarken çok büyük israflar içine 
girildiği her çeşit toplumlarda görülebilmektedir. Zamanın verimli kullanılmasını engelleyen kişisel, 
toplumsal ve ekonomik kaynaklı pek çok faktörden söz etmek mümkündür (Karaküçük, 1995) 

Bireysellikten toplumsallığa geçiş sürecinde, bireyin en kalabalık topluluklarla bir arada 
olma süreci öğrencilik dönemlerinde görülmektedir. Bunun daha mantıklı ve bilinçli tercihlerle 
oluştuğu dönem, gelişim dönemi olarak da düşünüldüğünde, üniversitelerdir. Üniversite eğitimi 
sırasında, olası aile ortamından da uzaklaşan bireyin yeni eğilimler ve yeni arkadaş grupları edinme 
döneminde kazandırılacak bazı alışkanlıklar onun tüm yaşam kalitesini de olumlu yönde 
etkileyebilecektir.  

Bu nedenle boş zamanların değerlendirilmesi gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde 
üzerinde en çok durulan ve önem verilen ortak problemlerdendir. Boş zamanı iki tarafı keskin bir 
kılıca benzetmek mümkündür. Olumlu kullanılırsa kişisel ve toplumsal gelişim, olumsuz 
kullanılırsa bunalım, başıbozukluk gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Karaküçük, 1997). 

Bireylerin serbest zamanlarını nasıl değerlendireceğine ilişkin kararları tamamen kendilerine 
özgü olup, bireyin bu yöndeki motivasyonunun oluşması sonucunda belirlenir. Bireyin çevreyi 
algılama ve etkilenme biçimi ise bu durum üzerindeki en önemli faktörlerden biridir. 
 
*Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 
** Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
***Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
**** Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
*****Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 
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YÖNTEM 

Bu araştırmanın verileri; Muğla Üniversitesinin farklı birimlerinde eğitim öğretimlerine 
devam eden 680 öğrenciden elde edilmiştir. 

Bu araştırmanın verileri, kırk sorudan oluşan bir anket kullanılarak elde edilmiştir. Soruların 
anlaşılabilirliklerinin test edilmesi amacıyla anket üçü alan bilgisine sahip ve ikisi Türk dili 
konusunda uzman toplam beş kişiye uygulanmış ve onların önerileri doğrultusunda gerekli 
düzeltmeler yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Teste ayrıca güvenilirlik çalışması yapılmamıştır. 
Cevaplar beş şıktan oluşmuş ve ilk iki tercih katılımı engelleyici faktör olarak değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler Microsoft firmasının geliştirdiği excel programına yüklendikten sonra 
SPSS 7.5 paket programına aktarılmış ve bu paket programla frequency testi ile analiz edilmiştir. 
 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada elde edilen bulgular aşağıda tablolar şeklinde sunulmuştur. 

Tablo 1 : Deneklerin Sorulara Verdikleri Cevapların Sayısal ve Yüzde Dağılımları 
 
 HER ZA. ÇOĞ. ZA. BAZAN ÇOK NA. HİÇ TOPLAM 

N % N % N % N % N % N % 
Y. S. Z. Y. 39 5,7 174 25,6 322 47,4 102 15,0 43 6,3 680 100 
N.G.A.O.B. 51 7,5 153 22,5 243 35,7 151 22,2 82 12,1 680 100 
A.M.Ç.F. 46 6,8 74 10,9 157 23,1 231 34,0 172 25,3 680 100 
İ.B.İ.Ö. 139 20,4 231 34,0 164 24,1 63 9,3 83 12,2 680 100 
S.Z.A.B.Ö.D. 41 6,0 56 8,2 196 28,8 124 18,2 263 38,7 680 100 
İ.A.K.Y.P.Y. 55 8,1 105 15,4 249 36,6 168 24,7 103 15,1 680 100 
F.Y.İ.A.Y.O.D 38 5,6 75 11,0 150 22,1 123 18,1 294 43,2 680 100 
S.Y.Y.S.D. 69 10,1 77 11,3 159 23,4 160 23,5 215 31,6 680 100 
G.H.B.Y.İ. 29 4,3 55 8,1 254 37,4 178 26,2 164 24,1 680 100 
Y.Y.B.F.B. 74 10,9 113 16,6 197 29,0 160 23,5 136 20,0 680 100 

A.K.A.G.B. 63 9,3 103 15,1 174 25,6 166 24,4 174 25,6 680 100 

S.Z.A.M.D. 95 14,0 144 21,2 228 33,5 111 16,3 102 15,0 680 100 

K.A.S.Z. 41 6,0 82 12,1 246 36,2 146 21,5 165 24,3 680 100 

U.O.Y. 44 6,5 79 11,6 155 22,8 148 21,8 254 37,4 680 100 

A.B.İ.V. 13 1,9 22 3,2 60 8,8 88 12,9 497 73,1 680 100 

G.İ.U. 26 3,8 28 4,1 100 14,7 122 17,9 404 59,4 680 100 

İ.Ç.H.A.Y. 43 6,3 69 10,1 204 30,0 163 24,0 201 29,6 680 100 

S.P.V. 16 2,4 38 5,6 97 14,3 103 15,1 426 62,6 680 100 

S.B.A.F.Y. 39 5,7 56 8,2 226 33,2 88 12,9 271 39,9 680 100 

S.E.A.F.Y. 37 5,4 53 7,8 212 31,2 88 12,9 290 42,6 680 100 

F.Ç.P. 91 13,4 133 19,6 241 35,4 128 18,8 87 12,8 680 100 

A.K.F.B. 87 12,8 135 19,9 196 28,8 117 17,2 145 21,3 680 100 

A.H.B.Y. 78 11,5 142 20,9 223 32,8 124 18,2 113 16,6 680 100 

D.E.D. 82 12,1 111 16,3 213 31,3 125 18,4 148 21,8 680 100 

F.M.Y. 131 19,3 169 24,9 208 30,6 106 15,6 66 9,7 680 100 

U.A.M.D. 64 9,4 134 19,7 259 38,1 129 19,0 94 13,8 680 100 

V.O.A.K. 127 18,7 189 27,8 201 29,6 111 16,3 52 7,6 680 100 

A.O.A.B..D. 53 7,8 107 15,7 282 41,5 133 19,6 105 15,4 680 100 

A.İ.R.H.Y. 215 31,6 198 29,1 130 19,1 78 11,5 59 8,7 680 100 

Y.A.İ.S.Y. 197 29,0 204 30,0 168 24,7 69 10,1 42 6,2 680 100 

Y.A.İ.S.U. 116 17,1 177 26,0 210 30,9 102 15,0 75 11,0 680 100 

M.G.Ö.S.Z.F. 209 30,7 138 20,3 180 26,5 70 10,3 83 12,2 680 100 
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Tablo 1’e göre ankete katılanların bireylerden %31.3‘ü  her zaman ve çoğu zaman yeterince 
serbest zaman bulamadığını bildirmiştir. Bu oran  serbest zaman faaliyetlerine katılmada çok büyük  
bir engel görünmemektedir. Yine tabloda görüldüğü gibi  rekreasyon faaliyetlerine katılmakta ne 
gibi aktiviteler olduğunu bilmeyenlerin oranının % 30 olduğu görülmüştür. Bu oranda katılım için 
çok büyük bir engel değildir. Ankete katılan bireylerin rekreasyon faaliyetlerine katılmakta ailevi 
meşguliyetin engel olarak görenlerin oranı %6,8 olarak bulunmuştur. Çoğu zaman diyenlerin 
oranıyla bu oranın toplamı %17.6 dur bu aran da  genel anlamda düşük bir oranı temsil etmektedir.  

Rekreasyon faaliyetlerine katılmada ankete katılanların yarından fazlası iş benim ilk 
önceliğim diye yaklaşmıştır. Bu oran dikkate değer bir orandır. Ankete katılanların tamamına yakını 
serbest zaman aktivitelerinin önemli olduğunu söylemiştir. Ankete katılan bireylerin %85 oranında 
serbest zaman faaliyetlerinin önemine inanıyor olması anlamlıdır. Rekreatif faaliyetlere katılımda  
paranın çok önemli olmadığını belirtenlerin oranı %76.5 olarak bulunmuştur. Serbest zaman 
faaliyetleri çok para gerektirmeden de yapılabilecek faaliyetlerdir katılımcıların cevapları bunu 
doğrulamaktadır.  

Rekreatif faaliyetlere katılımla ilgili fiziksel yeteneklerinin   yeterli olduklarını söyleyenlerin 
oranı çok yüksek bulunmuştur. Bu anketin üniversite gençliğine yapılması bunda etkili olmuştur 
diyebiliriz.Ankete katılanların çoğu sanatsal veya yaratıcı yeteneklere sahip olduklarını 
belirtmişlerdir, bu anlamda rekreasyon faaliyetlerine  katılmada bir engel olmadığı gözlenmiştir. 

Genelde hiçbir şey yapmak istemiyorum’ diyenlerin çok az olduğu; bu anlamda bir engel 
olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuç bize rekreatif faaliyetlere çeşitlilik olduğunda katılımın yüksek 
olacağı sonucunu verebilir. 

Rekreasyon faaliyetlerine katılmada yapacak bir faaliyet bulamıyorum diyenlerin oranı bir 
hayli düşük bulunmuştur. Rekreasyon alanı çok geniştir bireyler kendine yapacak bir faaliyet 
bulmada pek zorlanmayabilir. Ankete katılanların çok azı %24.4 ü arkadaş grubu bulmakta bir 
engel görmemiştir. Faaliyetlere katılmada aktivitelerin mevcut olmadığını belirtenlerin oranı 
yüksektir buda bize rekreatif faaliyetlerin ülkemizde sınırlı olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir.  

Farklı aktivitelerle  insanımıza gidildiğinde faaliyetlere katılım artabilmektedir. Aktivitelere 
katılmada tercihin bir engel olmadığı gözlenmiştir. Yine ulaşımı rekreatif faaliyetlere katılmada  bir 
engel olarak görenlerin oranı da gayet düşük olarak bulunmuştur. .Ankete katılanların % 1.9 ‘u gibi 
çok küçük bir kısmı ailelerinin kati suretle izin vermediğini söylemiştir.  

Sağlık problemleri ile karşılaşanların oranı % 7.9 olarak gözlenmiştir. Bu anlamda bir engel 
olmadığını söyleyebiliriz. Bayanlara ait faaliyetlerinin olup olmaması bir engel teşkil etmemektedir. 
Erkeklere  ait faaliyetlerinin olup olmaması bir engel teşkil etmemektedir. 

Ankete katılanların % 32.9 ‘u faaliyetlerin pahalı olduğunu söylemiştir. Bu anlamda bir 
engel olarak söyleyebiliriz. Özellikle bu anketin uygulandığı üniversite gençliğinin faaliyetilerin 
pahalı olduğunu söylemesi dikkate değerdir. Akşamları katılacak faaliyet bulamıyorum’ diyenlerin 
oranı % 32.6 olarak gözlenmiştir. Bu anlamda bir engel gibi görebiliriz. Özellikle okul çıkışı 
zamanda faaliyetlerin azlığı söz konusudur.  

Yine ankete katılanların % 32.4‘ü aktiviteler hakkında bilgilerinin olmadığından 
bahsetmektedir. Bu anlamda bir engel olarak görülebilir. Rekreasyon ve katılım açısından halkın 
bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır diyebiliriz. Ankete katılanların % 28.4 gibi bir oran derslerini 
etkileyeceğini düşündüğünden bahsetmektedir. Bu anlamda bir engel olarak görebiliriz.  

Ankete katılanların yarıya yakını % 44.1’i fiziksel mekanların yetersiz olduğundan 
bahsetmektedir. Bu anlamda büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak aktivitelerin 
özellikle sportif kapalı alan faaliyetlerinin yapılmasında mekana acil ihtiyaç vardır denilebilir.  

Ankete katılanların yarıya yakını %46.5 aktivitelerin kısıtlı olduğunu söylemiştir. Bu 
anlamda bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekreasyon faaliyetlerinde çeşitliliğin önemini 
anlatması bakından dikkate değerdir. 

Ankete katılanların % 60. 7 ‘si gibi çok büyük bir kısmı rehberlik hizmetlerinin yetersiz 
olduğundan bahsetmektedir. Bu anlamda bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oran bize 
rekreasyon liderlerine duyulan ihtiyacı göstermesi bakımından önemlidir. Yine ankete katılanların 
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% 59 gibi çok büyük bir kısmı sorumluların yetersizliğini bir engel olarak görmektedir. Rekreatif 
faaliyetleri düzenlemekle yükümlü insanlar bu işlerinde daha fazla ön plana çıkabilmelidirler. 
Üstlendikleri sorumluluğun farkına varmaları gerekir.  Ankete katılanların % 43. 1 gibi yarıya yakın 
bir kısmı sorumlulara ulaşamamaktan dolayı bir engel olarak görmektedir. Sorumluluk 
mevkisindeki insanlar bu sonucu dikkate alarak daha fazla oranda kitleye ulaşmaya gayret 
göstermelidirler. Ankete katılanların % 51 gibi büyük bir çoğunluğu Muğla’ya gelmeden önce 
serbest zaman faaliyetlerine katıldığından bahsetmektedir. 
 

Tablo 2-A: Katılımı Engelleyen Faktörlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
 

PARAMETRELER Yaş Grupları n % 

Yeterince Serbest 
Zamanım yok 

17-20 95 26,91 
21-24 99 33,9 
25 ve Üzeri 19 54,28 

Ne Gibi Aktiviteler 
Olduğunu Bilmiyorum 

17-20 105 29,74 
21-24 83 28,42 
25 ve Üzeri 16 45,71 

Ailevi Meşguliyetim Çok 
Fazla 

17-20 51 20,15 
21-24 57 19,38 
25 ve Üzeri 12 34,28 

İş Benim İlk Önceliğim 17-20 185 72,83 
21-24 165 56,5 
25 ve Üzeri 20 57,14 

Serbest Zaman 
Aktiviteleri Bence Önemli 
Değil 

17-20 40 16,12 
21-24 40 33,56 
25 ve Üzeri 7 20,0 

İstediğim Aktivitelere 
Katılacak Yeterli Param 
Yok 

17-20 67 26,48 
21-24 78 26,71 
25 ve Üzeri 15 42,85 

Fiziksel Yeteneklerimin 
Uygun Olduğunu 
Düşünmüyorum 

17-20 56 22,58 
21-24 53 18,15 
25 ve Üzeri 4 16,0 

Sanatsal veya Yaratıcı 
Yeteneklere Sahip 
Değilim 

17-20 77 21,81 
21-24 64 21,91 
25 ve Üzeri 5 14,28 

Genelde Hiçbir Şey 
Yapmak İstemiyorum 

17-20 41 11,61 
21-24 49 36,03 
25 ve Üzeri 4 11,42 

Yalnız Yapılacak Bir 
Faaliyet Bulamıyorum 

17-20 99 28,44 
21-24 83 28,42 
25 ve Üzeri 7 20,0 

Aktiviteye Katılacak 
Arkadaş Gurubu 
Bulamıyorum 

17-20 93 26,34 
21-24 65 22,26 
25 ve Üzeri 8 22,85 

Serbest Zaman 
Aktiviteleri Mevcut Değil 

17-20 120 33,99 
21-24 107 36,64 
25 ve Üzeri 11 31,42 

Katılacağım Aktiviteyi 
Seçmekte Zorlanıyorum 

17-20 56 15,86 
21-24 56 19,17 
25 ve Üzeri 11 31,42 

Ulaşım Olanağım Yok 17-20 54 15,29 
21-24 60 20,54 
25 ve Üzeri 9 25,71 

Anne Veya Babam İzin 
Vermiyor 

17-20 19 5,38 
21-24 14 4,79 
25 ve Üzeri 2 5,71 

 
 



 5 

 
 

Tablo 2-B: Katılımı Engelleyen Faktörlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
 

PARAMETRELER Yaş Grupları n % 
Gurup İçinde Utanıyorum 17-20 28 7,93 

21-24 22 7,8 
25 ve Üzeri 4 11,41 

İlgimi Çeken Hiçbir 
Aktivite Yok 

17-20 56 15,86 
21-24 48 16,43 
25 ve Üzeri 7 20,0 

Sağlık Problemlerim Var 17-20 30 8,49 
21-24 22 7,53 
25 ve Üzeri 2 5,71 

Sadece Bayanlara Ait 
Faaliyet Yok 

17-20 47 13,31 
21-24 45 15,41 
25 ve Üzeri 3 8,57 

Sadece Erkeklere Ait 
Faaliyet Yok 

17-20 39 11,04 
21-24 42 14,38 
25 ve Üzeri 9 25,71 

Faaliyetler Çok Pahalı 17-20 103 29,17 
21-24 107 36,64 
25 ve Üzeri 15 42,85 

Akşamları Katılacak 
Faaliyet Bulamıyorum 

17-20 108 30,59 
21-24 103 35,27 
25 ve Üzeri 11 31,42 

Aktiviteler Hakkında 
Bilgim Yok 

17-20 122 34,56 
21-24 85 29,1 
25 ve Üzeri 13 37,14 

Var Olan Aktiviteler Bana 
Uygun Değil 

17-20 81 22,94 
21-24 64 21,91 
25 ve Üzeri 15 42,85 

Aktiviteler İçin Rehberlik 
Hizmetleri Yetersiz 

17-20 221 62,60 
21-24 175 59,93 
25 ve Üzeri 17 48,57 

Yapılacak Aktivitelerle 
İlgili Sorumlular Yetersiz 

17-20 203 57,5 
21-24 203 69,52 

25 ve Üzeri 15 40,0 

Yapılacak Aktivitelerle 
İlgili Sorumlulara 
Ulaşamıyorum 

17-20 77 21,81 
21-24 127 43,49 
25 ve Üzeri 14 40,0 

Muğlaya Gelmeden 
Önce Serbest Zaman 
Faaliyetlerine 
Katılıyordum 

17-20 177 50,14 

21-24 154 52,73 

25 ve Üzeri 16 45,71 

 
Serbest zamanın olup olmaması fakülteler arasında farklılık göstermemiştir. Üniversite 

gençliği rekratif faaliyetlere katılmada yeterince serbest zaman konusunda bölüm veya fakülte 
olarak oranlarda çok büyük farklar ortaya çıkarmamıştır. 

25 yaş ve üstü kategorisinin özelliği olarak yaşamını idame ettirmede iş bulmak ve çalışmak 
gibi faktörler birey için daha ön planda olduğu için yaşam mücadelesinin ön planda olması 
bireylerin serbest zamanlarında azalmaya da neden olabileceği için bu sonuç beklenen bir 
durumdur. Serbest zaman eğitiminin henüz tam olarak verilemediği ülkemizde, bireylerin belirli 
yaştan sonra gençlik dönemindeki bir çok alışkanlığından vazgeçtiği gibi aktif yaşam koşullarını da 
değiştirdiği sonucuna varılabilir. 
 Serbest zaman aktivitelerine katılımı olumsuz yönde etkileyen parametreler dikkate 
alındığında yaş kategorileri ne olursa olsun, yapmakta oldukları işe karşı sorumluluklarının yüksek 



 6 

olması, bir başka değişle akademik ve iş yüklerinin yoğunluğu önemli bir etken olarak ortaya 
çıkmaktadır. İkinci önemli, bir etkende bu tür etkinlikler konusunda ve bu etkinliklerin bireyler için 
neler ifade ettiği konusunda yeterli birikimin olmadığı yönündedir. Özellikle ekonomik yönü 
domine edilen etkinliklerin daha fazla tanıtım bulduğu için serbest zaman aktiviteleri olarak 
bireylerin çeşitli merkezlerde yürütülen faaliyetler olarak algılandığı değerlendirilebilir.  
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INVESTIGATION OF STATE ANXIETY LEVEL OF GREASED WRESTLER 

Özdemir Ö.* Karaboğa K.* Aktop A.* Çetin E.* Orhan İ.*  

*Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 ABSTRACT 
 
 The aim of this study was to describe state anxiety levels of greased wrestler and 
investigate effects of state anxiety level on greased wrestling performance. 

In this study 100 greased wrestlers participated voluntarily. The athlete’s ages were 
changed between 15 and 41(25.88±6.53 years). This research was carried out at 650th 
historical Elmalı Yeşilyayla and 2nd World Competition in Elmalı/Antalya.  

Demographic information form is used for describe general characteristics of athletes 
and state anxiety subscale of Spielberger’s trait and state anxiety inventory is used for 
describe state anxiety levels.  

At the end of the analyses according to competition category, there were no significant 
differences state anxiety level between categories (1st level: 31.81±8.83, 2nd level: 28.62±4.81, 
3rd level: 33.00±6.45, 4th level: 32.27±6.16, 5th level: 31.38±7.54, and 6th level: 31.89±6.51) 
(p>0.05). According to competition result, state anxiety level of successful athletes and 
unsuccessful athletes were 30.69±8.20 and 32.37±5.14, respectively. And there was 
significant difference between groups. At the end of the competition it was seen that 
successful athletes had less anxiety point than the unsuccessful athletes (p<0.05).  

When evaluated state anxiety level there was no significant difference between group 
who were derive their income from wrestling and group who were not (p>0.05). When 
compared state anxiety level, there was no significant difference between group which found 
their preparations enough (31.34±6.66) and group which not found (31.84±7.04) (p>0.05).    

In conclusion, it was found that state anxiety levels of greased wrestling athletes were 
less and state anxiety levels of athletes which are successful at the end of the competition 
were significant less than the other. When state anxiety level considered, there was no 
significant difference between the athletes who were derive their income only from wrestling 
and the athletes who were not.  

 
Key words: State anxiety, greased wrestling, performance, income 



YAĞLI GÜREŞ İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN DURUMLULUK KAYGI 
DÜZEYLERİ İNCELENMESİ 

Özdemir Ö.* Karaboğa K.* Aktop A.* Çetin E.*   

*Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Karşılaşma öncesi sporcular kaygı, korku ve heyecan içinde olurlar ve bunu fizyolojik, 
zihinsel, duygusal ve sosyal tepkilerinde yansıtırlar. Bir çok sporcu karşılaşma öncesi mide 
ağrısı hissedebilir, negatif düşüncelere sahip olabilir ve sinirli davranışsal tepkilerde 
bulunabilir (1). 

Kaygı, duygusal bir reaksiyon olup, gerilim, endişe ve sinirlilik duyguları, hoş 
olmayan düşünceler (üzüntü) ve fizyolojik değişikliklerin bir araya geldiği bir 
kombinasyondur (2). Eğer spor ile ilgili bir müsabaka içerisinde bulunuyorsanız muhtemelen 
artış göstermiş bir uyarılmışlık ve kaygı düzeyi ile karşı karşıya gelirsiniz. Spor ve egzersiz 
psikologları müsabakasal spor ortamlarında ve fiziksel aktivitenin diğer alanlarında 
uyarılmışlık, stres ve kaygının nedenleri ve etkileri üzerine birçok inceleme 
gerçekleştirmişlerdir (3).Spor müsabakalarında kaygı, diğer duygusal ve kişilik faktörlerinin 
önemi yıllardır bilinen bir konudur (2). 

Hemen hemen bütün yetenekli müsabık sporcular performanslarında ulaşabilecekleri 
başarı ile ilgili endişe duyarak yarışmaya girerler ve bu endişe genellikle rakip ile ilişkilidir. 
Orlick (1986) “sporcuların önemli müsabakalarda  performanslarında bir düşüş görülürse, bu 
durumun sonuç hakkında çok fazla sıkıntıya yol açacağını” öne sürmüştür ve ayrıca 
“kazanmaya odaklanmanın kaygı düzeyini artırdığını ve yeteneğin tam olarak yapılmasını 
engellediğini” belirtmiştir. (4).  

Spor müsabakalarında kaygı, diğer duygusal ve kişilik faktörlerinin önemi yıllardır 
bilinen bir konudur (3). Araştırmalar ve kuramsal bilgiler kendine güven ve kaygının 
performansı etkilediğini göstermiştir. Kendine güven performansı arttırırken kaygı 
performans üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır (5).  

Spor Bilimleri sözlüğünde durumluluk kaygı bazen fizyolojik uyarılmışlık ile birlikte 
görülen ve endişe, korku ve gerilim ile karakterize olan ani duygusal deneyimler olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi durumluluk kaygı kendisini hem 
psikolojik hem fizyolojik süreçlerde göstermektedir (4). 

Durumluluk kaygısının en önemli özelliği zaman içerisinde değişik şiddetlerde olması 
ve yükselip alçalmasıdır. Sakinlik ve huzur durumluluk kaygının olmadığını gösterirken; 
gerilim, sıkıntı, sinirlilik ve üzüntü orta düzeyde durumluluk kaygıyı; şiddetli korku ve 
organize olamayan panik davranışları yüksek düzeyde durumluluk kaygı ifade etmektedir 
(21). Durumluluk kaygınının  doğasında geçici olma özelliği vardır ve zaman içerisinde 
değişir ve çeşitlilik gösterir. Genellikle A-state şeklinde ifade edilir ve belirli bir andaki 
kişinin kaygı derecesi olarak ifade edilir (6).  

Elit sporcuların kaygıyı yaşama şekilleri ile ilgili önemli kanıtlar öne sürülmektedir. 
Bütün yaş grupları ve beceri seviyelerindeki sporcular yarışma öncesi, yarışma sırasında ve 
sonrasında kognitif ve somatik kaygıyı yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Mahoney 
&Meyers,1989; Sanderson, 1989). Ancak, daha üst düzeyde yeteneğe  ve deneyime sahip 
sporcular müsabakadan 24 ila 48 saat öncesi dönem içerisinde  daha disiplinli olarak 
sakinleşmeye eğilimlidirler. Mahoney ve Avener (1977) olimpiyat elemelerinde başarılı olan 
cimnastikçilerin başarısız olanlara göre müsabaka öncesi daha yüksek kaygı düzeyine sahip 
olduklarını fakat müsabaka içerisinde kaygı düzeylerinin daha az olduğunu bulmuştur (4). 



Konu ile ilgili literatürün incelemesine dayanarak, Mahoney ve Meyers (1989) üst 
düzeyde beceriye sahip sporcuların beceri düzeyi düşük olan sporculara göre  (a) kaygılı 
olmaktan daha az etkilendiklerini, (b) yarışmadan önce kaygı düzeylerini daha etkili bir 
şekilde kontrol edebildiklerini ve (c) performanslarını gerçekleştirirken kaygılarına daha az 
odaklandıklarını ve daha çok konunun ani taleplerine odaklandıklarını sonucuna varmışlardır. 
Böylece, bu konu üzerinde yapılan çalışmalar, bütün sporcuların müsabakadan önce veya 
müsabaka sırasında kendilerini belirli düzeyde kaygılı hissetmelerine rağmen, üst düzeydeki 
sporcuların kaygıya daha iyi adapte oldukları ve başa çıkabildiklerini ve bunun sonucu olarak 
da performanslarında kaygıdan kaynaklanan bir düşüşün gözlenmediğini ortaya koymaktadır. 
Kaygı ile başa çıkma zihinsel ve davranışsal stratejilerin etkili bir şekilde kullanılmasının, elit 
ile elit olmayan sporcu arasındaki farkı oluşturduğu görülmektedir (4). 

 
YÖNTEM 
 

Çalışmaya katılan sporcuların durumluluk kaygı düzeylerini belirlemek için 
Spielberger’in Sürekli ve Durumluluk Kaygı Envanterinin Durumluluk Kaygı Alt Envanteri 
ve sporcuların gelirini güreşten sağlama veya sağlamama, müsabakaya yeterli düzeyde 
hazırlanıp/hazırlanmama durumlarını belirlemek için hazırlanan anket formu uygulanmıştır. 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya Türkiye’de yağlı güreş sporu ile uğraşan 100 güreşçi gönüllü olarak 
katılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların yaşları 15 ile 41 (25.88±6.53 yıl) arasında 
değişmektedir. Araştırmada yer alan sporcular yağlı güreş kategorileme sistemi olan boylara 
göre 6 ayrı boyda müsabakaya katılmışlardır.  Bu araştırma 2001- 2002 yılında 650. Tarihi 
Elmalı Yeşilyayla ve 2. Dünya Şampiyonasında Antalya’nın Elmalı İlçesinde yapılmıştır.  

Sporcular içerisinde; Kırkpınar Şampiyonları, Avrupa Şampiyonları, Ordular arası 
yarışmalar Şampiyonları ve Dünya Şampiyonları da yer almaktadır. 

 

Uygulama 

Çalışmaya katılan sporculara çalışmanın amacı ve önemi aktarılmıştır. Daha sonra ilk 
olarak bilgi formu uygulanmıştır. Yağlı güreş müsabakalarından 30 dakika önce durumluluk 
kaygı envanteri sporcuların envanteri doldurmaya uygun olmaması nedeniyle sporculara 
uygulayıcı tarafından okunarak doldurulmuştur.  

Envanter ve bilgi formu sonuçları Microsoft Office 2000  Excel  6.0 programında 
bilgisayar ortamına girilmiştir. toplam 100 sporcunun bilgileri istatistiksel değerlendirmeye 
alınmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Sporcuların genel özellikleri, gelir kaynaklarının güreş olup olmadığını ve müsabaka 
için hazırlıklarını yeterli bulup, bulmadıklarını belirlemek için bilgi formu ve durumluluk 
kaygı seviyelerini belirlemek için ise Spielberger’in Sürekli ve Durumluluk Kaygı 
Envanterinin Durumluluk Kaygı Alt Envanteri uygulanmıştır. 

Spielberger Sürekli ve Durumluluk Kaygı Envanterinin  

Sporcuların durumluluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi için, Spielberger ve ark.. 
(1970) tarafından geliştirilen Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin 20 maddeden oluşan 
Durumluluk Kaygı alt ölçeği kullanılmıştır. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, 
Spielberger'in İki Faktörlü Kaygı Kuramından kaynaklanmıştır (Spierlberger, 1966). 
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kısa maddelerden oluşan bir öz değerlendirme (self-



evaluation) anketidir. Başlangıçta normal yetişkinlerde kaygıyı araştırma amacı için 
geliştirilmiş olan bu ölçeğin, sonraki denemelerde lise öğrencilerine, psikiyatrik bozuklukları 
ve fiziki hastalıkları olan bireylerde de uygun olduğu görülmüştür. On yıllık denemeler 
psikologları envanterin tüm gençlere ve yetişkinlere uygulanabileceği sonucuna götürmüştür. 
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin Türkçeleştirilmesi ve Türk toplumunda geçerlilik 
çalışması Öner ve Le Compte (1977) tarafından yapılmıştır (7).   

Durumluluk kaygı maddelerinde ifade edilen duygu yada davranışlar sıklık derecesine 
göre (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen,  (3) çok zaman ve (4) hemen her zaman şeklindedir. 
Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçekleri öz değerlendirme yöntemi ve kağıt -  kalem 
tekniğiyle cevaplandırıldığından, bu ölçekler bireysel olarak ya da grup halinde uygulanabilir. 
Ölçeklerin cevaplandırılmasında herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur (7).  

Durumluluk kaygı cevap seçenekleri dört tanedir. Ölçek 20 maddeden oluştuğu için 
her ölçekten elde edilen toplam puan 20 ile 80 puan arasında değişebilir. Puanın yüksek 
olması kaygı seviyesinin yüksek olduğuna işaret eder. Ölçekte iki tür ifade bulunmaktadır. 
Bunlar (1) doğrudan yada düz (direct) ve (2) tersine dönmüş (reverse) ifadelerdir. Doğrudan 
ifadeler olumsuz duyguları; tersine dönmüş ifadeler ise olumlu duyguları dile getirir. 
Durumluluk kaygı Ölçeğinde tersine dönmüş ifadelerin sayısı ondur ve bunlar 1, 2, 5, 8, 10, 
11, 15, 16, 19 ve 20’incu   maddeleri oluşturur (7).  

Elle puanlama işleminde doğrudan ve tersine dönmüş ifadelerin toplam ağırlıkları 
saptanır. Doğrudan ifadeler için elde edilen toplam ağırlıklı puandan ters ifadelerin toplam 
ağırlıklı puanı çıkartılır. Bu sayıya önceden saptanmış ve değişmeyen bir değer eklenir. 
Durumluluk Kaygı Ölçeği için bu değişmeyen değer 50’dir. En son elde edilen değer bireyin 
kaygı puanıdır (8).       

İstatistik 

Verilerin istatistiksel analizleri kişisel bilgisayar kullanılarak, SPSS 10.0 istatistik 
paket programında (Statistical Package of Social Science;Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket 
Programı) yapılmıştır. 

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda durumluluk kaygı puanlarının normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bundan dolayı gruplar arasındaki farkların belirlenmesi için 
İki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı testi (Independent sample t-test) uygulanmıştır.. 
Boylar arası farklılığın belirlenmesinde ise çok yönlü varyans analizi (MANOVA) 
kullanılmıştır.  



BULGULAR 

Yağlı güreşçilerin durumluluk kaygı düzeylerini belirlemek için gerçekleştirilen 
çalışmaya katılan 100 sporcunun yaş (yıl), spor yaşı (yıl) ve Durumluluk Kaygı puanlarının 
(DKP) ortalama (Ort.) ve standart sapma (SS) değerleri tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmaya katılan araştırma grubunun tanımlayıcı özellikleri 

  

n 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Ortalama 

Standart 

sapma 

Yaş (yıl) 100 15,75 41,98 25,88 6,53 

Spor Yaşı (yıl) 100 1,00 25,00 10,89 5,48 

Durumluluk Kaygı Puanı 100 20,00 56,00 31,56 6,80 

 

Deneklerin yaş ortalamasının 25.88 ± 6.53 yıl, spor yaşı ortalamasının 10.89 ± 5.48 yıl 
ve durumluluk kaygı puanı ortalamasının 31.56 ± 6.80 olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan deneklerin yağlı güreşte gruplama türü olan boy’a göre dağılımı ve 
tanımlayıcı istatistikleri tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Araştırma grubunun boylara göre tanımlayıcı özellikleri 

  

Baş 

 

Başaltı 

 

Büyük orta 

Deste 

büyük 

 

Deste orta 

Küçük orta  

büyük 

N % 16 %16 13 %13 12 %12 15 %15 16 %16 28 %28 

 Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS 

Yaş (yıl) 33,28 5,15 29,65 5,06 28,17 5,14 19,97 3,45 20,19 2,99 25,32 5,29 

Spor Yaşı (yıl) 16,88 3,22 13,77 5,35 14,08 4,42 5,73 2,52 7,19 3,02 9,49 4,75 

DKP 31,81 8,83 28,62 4,81 33,00 6,45 32,27 6,16 31,38 7,54 31,89 6,51 

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi çalışmaya katılan sporcuların %16 baş, %13 baş altı, 
%12 Büyük orta, %15 Deste büyük, %16’sı Deste Orta ve %28’i Küçük Orta Büyük boyda 
müsabakaya katılmıştır.  

 Boylar arasında Durumluluk kaygı puanı farklılıklarını belirlemek için yapılan 
istatistiksel analiz sonuçları tablo 3’de sunulmuştur. Sonuç olarak boylar arasında durumluluk 
kaygı puanı (Baş:31.81±8.83, Başaltı: 28.62±4.81, Büyük orta: 33.00±6.45, Deste büyük: 
32.27±6.16, Deste orta:31.38±7.54, Küçük orta büyük:31.89±6.51) açısından anlamlı farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

 



Tablo 3. Boylar arasında Durumluluk Kaygı Puanı farklılıklarının çok yönlü varyans analizi 
ile incelenmesi  

BOY BOY Ortalama Farkı p 

 

 

BAŞ 

BAŞALTI 3,1971 ,812 

BÜYÜKORTA -1,1875 ,998 

DESTE BÜYÜK -,4542 1,000 

DESTE ORTA ,4375 1,000 

KÜÇÜKORTA BÜYÜK -0,08035 1,000 

 

 

BAŞALTI 

BAŞ -3,1971 ,812 

BÜYÜKORTA -4,3846 ,603 

DESTE BÜYÜK -3,6513 ,725 

DESTE ORTA -2,7596 ,889 

KÜÇÜKORTA BÜYÜK -3,2775 ,713 

 

 

BÜYÜKORTA 

BAŞ 1,1875 ,998 

BAŞALTI 4,3846 ,603 

DESTE BÜYÜK ,7333 1,000 

DESTE ORTA 1,6250 ,989 

KÜÇÜKORTA BÜYÜK 1,1071 ,997 

 

 

DESTE BÜYÜK 

BAŞ ,4542 1,000 

BAŞALTI 3,6513 ,725 

BÜYÜKORTA -,7333 1,000 

DESTE ORTA ,8917 ,999 

KÜÇÜKORTA BÜYÜK ,3738 1,000 

 

 

DESTE ORTA 

BAŞ -,4375 1,000 

BAŞALTI 2,7596 ,889 

BÜYÜKORTA -1,6250 ,989 

DESTE BÜYÜK -,8917 ,999 

KÜÇÜKORTA BÜYÜK -,5179 1,000 

 

KÜÇÜKORTA BÜYÜK 

BAŞ -0,08035 1,000 

BAŞALTI 3,2775 ,713 

BÜYÜKORTA -1,1071 ,997 

DESTE BÜYÜK -,3738 1,000 

DESTE ORTA ,5179 1,000 

 

Müsabaka sonucunda dereceye giren (başarılı) ve dereceye giremeyen (başarısız) 
sporcuların yüzdelik değerleri ve Durumluluk Kaygı Puanları (DKP) ortalama ve standart 
sapma değerleri Tablo 4’de verilmiştir. 

 



Tablo 4. Müsabaka sonucunda dereceye giren (başarılı) ve dereceye giremeyen (başarısız) sporcuların 
durumluluk kaygı puanları 

 Başarılı 

 

 Başarısız 

(n=52) 

n % 48 %48  52 %52 

 Ort. SS p Ort. SS 

Durumluluk 

Kaygı Puanı 

 

30.69 

 

8.20 

 

0.011 

 

32.37 

 

5.14 

 

Çalışmaya katılan 100 sporcunun 48’i (%48) müsabaka sonucunda dereceye girerken 
(başarılı) 52’si (%52) dereceye girememiştir (başarısız).  Müsabaka sonucuna göre başarılı ve 
başarısız olarak gruplandırılan deneklerin durumluluk kaygı puanları karşılaştırılmıştır.  

 

Şekil 1. Dereceye giren (başarılı ve Dereceye giremeyen (başarısız) sporcuların durumluluk 
kaygı puanları. 

 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi başarılı sporcuların durumluluk kaygı puanının 
30.69±8.20, başarısız sporcuların durumluluk kaygı puanının 32.37±5.14 olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda iki grup arasında farkın anlamlı olduğu 
tespit edilmiştir (p<0.05). Bu farkın başarılı sporcular lehine olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 Anket sorularından elde edilen sporcuların gelirlerini güreşten elde etme ve gelirini 
güreşten elde etmeme durumuna göre iki ayrı grup oluşturulmuştur. Bu grupların yüzdelik 
değerleri ve durumluluk kaygı puanları tablo 5’de sunulmuştur. 

30,69

32,37

27,5

28,3

29,1

29,9

30,7

31,5

32,3

Başarılı Başarısız

p=0.011

Durumluluk Kaygı Puanı



Tablo 5. Gelirini güreşten elde eden ve elde etmeyen sporcuların yüzdelik değerleri ve durumluluk 
kaygı puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri. 

 Gelirini Güreşten Elde 
Edenler 

 Gelirini Güreşten Elde 
Etmeyenler 

n % 46 %46  54 %54 

 Ort. SS p Ort. SS 

Durumluluk 
Kaygı Puanı 

31.04 6.90 0.351 32.00 6.75 

 

 Sporcuların % 46’sının (n=46) gelirini sadece güreşten sağladığı, %54’ünün ise (n=54) 
gelirini güreş elde etmediği belirlenmiştir. İki grubun durumluluk kaygı puanlarının 
incelenmesi sonucunda gelirini güreşten sağlayan grup (31.04±6.90) ile gelirini güreşten 
sağlamayan grup (32.00±6.75) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05). 

Gelirini güreşten sağlayan ve gelirini güreşten sağlamayan sporcuların müsabaka 
sonuçlarına göre başarılı ve başarısız olma durumları tablo 6’da sunulmuştur. Buna göre, 
gelirini güreşten sağlayan sporcuların %39.1’i başarılı (n=18) olurken, gelirini güreşten 
sağlamayan sporcuların %30’u (n=30) başarılı olmuştur.   

 

Tablo 6. Gelirini güreşten sağlayan ve sağlamayan sporcuların müsabaka sonuçlarına göre başarılı ve 
başarısız olma durumlarının frekans ve yüzdelikleri. 

 Müsabaka sonuçları  

 Başarılı Başarısız Toplam 

 f % f % f % 

Gelirini Güreşten Sağlayan 18 %39.1 28 %60.9 46 %100 

Gelirini Güreşten Sağlamayan 30 %55.6 24 %44.4 54 100 

 

 Sporcuların müsabakaya hazırlıklarını yeterli bulma ve bulmama cevaplarına göre 
müsabakaya Hazırlığını yeterli bulanlar  ve Müsabakaya hazırlığını yeterli bulmayan olmak 
üzere iki grup oluşturulmuştur. Bu iki grubun yüzdelik değerleri ve durumluluk kaygı 
puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri  tablo 7’de görülmektedir.  

 

Tablo 7. müsabakaya hazırlığını yeterli bulan ve yetersiz bulan sporcuların durumluluk kaygı 
puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri. 

 Müsabakaya Hazırlığını 
Yeterli Bulanlar 

 Müsabakaya 
Hazırlığını Yeterli 

Bulmayanlar 

N % 54 %54  46 %46 

 Ort. SS p Ort. SS 

Durumluluk 
Kaygı Puanı 

 

31.34 

 

6.66 

 

0.529 

 

31.84 

 

7.04 



Çalışmaya katılan sporcuların % 54 müsabakaya hazırlıklarını yeterli bulurken, %46’sı 
müsabakaya hazırlıklarını yeterli bulmamıştır. İki grubun durumluluk kaygı puanları 
incelendiğinde hazırlığını yeterli bulan (31.34±6.66) ile hazırlığını yeterli bulmayan  
(31.84±7.04) grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) 

Şekil 2. Müsabakaya  hazırlığını yeterli bulan ve hazırlığını yetersiz bulna sporcuların durumluluk 
kaygı puanlarının karşılaştırılması 

 

Hazırlığını yeterli bulan ve bulmayan sporcuların müsabaka sonuçlarını incelemek için 
yapılan analiz sonuçları tablo 8.’de sunulmuştur.   

Tablo 8. Hazırlığını yeterli bulan ve bulmayan sporcuların müsabaka sonuçlarına  göre 
dağılımı  

 Müsabaka sonuçları  

 Başarılı Başarısız Toplam 

 f % f % f % 

Hazırlığını Yeterli Bulan 30 %53.6 26 %46.4 56 100 

Hazırlığını Yetersiz Bulan 18 %40.9 26 %59.1 44 100 

 

 Tablo 5.8’de de görüldüğü üzere hazırlığını yeterli bulan sporcuların %53.6’sı (n=30) 
dereceye girerken (başarılı), hazırlığını yetersiz bulan sporcuların %40.9’u dereceye girdiği 
(başarılı) belirlenmiştir.  

  

TARTIŞMA 

Müsabaka gibi potansiyel stresli durumlarda fizyolojik aktivasyon hemen ortaya 
çıkmaktadır. Kroll tarafından tanımlanan somatik rahatsızlıklar içerisinde midenin bozulması, 
zorlayan sıkıştıran bir boşaltım sistemi, kulaklarda çınlama (tinnitus), ürperme hissi ve aşırı 
derecede esneme bulunmaktadır (3). 

Sporcunun subjektif değerlendirmesi sonucunda muhtemel başarısızlığın algılanmasını 
mutlaka kaygı tepkisinin oluşması takip etmektedir. Birçok algılama sporcunun başarısızlık 

31,34 31,84
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32,3
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p=0.529
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ile ilgilenmesi ve bunu düşünmesi: hata yapma, kaybetme, heyecandan tıkanma (chooking up) 
ve  antrenörün beklentilerinden uzaklaşama şeklinde görülmektedir (3). 

Biraz başarısızlık korkusunda gözlenen durumlarla benzerlik göstermesine rağmen, 
Kroll’a göre, yetersizlik hissi sporcunun kendisi ile ilgili yanlış giden bir şeyin olduğunu ya 
da bir problemin olduğunu algılaması ile tanımlanmaktadır. Bu türdeki bir kişisel 
hoşnutsuzluk, güçsüzlük hissi, yorgunluk veya konsantre olamama gibi sonuçlara yol açabilir 
(3). 

 Yapılan bu çalışmada yağlı güreş müsabakasına katılan sporcuların durumluluk kaygı 
düzeyleri belirlenmiş ve sporcular boylarına (katıldıkları kategori), gelirlerini elde etme 
şekillerine ve hazırlıklarını yeterli bulma ve bulmamam durumuna göre gruplara ayrılarak 
karşılaştırılmıştır. 

Çalışmaya katılan 100 sporcunun yaş ortalamasının 25.88 ± 6.53 yıl,  spor yaşı 
ortalamasının 10.89 ± 5.48 yıl ve durumluluk kaygı puanı ortalamasının 31.56 ± 6.80 olduğu 
görülmüştür. Sporcuların kaygı puanlarının ülkemizde yapılan çeşitli yaş grubundaki bireylere 
ve üniversiteli sporculara göre daha düşük bulunmuştur (Tablo 1). 

Sporcuların müsabakaya katılıma kategorisi olan boyları ele alınarak yapılan inceleme 
sonucunda boylar arasında durumluluk kaygı puanı (Baş:31.81±8.83, Başaltı: 28.62±4.81, 
Büyük orta: 33.00±6.45, Deste büyük: 32.27±6.16, Deste orta:31.38±7.54, Küçük orta 
büyük:31.89±6.51) açısından anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 2 ve 3). 

Müsabaka sonucuna göre başarılı ve başarısız olarak gruplandırılan deneklerin 
durumluluk kaygı puanları karşılaştırılmıştır. başarılı sporcuların durumluluk kaygı puanının 
30.69±8.20, başarısız sporcuların durumluluk kaygı puanının 32.37±5.14 olduğu belirlenmiş 
ve iki grup arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Müsabaka 
sonucunda dereceye giren sporcular daha düşük kaygı puanına sahip olduğu gözlenmiştir 
(p<0.05)(Tablo 4).   

 Çalışmaya katılan sporcular gelirini güreşten elde etme ve elde etmeme durumlarına 
göre iki gruba ayrılmışlardır. Gelirini güreşten sağlayan grup (31.04±6.90) ile gelirini 
güreşten sağlamayan grup (32.00±6.75) arasında durumluluk kaygı puanı açısından farkın 
anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05) (Tablo 5). 

Müsabaka öncesi hazırlığını yeterli bulanlar  ve hazırlığını yeterli bulmayan iki grubun 
durumluluk kaygı değerlerinin karşılaştırılması sonucunda hazırlığını yeterli bulan 
(31.34±6.66) ile hazırlığını yeterli bulmayan (31.84±7.04) grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). 

Yapılan çalışma ile aynı türden çalışmaların olmaması nedeniyle kaygı ve performans 
üzerine yapılan çalışmaların sonuçları aşağıdaki bölümde ele alınmıştır. 

Kerr ve Cox, üst düzey sporcuların acemi sporculara göre, oyunun taleplerine cevap 
vermede karşılaşılan olumsuz duygusal reaksiyonları hem kontrol etme ve azaltma, hem de 
bunlardan daha az etkilenme açısından farklılık gösterdiklerini öne sürmüştür. Bu 
sonuçlardan, kaygının bir dereceye kadar müsabakaya katılan kişinin beceri seviyesinden 
etkilendiği ifadesi ortaya çıkmaktadır. Ancak bunun özellikle müsabakanın yaklaştığı dönem 
içerisinde üst düzeyde beceriye sahip sporcunun yüksek düzeyde kaygıya sahip olmayacağı 
anlamına gelmeyeceğini belirmişlerdir. (4). 

Lewthwaite ve Scanlan, genç müsabık güreşçilerin yarışmasal sürekli kaygı 
düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek üzere gerçekleştirdikleri çalışmalarında, daha 
sıklıkla yarışmasal sürekli kaygı yaşayan güreşçilerin düşük benlik saygısı puanına sahip 
oldukları sonucuna ulaşmışlardır (8). 



Grasso (1999) amatör lise düzeyindeki sporcular ile yaptığı çalışma sonucunda 
müsabaka öncesi kaygı düzeyi ile sportif performans arasında ilişki olmadığını belirtmiştir 
Öte yandan, Zhu ve Fang (1998) uzun mesafe koşucularında yaptıkları çalışmada durumluluk 
kaygı ile performans arasında ilişki olduğunu saptamıştır. Piipers ve ark (2003) dağcılar 
üzerinde yaptıkları çalışmada, durumluluk kaygının tırmanışın zorluğu ve uzunluğundan 
etkilendiğini bildirmişlerdir (9,10,11).   

 

Sonuç olarak;Yağlı güreş ile uğraşan sporcuların durumluluk kaygı düzeylerinin düşük 
olduğu, müsabaka sonucunda başarılı olan sporcuların durumluluk kaygı düzeylerinin 
başarısız olan sporculara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gelirini 
sadece güreşten sağlayan bireyler ile gelirini güreşten sağlamayan bireyler arasında 
durumluluk kaygı düzeyi açısından fark olmadığı, gelirini güreşten sağlama durumunun yağlı 
güreşçiler için durumluluk kaygı düzeyini artırmadığı,hazırlığını yetersiz bulan sporcuların 
yeterli bulan sporcularla durumluluk kaygı düzeyi açısından anlamlı fark göstermediği 
görülmüştür. 
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CHEERLEADERS’ SOCİO CULTURAL BACKGROUND AND THEİR 
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 Compared  to the other sports, football is the most favourite sport in view of the 
spectator capacity and the number of viewers. Owing to the violence among the spectators in 
the stands, the examination of spectators and cheerleaders has become a current issue. 
 As a result, our research has been intensified on cheerleaders’ socio- cultural 
background and  their influences on spectators. 

85  cheerleaders from 12 teams made up of super league, the 2nd and 3rd league have 
been examined. 

 
All the test subjects are male. 80% of them are single. 44% of them are high school 

graduates, 24% of them university  graduates , 13% of them are secondary school graduates. 
The majority of them are artisans. 33% of them like pop music, 31% of them like arabesk 
music. We determineted that 34.1% of them read regularly and 49.4% of them prefer 
adventurous movies and the refree’s influence on them is 60%. 

 
Key words: cheerleader- standleader, socio- cultural factors 
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 The study aimed to evaluate the level of knowledge of wrestlers regarding 
phychological, mental and visuall training. Also the frequency of application of this 
knowledge was determined.  
 We applied a specially designed questionnaire to 101 wrestlers of the turkish National 
Young Male wrestling team and İstanbul local wrestling league to asses their knowledge 
regarding psychological mental ad visual training. Reliability and validity of the questionnaire 
was performed by researchers.  
 A total 101 male wrestler these avarge education level washigh school were used as 
subjekt in this study. The findings of this study showed that many of the athletes vere not 
avarage of mental training. % 50 of the wrestler belive that mental traing sheuld taken place in 
every training session.  
 It was established that wrestler hod not knowledge about the technigues of 
phychological training. With increasing age and duration of wrestling the freguency of 
application of phychological training was increasing. It was found that mental and visual 
training should be institutet earlier and widely.  
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Dissertation Abstract 

 
The Leadership Behavior and its Relation to Job 
Satisfaction among University Youth – care Officials 
Problem and significance of the study  
The success of any institution depends on the effective use of management to meet emerging 
problems and achieve existing objectives by the leader and group .The leader will be able to 
take the right decisions , suitable for the present and the future . Therefore , he makes use of 
available opportunities to achieve the greatest potential profits , and , at the same time , by 
ready for the future . Each educational institution has specific main which allow for 
establishing main principles to manage such institution by defining objectives , planning work 
and organizing .This is reflected on the work done by everybody or group .This points out the 
significance of leadership to achieve co-operation and in target individual efforts as well as 
group efforts so as to achieve objectives  
Recently , many researchers – due to the significant role played by leadership in achieving 
social advanced aims and affecting individual behavior – have become involved in studding it 
and developing its strategies . 
This is probably because of its strong influence on individual motivation , attitudes and 
satisfaction with their work .The leader , in his work relies on officials working with him 
using rewards , reinforcement , or any other means to make officials interested in responding 
to the leader as the main source of rewards .Thus , the leader’s role has a major part in 
affecting officials ' satisfaction with their work . 
Leadership plays a major role in productive and service activity through affecting officials' 
attitudes , behavior and integration with aims in the organization . 
The nature of Leadership determines the work environment features , at least , 
psychologically .In such environment , officials spend most of their time work , but their 
satisfaction with their whole life . 
The Leadership behavior refers to achieving co-operation and integrating individual and 
group efforts in order to achieve objective .Besides , Job satisfaction is a concept - usually 
involves happiness attained by work -which refers to that set of occupational emotions or 
psychological state fell by the individual toward his work . 
From what is mentioned obvious that the leadership behavior is significant in achieving 
occupational satisfaction among officials in different fields such as the physical one  
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Objective: If we look to the history of medicinal sports, there are many kinds of physicians in 
the World Championships and Olympiads. In this poster the aim is to represent eleven of 
them by the help of philately.  
 
Methods: Searching the lives of these physicians by the medical literature and finding the 
stamps and cancellations related to them.  
 
Results: After learning their lives, it is obvious that some physicians were very successful in 
different kinds of sport facilities. Therefore some stamps and cancellations were published 
due to their names by several countries.  
As the sport facilities can be considered like a major health activity; some physicians in 
history, who are the pioneers of health, became champions in various sports.  
 
Conclusion:I have showed in my poster about the gold medal winner physicians in Olympiads 
and in the World Championships and their works for sport.  
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TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDEE  EELLİİTT  BB AAYYAANN  VVEE  EERRKKEEKK  VVOOLLEEYYBBOOLLCCUULLAARRIINN  SSPPOORRAA  
BBAAŞŞLLAAMMAASSIINNAA  EETTKKİİ  EEDDEENN  UUNNSSUURRLLAARR  VVEE  SSPPOORRDDAANN  BBEEKKLLEENNTTİİLLEERRİİ  

  
BB aarrıışş   BBAAYYRRAAKKTTAARR    &&     HHaakk aann  SSUUNNAAYY  

AAnnkk aarraa  ÜÜnniivvee rrss iitteessii  BBeeddee nn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  YYüükksseekkookk uulluu  
 

ÖÖZZEETT  
 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de elit bayan ve erkek voleybolcuların voleybol sporuna 
yönlenmelerine neden olan unsurlar ile beklentilerini belirlemektir.  

Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Uzman görüşleri alınarak oluşturulan anketin alfa 
güvenirlilik katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Araştırma 2003-2004 voleybol sezonunda 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye I, II ve III. Lig play-off bayan ve erkek liglerinde 
mücadele eden yaklaşık 2000 sporcudur. Örneklem olarak ise araştırmaya 11 farklı ilde I, II, ve III. Lig 
play-off  liglerinde mücadele eden 30 voleybol kulübünden 200 sporcu alınmıştır. Anketten elde edilen 
veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan sporcuların 
cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına ve lig statülerine göre görüşleri arasındaki farkın önemli olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır, farkın önemli olduğu durumlarda 
ise çoklu karşılaştırma tekniklerinden Fischer’in  testi kullanılmıştır.  
 Araştırmanın sonunda Türkiye’de elit düzeyde voleybol oynayan sporcuların öncelikle voleybol 
sporuna başlamada beden eğitimi öğretmeni ve ailenin etkisinin yüksek, televizyon ve basın-yayın 
organları gibi kitle iletişim araçlarının ise voleybola yönlenmedeki etkisinin oldukça az düzeyde olduğu 
belirlenmiştir.  
 Ayrıca Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşma nedeni olarak voleybol sporunu sevmek ve başarı 
kazanmaktan zevk duymanın etkili olduğu saptanmıştır. Öte yandan voleybolcuların, voleybol sporuyla 
ilgilenmek suretiyle sağlıkla olmak ve sağlığını korumak ile iyi bir sporcu olarak hayatını spordan 
kazanmak beklentilerinde oldukları belirlemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Voleybol, Voleybol Sporuna Teşvik Eden Unsurlar, Voleybol Sporundan 
Beklentiler.   

  
TTHHEE  FFAACCTTOORRSS  AAFFFFEECCTTIINNGG  TTUURRKKIISSHH  EELLIITTEE  MM EENN  AANNDD  WWOOMMEENN    

VVOOLLLLEEYYBBAALLLL  PPLLAAYYEERRSS’’  SSTTAARRTTIINNGG  SSPPOORRTTSS  AANNDD  TTHHEEIIRR  EEXXPPEECCTTAATTIIOONNSS  
  

AABB SSTTRRAACCTT  
 
The aim of this study is to realize the reasons and expectations of volleyball, which has became 

an elite sport for women and men in Turkey. 
The data in this study was collected by a questioneer. The reliability coeffinciency of the 

questioneer which is been constructed by the guidence of experts is calculated is alpha .80. The 
population of the study consists of 2000 sportmen who are playing in 11 different provinces. 

The analysis of the data was conductes through frequences and percentages. In order to review 
the difference among the sportsmen’s opinions according to sex, educational background and league 
status, one way ANOVA was conducted. In case the difference was significant, Fischer’s test ANOVA 
technique was used,  

The result of research revealed that physical education department and family had great effect 
for sportmen to start playing volleyball, where as TV – press had little effect on dealing with this sport. 

Besides the reason for dealing with volleyball in Turkey were indicated to be attarted by this 
sport and the pleasure of being soccessful. On the order hand, the expectations of volleyball players were 
indicated to be healthy, maintain their health and make their living as succesfull sportmen. 

 
Keywords : Volleyball, Element That Support Playing Volleyball, Expectations From Vollayball. 
 

 

 

 



 2 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

  

Gelişmiş toplumlarca uygulanan en önemli eğitim araçlarından biri olan spor 

faaliyetlerinin amacı, toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlamak ve sporun uluslararası bir 

özellik kazanması nedeniyle de toplum kültürünün tanıtılabileceği yaygın bir propaganda ve 

reklam aracı olmaktır (Sunay, 2002). Sporun uluslararası dostluk ve barış ile ülke ekonomisine 

getirdiği olumlu  katkıları vardır. Ayrıca, günümüzde gerek basın yayın organlarının spora 

yaklaşımı gerekse insanların stresten kurtulma, vücutlarını formda tutma çabaları ve hepsinin 

ötesinde sporda kazanılan uluslararası başarılar, toplumun günlük yaşamında ve moral 

düzeyinde oldukça önemli hale gelmiş, spora önemli bir boyut kazandırmıştır.  

 Genel olarak değerlendirdiğimizde spor, toplumların göz ardı edemeyeceği, kesintiye 

uğratamayacağı ve vazgeçemeyeceği evrensel, bütünleştirici bir aktivitedir. Böylelikle dünyada 

artık uygarlık ölçütü haline spor olgusu, temelde sporun yoğun olarak yaygınlaştırılmasının 

gerekliliğini de beraberinde ortaya koymaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %27’sini 12-24 

yaş grubu oluşturmaktadır. Geriye kalan orta yaş ve yaşlı nüfusu oluşturan grupla birlikte genç 

nüfusun spora olan ihtiyacı fazladır. Günümüzde gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, 

gerekse tıp alanındaki gelişmeler, ortalama yaş sınırını yükseltmiştir. Böylece spor yapmaya 

olan ihtiyaçta artmıştır. (Sunay, 2002). 

 Günümüzde yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan voleybol sporu, değişik sportif 

becerileri içeren sportif oyunlar açısından gelişmiş bir takım oyunudur. Voleybol sporunun, 

bireyin fiziksel, duyuşsal, zihinsel ve sosyal yönden gelişmesine yardımcı olmaktadır 

(Bengü,1983 ; Vurat,2000). Voleybol sporunun içerisinde bulundurduğu sportif becerilere 

baktığımızda, bunların fiziksel koordinasyon, çabukluk, sıçrama, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık 

gibi önemli öğelerin olduğu görülür. Voleybol sporuyla uğraşan bireylerin  antrenman süreci 

içerisinde bu antrenman öğelerine yönelik yaptıkları çalışmalarda fiziksel olarak gelişim 

göstermesi olağandır (Frühner, 1995). Voleybol sporu, takım oyunu olması açısından bu sporla 

uğraşan bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunacağı kuşkusuzdur.Voleybolcuların kişilik 

özelliklerini belirlemek için yapılmış araştırmalarda Gravelle, Searle ve Jean (1983)’e göre 

bayan voleybolcuların, başarı isteği yüksek, düzenli, gayretli, enerjik, olumlu düşünebilen, 

kendisine saygısı yüksek ve yüksek egemenlik duyguları olan bireyler olduğu saptanmıştır. 

Yine benzer bir çalışmada Koruç ve Bayar (1992)’a göre bayan voleybolcuların dışa dönük, 

macerayı seven, risk alma özelliği yüksek, sorumluluk olabilen ,uysal, kuralcı, itaatkar, genelde 

katı, yetenekli, duygusal olarak dengeli, kendine güvenleri yüksek ve toplumsal yaşamı seven 

bireylerden oluştukları gözlenmiştir (Koruç & Bayar,1992).  

Voleybolun, bireylerin bir çok yönden gelişmesine olanak sağlayan bir spor branşı 

olması ve geniş kitleler tarafından kolayca oynanabilecek olması açısından voleybolun 

yaygınlaştırılması ve voleybol sporuna yönelme nedenlerinin belirlenmesine yönelik inceleme 
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önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye de voleybol branşında yarışan elit 

düzeydeki sporcuların voleybol sporuna başlamalarına neden olan etkenleri ve bu spordan 

beklentilerini belirlemektir.  

  

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem :   

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 2003-2004 Voleybol Sezonunda Bayan ve Erkek I. ve 

II. Lig voleybolcularla, III. Ligde play-off da yer almış kulüplerin yaklaşık 2000 sporcuları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, 

Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Konya, Rize, Tokat ve Muğla illerinde lisanslı olarak  

Türkiye I., II. ve III. Voleybol Liglerinde yer alan 30 kulüp takımında yarışan 200 sporcu (89 

bayan, 111 erkek) oluşturmuştur. 

2.2. Veri Toplama Aracı :  

Veri toplama aracı olarak. bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan anket 

formu önce benzer araştırma örneklerinden yararlanılarak taslak form haline getirilmiş (Sunay, 

Saracaloğlu, 2003., Kılcıgil,1998), daha sonra uzman beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve 

sporcuların görüşleri alınarak anket formuna son şekli verilmiştir. Birinci bölümde araştırmaya 

katılan sporcuların kişisel bilgileri yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde, voleybol sporuna 

teşvik eden unsurlar ve voleybol sporuyla uğraşma nedenleri sıralanmış, bu bölümde yer alan 

ifadelerin sporcular tarafından derecelendirilmesi ve sıralanması istenmiştir. Ayrıca, aynı 

bölümde ifadelerin önem derecesinin sıralanması da istenmiştir. Üçüncü bölümde ise 

sporcuların, voleybol sporundan beklentilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Araştırmanın 

tümü için güvenirlilik katsayısı .80 bulunmuştur.(ikinci bölüm için, 0,6280; üçüncü bölüm için, 

0,8129).  

 2.3. İstatiksel Analiz :  

 Verilerin çözümlenmesi sırasında ilk olarak kişisel bilgiler bölümdeki değişkenlerin ( 

Cinsiyet, Lig Statüsü, Öğrenim Durumu ) frekans ( f ) ve yüzde ( % ) dağılımları bulunarak, 

tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ayrıca sporcuların kişisel bilgiler değişkenleri ( Cinsiyet, 

Lig Statüsü, Öğrenim Durumu ) voleybol sporuna teşvik eden unsurlar ve sporcuların voleybol 

sporundan beklentilerine ilişkin farkların ortaya konulmasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

(One-Way-ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için “Fischer” çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır.  
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3. BULGULAR 

3.1. Sporculara İlişkin Kişisel Bilgiler 

Araştırmaya katılan sporcuların % 44,5 ‘i bayan, % 55,5’inin ise erkek olduğu 

belirlenmiştir. Sporcuların oynadıkları lig statüsüne göre dağılımında % 35,5’i  I. Lig, % 29’u  

II. Lig ve % 34,5’i  ise III. Lig’de yer alan kulüplerin sporcuları oldukları saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan voleybol sporcuların öğrenim durumları incelendiğinde, % 31’inin 

lise,  % 69’unun ise üniversite eğitimi aldığı belirlenmiştir. Örneklem olarak alınan 

sporculardan hiç biri lise düzeyinin altında eğitim almamıştır. 

3.2. Sporcuları Voleybol Sporuna Teşvik Eden Unsurlara İlişkin Görüşleri   

Tablo – 1: Sporcuları Voleybol Sporuna Teşvik Eden Unsurlara İlişkin Görüşleri 

VVoollee yy bboollaa  TTeeşş vviikk   EEddeenn   UUnnss uurrllaarr  
  

  
ssss  ÖÖnnee mm  DDeerreecceess ii  

1. Anne, baba ve kardeşin spora yönelmedeki etkisi. 3,6650 2,26238 2 
2. Yaşadığınız çevrenin spora yönelmedeki etkisi. 

3,9300 2,01380 4 

3. Arkadaş ve akran grubunun spora yönelmedeki etkisi. 3,7900 1,96602 3 
4. Beden eğitimi öğretmeninin spora yönelmedeki etkisi. 3,6550 2,29397 1 
5. Basın-Yayın organlarının spora yönelmedeki etkisi. 5,4100 1,98282 7 
6. Televizyon kanallarının spora yönelmedeki etkisi. 6,2000 3,99246 8 
7. Okul spor tesisi ile malzemenin spora yönelmedeki etkisi 5,3800 2,07778 6 
8. Yakın çevredeki bir antrenörün spora yönelmedeki etkisi. 4,2800 2,63177 5 
 
 Tablo 1’de görüldüğü gibi “ Beden Eğitimi öğretmeninin spora yönlenmesindeki 

etkis i  ”  ifadesine katılma oranı diğer nedenlere göre yüksek düzeydedir. Sporcuların en az 

katıldıkları ifade ise “ Televizyon kanallarının spora yönelmedeki etkisi ” ifadesidir. 

 3.3. Sporcuların Voleybol Sporuyla Uğraşma Nedenlerine İlişkin Görüşleri: 

Tablo – 2: Sporcuların Voleybol Sporuyla Uğraşma Nedenlerine İlişkin Görüşleri 

VVooll ee yybbooll   SS ppoorruuyyll aa  UUğğrraaşşmmaa  NNee ddeennii  
  
  

ssss  
ÖÖ nnee mm  

DDee rree ccee ssii   
1. Maddi geliri arttırmak. 
 

4,9700 3,35341 5 

2. Voleybol sporunu sevmek. 
 

3,0100 2,51426 1 

3. Sporun olumlu katkılarından haberdar olmak. 
 

4,7650 2,16616 3 

4. Kolayca bir arkadaş grubuna katılmak. 
 

5,9850 2,35851 8 

5. Spor yaparak boş zamanlarını değerlendirmek. 
 

4,8800 2,15845 4 

6. Voleybol sporuyla uğraşarak sağlıklı olmak. 
 

5,1300 1,98312 6 

7. Sporcu olarak arkadaşlarca tanınıp sevilmek  
ve sayılmak. 

6,3700 2,13680 9 

8. Başarı kazanmaktan zevk almak. 
 

4,4650 2,16616 2 

9. Arkadaşlarla birlikte bir takım ruhu içinde hareket etmek. 5,4750 2,57927 7 

 

X 

X 
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 Tablo 2’de görüldüğü gibi “ Voleybol sporunu sevmek ” ifadesine katılım oranı olarak 

ilk sırada yer almaktadır. Sporcuların en az katıldıkları voleybol sporuyla uğraşma nedeni ise “ 

Sporcu olarak arkadaşlarca tanınıp sevilmek ve sayılmak ” ifadesidir. 

3.4. Sporcuların Voleybol Sporundan Beklentilerine İlişkin Görüşleri:  

Tablo – 3: Sporcuların Voleybol Sporundan Beklentilerine İlişkin Görüşleri  

 

VVooll ee yybbooll   SS ppoorruunnddaann  BBee kkllee nnttii llee rr  
  
  

SSss  
ÖÖ nnee mm  

DDee rree ccee ssii   
1. Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak. 
 

4,2800 2,91273 1 

2. İyi bir fiziki görünüme sahip olmak. 
 

5,1200 5,81158 4 

3. Çevresiyle, spor yapan popüler biri olarak ilişkilerini 
sürdürmek. 

5,6250 2,63421 7 

4. İyi bir sporcu olmak ve hayatını spordan kazanmak. 4,6250 3,07925 2 
5. İlerde sporla ilgili üniversiter düzeyde eğitim görmek. 4,9150 2,65197 3 
6. Antrenör olmak. 
 

5,3700 2,47258 5 

7. Hakem olmak. 
 

7,5050 2,48816 10 

8. Beden Eğitimi öğretmeni olmak. 
 

6,4900 2,70118 9 

9. Maddi olanaklara kavuşmak. 
 

5,5600 2,53546 6 

10. Milli Takıma seçilmek, milli olmak. 
 

5,8700 3,19753 8 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi “ Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak ” ifadesi en çok 

katılımı almıştır. Sporcuların en az katıldıkları ifade ise “Hakem olmak”dır. 

3.5. Sporcuların Cinsiyet Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuna Teşvik Eden 

Unsurlar :  

Tablo – 4 : Sporcuların Cinsiyet Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuna Teşvik 

Eden Unsurların Varyans Analizi 

VVooll ee yybbooll aa  TTeeşşvvii kk  EEddee nn  
UUnnssuurrll aarr  

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ortalaması 

F Sig. 

1. Anne, baba ve kardeşin 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

15,094 
344,901 
359,995 

1 
198 
199 

15,094 
1,742 

8,665 ,004* 

2. Yaşadığınız çevrenin 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,953 
231,527 
232,480 

1 
198 
199 

,953 
1,169 

,815 ,368 

3. Arkadaş ve akran 
grubunun spora yönelmedeki 
etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,177 
270,043 
272,220 

1 
198 
199 

2,177 
1,364 

1,596 ,208 

4. Beden eğitimi 
öğretmeninin spora 
yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

10,368 
397,852 
408,220 

1 
198 
199 

10,368 
2,009 

5,160 ,024* 

5. Basın-Yayın organlarının 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,330 
282,825 
283,155 

1 
198 
199 

,330 
 1,428 

,231 ,631 

6. Televizyon kanallarının 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,102 
224,493 
224,595 

1 
198 
199 

,102 
1,134 

,090 ,764 

7. Okul spor tesisi ile 
malzemenin spora 
yönelmedeki etkisi 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,416 
269,459 
271,875 

1 
198 
199 

2,416 
1,361 

1,776 ,184 

 

xx 
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8. Yakın çevredeki bir 
antrenörün spora 
yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,206 
350,974 
351,180 

1 
198 
199 

,206 
1,773 

,116 ,734 

* p <0,05 
 

 Tablo 4’de görüldüğü gibi sporcuların, 1 ve 4. unsurlara ilişkin görüşleri arasındaki 

fark, 1. unsur için, bayan sporcuların, 4. unsur için ise, erkek sporcuların lehinedir.  

3.6. Sporcuların Cinsiyet Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuyla Uğraşma 

Nedenleri :  

Tablo 5 :Sporcuların Cinsiyet Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuyla Uğraşma 

Nedenlerinin Varyans Analizi 

VVooll ee yybbooll   SS ppoorruuyyll aa  
UUğğrraaşşmmaa  NNee ddee nnii  

VVaarryyaannss ıı nn  KKaayynnaağğıı  
KKaarree ll ee rr  
TTooppll aammıı  

ddff   
KKaarree ll ee rr  

OO rrttaall aammaassıı   
FF  SSii gg..  

1. Maddi geliri arttırmak. Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

10,213 
403,867 
414,080 

1 
198 
199 

10,213 
2,040 

5,007 ,026* 

2. Voleybol sporunu sevmek. Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

4,071 
141,049 
145,120 

1 
198 
199 

4,071 
,712 

5,714 ,018* 

3. Sporun olumlu 
katkılarından haberdar 
olmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,387 
207,833 
208,220 

1 
198 
199 

,387 
1,050 

 

,368 ,545 

4. Kolayca bir arkadaş 
grubuna katılmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,621 
225,459 
226,080 

1 
198 
199 

,621 
1,139 

,546 ,461 

5. Spor yaparak boş 
zamanlarını değerlendirmek. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

3,327 
273,793 
277,120 

1 
198 
199 

3,327 
1,383 

2,406 ,122 

6. Voleybol sporuyla 
uğraşarak sağlıklı olmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

5,076 
256,879 
261,955 

1 
198 
199 

5,076 
1,297 

3,913 ,049* 

7. Sporcu olarak 
arkadaşlarca tanınıp 
sevilmek ve sayılmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,290 
273,865 
274,155 

1 
198 
199 

,290 
1,383 

,210 ,648 

8. Başarı kazanmaktan zevk 
almak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,152 
161,028 
163,180 

1 
198 
199 

2,152 
,813 

2,646 ,105 

9. Arkadaşlarla birlikte bir 
takım ruhu içinde hareket  
etmek. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam                 

1,944 
212,056 
214,000 

1 
198 
199 

1,944 
1,071 

1,815 ,179 

 * p <0,05 

 Tablo 5’de görüldüğü gibi sporcuların, 1 ve 2. nedenlere ilişkin görüşleri 

arasındaki fark, 1. neden için, erkek sporcuların, 2. neden için ise,  bayan sporcuların 

lehinedir.  

 3.7. Sporcuların Cinsiyet Dağılımlarına Göre Voleybol Sporundan 

Beklentilerine İlişkin Görüşleri  

Tablo – 6 : Sporcuların Cinsiyet Dağılımlarına Göre Voleybol Sporundan 

Beklentilerine İlişkin Görüşlerinin Varyans Analizi 

VVooll ee yybbooll   SS ppoorruunnddaann  BBee kkllee nnttii llee rr  
VVaarryyaannss ıı nn  

KKaayynnaağğıı  
KKaarree ll ee rr  
TTooppll aammıı  

ddff   
KKaarree ll ee rr  

OO rrttaall aammaassıı   
FF  SSii gg..  

1. Sağlıklı olmak ve sağlığını 
korumak. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

,001 
197,594 
197,595 

1 
198 
199 

,001 
,998 

,001 ,971 

2. İyi bir fiziki görünüme sahip 
olmak. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

,022 
178,058 

1 
198 

,02 
,899 

,024 ,876 
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178,080 199 

3. Çevresiyle, spor yapan popüler 
biri olarak ilişkilerini sürdürmek. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

2,807 
258,068 
260,875 

1 
198 
199 

2,807 
1,303 

2,154 ,144 

4. İyi bir sporcu olmak ve hayatını 
spordan kazanmak. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

11,076 
412,904 
423,980 

1 
198 
199 

11,076 
2,085 

5,311 ,022* 

5. İlerde sporla ilgili üniversiter 
düzeyde eğitim görmek. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

1,496 
460,299 
461,795 

1 
198 
199 

1,496 
2,325 

,643 ,423 

6. Antrenör olmak. Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

21,174 
346,106 
367,280 

1 
198 
199 

21,174 
1,748 

12,113 ,001* 

7. Hakem olmak. Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

4,224 
316,771 
320,995 

1 
198 
199 

4,224 
1,600 

2,640 ,106 

8. Beden Eğitimi öğretmeni 
olmak. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam 

,081 
491,919 
492,000 

1 
198 
199 

,081 
2,484 

,033 ,857 

9. Maddi olanaklara kavuşmak. Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam                 

16,065 
385,755 
401,820 

1 
198 
199 

16,065 
1,948 

8,246 ,005* 

10. Milli Takıma seçilmek, milli 
olmak. 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi Toplam                 

,912 
478,668 
479,580 

1 
198 
199 

,912 
2,418 

,377 ,540 

 * p <0,05 

 Tablo 6’da görüldüğü gibi sporcuların 4, 6, ve 9. maddelere ilişkin görüşleri arasındaki 

fark, 4, 6 ve 9. beklentiler  için erkek sporcular lehinedir. 

3.8. Sporcuların Öğrenim Durumu Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuna 

Teşvik Eden Unsurlar  

Tablo – 7: Sporcuların Öğrenim Durumu Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuna 

Teşvik Eden Unsurlara İlişkin Görüşlerin Varyans Analizi 

VVooll ee yybbooll aa  TTeeşşvvii kk  EEddee nn  
UUnnssuurrll aarr  

Varyansın Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

df 
Kareler 

Ortalaması 
F Sig. 

1. Anne, baba ve kardeşin 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

1,691 
358,304 
359,995                             

2 
197 
199 

,846 
1,819 

,465 ,629 

2. Yaşadığınız çevrenin 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

5,515 
226,965 
232,480 

2 
197 
199 

2,758 
1,152 

2,394 ,094 

3. Arkadaş ve akran 
grubunun spora yönelmedeki 
etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

8,683 
263,538 
272,220 

2 
197 
199 

4,341 
1,338 

3,245 ,041* 

4. Beden eğitimi 
öğretmeninin spora 
yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,123 
408,097 
408,220 

2 
197 
199 

,062 
2,072 

,030 ,971 

5. Basın-Yayın organlarının 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

8,072 
275,083 
283,155 

2 
197 
199 

4,036 
1,396 

2,890 ,058 

6. Televizyon kanallarının 
spora yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

1,232 
223,363 
224,595 

2 
197 
199 

,616 
1,134 

,543 ,582 

7. Okul spor tesisi ile 
malzemenin spora 
yönelmedeki etkisi 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

10,907 
260,968 
271,875 

2 
197 
199 

5,454 
1,325 

4,117 ,018* 

8. Yakın çevredeki bir 
antrenörün spora 
yönelmedeki etkisi. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,571 
350,509 
351,180 

2 
197 
199 

,335 
1,779 

 

,188 ,828 

 * p <0,05 
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Tablo 7’de görüldüğü gibi sporcuların, 3 ve 7. unsurlara ilişkin görüşleri arasındaki 

fark, 3 ve 7. unsur için, üniversitede eğitim alan sporcular lehinedir.  

3.9. Sporcuların Öğrenim Durumu Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuyla 

Uğraşma Nedenleri  

Sporcuların, 4. nedene (“kolayca bir arkadaş grubuna katılmak”)ilişkin görüşleri  

arasındaki fark,  üniversitede eğitim alan sporcular lehinedir.. 

3.10. Sporcuların Öğrenim Durumu Dağılımlarına Göre Voleybol Sporundan 

Beklentilerine İlişkin Görüşleri 

 Araştırmaya katılan sporcuların öğrenim durumlarına göre voleybol sporundan 

beklentilerine ilişkin görüşleri arasındaki farkın, önemli olmadığı saptanmıştır. 

3.11. Sporcuların Lig Statüsü Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuna Teşvik 

Eden Unsurlar  

 Sporcuların 8. unsura (Yakın çevredeki bir antrenörün spora yönelmedeki etkisi) ilişkin 

görüşleri arasındaki fark, I, II ve III. liglerde yer alan sporcular arasından  I. lig lehinedir. 

3.12. Sporcuların Lig Statüsü Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuyla 

Uğraşma Nedenleri  

Tablo – 8: Sporcuların Lig Statüsü Dağılımlarına Göre Voleybol Sporuyla 

Uğraşma Nedenlerinin Varyans Analizi 

VVooll ee yybbooll   SS ppoorruuyyll aa  
UUğğrraaşşmmaa  NNee ddee nnii  

VVaarryyaannss ıı nn  KKaayynnaağğıı  
KKaarree ll ee rr  
TTooppll aammıı  

ddff   
KKaarree ll ee rr  

OO rrttaall aammaassıı   
FF  SSii gg..  

1. Maddi geliri arttırmak. Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

130,810 
283,270 
414,080 

2 
197 
199 

65,405 
1,438 

45,486 ,000* 

2. Voleybol sporunu sevmek. Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,832 
142,288 
145,120 

2 
197 
199 

1,416 
,722 

1,960 ,144 

3. Sporun olumlu 
katkılarından haberdar 
olmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

22,642 
185,578 
208,220 

2 
197 
199 

11,321 
,942 

12,017 ,000* 

4. Kolayca bir arkadaş 
grubuna katılmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

,868 
225,212 
226,080 

2 
197 
199 

,434 
1,143 

,380 ,685 

5. Spor yaparak boş 
zamanlarını değerlendirmek. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

20,122 
256,998 
277,120 

2 
197 
199 

10,061 
1,305 

7,712 ,001* 

6. Voleybol sporuyla 
uğraşarak sağlıklı olmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

29,937 
232,018 
261,955 

2 
197 
199 

14,968 
1,178 

12,709 ,000* 

7. Sporcu olarak 
arkadaşlarca tanınıp 
sevilmek ve sayılmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,985 
271,170 
274,155 

2 
197 
199 

1,493 
1,376 

1,084 ,340 

8. Başarı kazanmaktan zevk 
almak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

1,637 
161,543 
163,180 

2 
197 
199 

,818 
,820 

,998 ,370 

9. Arkadaşlarla birlikte bir 
takım ruhu içinde hareket  
etmek. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam                 

29,257 
184,743 
214,000 

2 
197 
199 

14,628 
,938 

151,59
9 

,000* 

· p <0,05 

Tablo 8’de görüldüğü gibi sporcuların,  3, 5, 6, ve 9 nedenlere ilişkin görüşleri 

arasındaki fark, 1. neden için I, II ve III. ligler arasından  I. lig lehine,  3. neden için I ve III. 
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ligler arasından III. lig lehine,  5. neden için I, II ve III. ligler arasından III. lig lehine,  6. neden 

için I, II ve III. ligler arasından III. lig lehine ve 9. neden için ise I ve III. Ligler arasından III. 

lig lehinedir. 

3.13. Sporcuların Öğrenim Durumu Dağılımlarına Göre Voleybol Sporundan 

Beklentilerine İlişkin Görüşleri 

Tablo – 9: Sporcuların Öğrenim Durumu Dağılımlarına Göre Voleybol Sporundan 

Beklentilerine İlişkin Görüşlerinin Varyans Analizi 

VVooll ee yybbooll   SS ppoorruunnddaann  
BBee kkll eennttii llee rr  

VVaarryyaannss ıı nn  KKaayynnaağğıı  KKaarree ll ee rr  
TTooppll aammıı  

ddff   
KKaarree ll ee rr  

OO rrttaall aammaassıı   
FF  SSii gg..  

1. Sağlıklı olmak ve sağlığını 
korumak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

23,058 
174,537 
197,595 

2 
197 
199 

11,529 
,886 

13,013 ,000* 

2. İyi bir fiziki görünüme 
sahip olmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

7,690 
170,390 
178,080 

2 
197 
199 

3,845 
,865 

4,445 ,013* 

3. Çevresiyle, spor yapan 
popüler biri olarak ilişkilerini 
sürdürmek. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,615 
258,260 
260,875 

2 
197 
199 

1,308 
1,311 

,997 ,371 

4. İyi bir sporcu olmak ve 
hayatını spordan kazanmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

88,729 
335,251 
423,980 

2 
197 
199 

44,364 
1,702 

26,069 ,000* 

5. İlerde sporla ilgili 
üniversiter düzeyde eğitim 
görmek. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

28,028 
433,767 
461,795 

2 
197 
199 

14,014 
2,202 

6,365 ,002* 

6. Antrenör olmak. Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

1,793 
365,487 
367,280 

2 
197 
199 

,896 
1,855 

,483 ,618 

7. Hakem olmak. Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

2,022 
318,973 
320,995 

2 
197 
199 

1,011 
1,619 

,624 ,537 

8. Beden Eğitimi öğretmeni 
olmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam 

27,813 
464,187 
492,000 

2 
197 
199 

13,907 
2,356 

5,902 ,003* 

9. Maddi olanaklara 
kavuşmak. 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam                 

107,247 
294,573 
401,820 

2 
197 
199 

53,624 
1,495 

35,862 ,000* 

10. Milli Takıma seçilmek, 
milli olmak. 
 

Gruplar Arası Gruplar İçi 
Toplam                 

79,967 
399,613 
479,580 

2 
197 
199 

39,984 
2,028 

19,711 ,000* 

 * p <0,05 
 

Tablo 9’da görüldüğü gibi sporcuların, 1, 2, 4, 5, 8, 9, ve 10.  beklentilere ilişkin 

görüşlerle lig statüsü arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. 

1. beklenti için I ve II. Ligler  arasından , II. lig lehine, yine 1. beklenti için I ve III. 

ligler arasından, III. lig lehine,  2. beklenti için I ve III. Ligler  arasından, III. lig lehine,  4. 

beklenti için I, II ve III. ligler arasından,  I. lig lehine,  5. beklenti için  II ve III. Ligler  

arasından, II. lig lehine,  8. beklenti için I, II ve II. ligler arasından, I. lig lehine ve  9. beklenti 

için ise I, II ve III. ligler arasından , I. lig lehinedir. 

  

 4. TARTIŞMA 

 Çalışmaya katılan sporcuların % 44,5’i bayan, % 55,5’i ise erkektir. Bayan ve erkek 

sporcuların dağılımına ilişkin oranların normal olduğunu söylemek mümkündür.  



 10 

 Çalışmaya katılan sporcuların oynadıkları kulüplerin lig statülerine göre dağılımlarının  

(%36,5 I. Lig, %29 II. Lig ve %34,5 III. Lig) birbirine yakın olduğu söylenebilir. 

 Çalışmaya katılan sporcuların eğitim düzeyleri incelendiğinde, %69’unun üniversite  

%31’inin ise lise mezunu  olduğu  görülmektedir. Bu dağılıma göre sporcuların eğitim 

seviyelerinin yüksek olduğu söylenebilir.  

 Türkiye’de Voleybol sporuyla uğraşan sporcuların voleybol sporuna teşvik eden 

unsurlar araştırılmıştır.  

1. unsur : “ Beden eğitimi öğretmeninin spora yönelmedeki etkisi ”  

Çalışmaya katılan sporcuların büyük bir çoğunlukla ve birinci öncelik sırasında bu 

ifadeye katılım gösterdikleri görülmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin voleybol sporuna 

yönlendirmedeki etkisinin yüksek olmasının nedeni olarak sporcuların okul çağında voleybol 

sporuna başlamaları gösterilebilir. Bu sonuca göre, voleybol sporunun yaygınlaştırılması 

açısından beden eğitimi öğretmenlerinin önemli olduğu söylenebilir. 

2. unsur : “ Anne, baba ve kardeşin spora yönlenmedeki etkisi ”  

  2. neden olarak aile, voleybol sporuna teşvik edici unsur olarak tespit edilmiştir. Sunay 

ve Saracaoloğlu’nun 1996 yılında yaptıkları benzer bir çalışmada da anne, baba ve kardeşin 

voleybol sporuna yönlenmedeki etkisi önemli bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada da , ailenin 

voleybol sporuna yönelmedeki etkisi oldukça önemli olduğu gözlenmiştir. 

Voleybol sporuna teşvik eden unsurlar içinden, “ Basın – Yayın organlarının voleybol 

sporuna yönlenmedeki etkisi ” unsuruna katılımların düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Sunay ve Saracaloğlu’nun  (1996) yaptığı benzer bir çalışmada da Basın – Yayın organlarının 

spora yönlenmedeki etkisi sıralamada sonuncu sırayı almıştır (Sunay ve  Saracaloğlu, 2003). 

Çağımızda kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde etkisi oldukça büyüktür, fakat araştırma 

sonucu voleybola teşvik eden unsurlar içinden en az etkiyi yaratan öğeler televizyon ve basın – 

yayın organları olmuştur.  

Türkiye’de Voleybol sporuyla uğraşan sporcuların voleybol sporuyla uğraşma 

nedenleri  araştırılmıştır.  

1. neden : “ Voleybol sporunu sevmek ”  

Çalışmaya katılan sporcuların, bu nedene yüksek düzeyde katılım gösterdikleri tespit 

edilmiştir. Bu neden sporcuların, voleybol oynamalarına neden olarak gösterebilir ve voleybol 

sporuna uzun süre devam etmelerine etken olabilecek en önemli unsur olduğu söylenebilir.      

9.  neden : “ Sporcu olarak arkadaşlarca tanınıp sevilmek ve sayılmak ” 

 Voleybolla uğraşma nedenleri arasından en az yoğunlukla seçilen ifade “ Sporcu olarak 

arkadaşlarca tanınıp sevilmek ve sayılmak ” olmuştur. Bu sonuç Sunay ve Saracaloğlu’nun 

yaptığı (1996) benzer araştırma sonuçlarıyla aynı paraleldedir. 

Türkiye’de Voleybol sporuyla uğraşan sporcuların voleyboldan beklentileri  

araştırılmıştır.  
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1. beklenti: “ Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak ”  

Sporcuların voleybol sporundan beklentilerine ilişkin olarak en fazla yoğunlukta 

katıldıkları ifade “Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak” olduğu görülmüştür. Spor, geniş 

kapsamlı bir tanımıyla, “ Kişinin sağlık durumunu geliştiren ve gelişmiş sağlık durumunu 

devam ettiren hareketler ” şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca, düzenli spor yapan bireyler 

kardiyovasküler fonksiyonları daha düzgün, iskelet ve kas sistemleri daha sağlam ve daha esnek 

olması gibi fiziksel özelliler yanında, kendilerine güveni daha fazla, ruh sağlıları daha dengeli 

ve daha düzgündür (Kalyon, 1997). Değişen çevre koşulları nedeniyle, hareketlilikten uzaklaşan 

insanoğlunun günümüzde hastalanma olasılığı artmıştır (Ergen, 1986). Günümüzdeki koşullar 

da düşünülerek sağlıklı olmada voleybol sporunun önemli bir araç olarak  yapılanabileceği 

sonucuna varılabilir. Voleybol oynayan sporcuların, sporun olumlu katkılarından haberdar 

oldukları  ve bilinçli olarak voleybol sporuyla uğraştıkları bu ifadeyi yüksek yoğunlukla 

seçtiklerinden dolayı söylenebilir.  

2. beklenti: “ İyi bir sporcu olmak ve hayatını spordan kazanmak ” 

 Sporcuların, voleybol sporundan beklentileriyle ilgili ikinci yüksek çoğunlukta seçilen 

ifadedir. Bu sonuca göre, sporcular voleybol sporunda ileri düzeyde yer almak, yani başarılı bir 

voleybolcu olmak istedikleri ve voleybolu bir meslek olarak yapmak istedikleri düşünülebilir.  

Ayrıca, üçüncü beklenti olarak ortaya çıkan sonuç “İlerde sporla ilgili üniversiter 

düzeyde eğitim görmek” dikkat edilmesi gereken bir diğer ifadedir. Bu ifade hayatını spordan 

kazanmak ifadesini destekler niteliktedir. Voleybol sporunu bıraktıkları zaman ileride aldıkları 

eğitimle, spor alanıyla ilgili bir meslek edinmek istedikleri sonucuna  varılabilir.  

 10. beklenti: “Hakem olmak  ”  

 Çalışmaya katılan sporcuların bu beklentiye katılımları düşük düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçla ilgili, olarak voleybol sporuyla aktif olarak ve profesyonelce ilgilenen 

bireylerin hakemliği tercih etmedikleri ve ilgilenmedikleri söylenebilir. Hakemlerin büyük 

çoğunluğunun da voleybolla oyuncu olarak ilgilenmedikleri veya sadece amatör olarak voleybol 

oynamaları bu sonucu desteklemektedir. Sunay ve Saracaloğlu’nun (1996) yaptığı çalışmada da 

hakem olmak ifadesine  katılım düşük düzeyde (X: 2.31) olmuştur.  

Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  cinsiyet dağılımlarına göre 

voleybol sporuna teşvik eden unsurları arasındaki fark araştırılmıştır.  

Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporuna teşvik eden unsurlardan 1 ve 4. 

unsurlarla ilişkin görüşlerle cinsiyet dağılımları arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır.  

1. unsur: “Anne, baba ve kardeşin spora yönelmedeki etkisi ” ile cinsiyet 

dağılımları arasındaki fark  

Bayan ve erkek sporcuların görüşleri farklıdır. Fark, bayan sporcular lehinedir. Elde 

edilen sonucun, bayanların daha çok ailelerinden etkilenmekte olduklarından kaynaklandığı 

söylenebilir.  
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 4. unsur : “Beden eğitimi öğretmeninin spora yönelmedeki etkisi” ile cinsiyet 

dağılımları arasındaki fark  

Bayan ve erkek sporcuların görüşleri  farklıdır. Fark, erkek sporcular lehinedir. Elde 

edilen sonucun, erkek sporcuların daha çok antrenörler tarafından yönlendirilmesinden 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  cinsiyet dağılımlarına göre 

voleybol sporuyla uğraşma nedenleri arasındaki fark araştırılmıştır.  

 Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporuyla uğraşma nedenlerinden 1, 2, ve 6. 

nedenlerle ilişkin görüşlerle cinsiyet dağılımları arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. 

 1. neden : “ Maddi geliri arttırmak ” ifadesi ile cinsiyet dağılımları arasındaki fark  

Bayan ve erkek sporcuların “Maddi geliri arttırmak” nedenine ilişkin görüşleri  

farklıdır. Fark erkek sporcular lehinedir. Elde edilen sonuç, özellikle profesyonel erkek 

sporcuların voleybol sporunu hayatını kazanmak amacıyla yaptıkları ve maddi kazanç beklentisi 

için oldukları nedeniyle kaynaklandığı söylenebilir. 

 2. neden : “ Voleybol sporunu sevmek ” ifadesi ile cinsiyet dağılımları arasındaki 

fark   

Bayan ve erkek sporcuların “Voleybol sporunu sevmek” nedenine ilişkin görüşleri 

farklıdır. Fark bayan sporcular lehinedir. Elde edilen sonuç, bayanların maddi unsurlardan çok 

voleybol sporunu sevdikleri için yaptıklarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  cinsiyet dağılımlarına göre 

voleybol sporundan beklentileri arasındaki fark araştırılmıştır.  

 Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporundan beklentilerinden 4, 6 ve 9. 

beklentilerle ilgili görüşlerle cinsiyet dağılımları arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. 

 4. beklenti : “ İyi bir sporcu olmak ve hayatını spordan kazanmak ” ifadesi ile 

cinsiyet dağılımları arasındaki fark  

Sporcuların “İyi bir sporcu olmak ve hayatını spordan kazanmak” beklentisine ilişkin 

görüşleri farklıdır. Fark erkek sporcular lehinedir. Elde edilen sonuç, özellikle profesyonel 

erkek sporcuların voleybol sporunu hayatını kazanmak amacıyla yaptıkları ve maddi kazanç 

beklentisi için oldukları nedeniyle kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

 6. beklenti : “Antrenör olmak” ifadesi ile cinsiyet dağılımları arasındaki fark   

Sporcuların “Antrenör olmak” beklentisine ilişkin görüşleri farklıdır. Fark erkek 

sporcular lehinedir. Elde edilen sonuç, erkek sporcuların voleybolu bir meslek olarak 

görmelerinden ve ileride de antrenör olarak sporun içinde olmak istemelerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

 9. beklenti : “ Maddi olanaklara kavuşmak ” ifadesi ile cinsiyet dağılımları 

arasındaki fark   
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Sporcuların “Maddi olanaklara kavuşmak” beklentisine ilişkin görüşleri farklıdır. Fark 

erkek sporcular lehinedir. Elde edilen sonuç, erkek sporcuların maddi nedenlerle ilgili unsurlara 

daha yüksek katılım gösterdikleri, bayan sporcuların ise voleybol sporunu sevmek ve sporun 

olumlu katkılarından haberdar olmaları gibi manevi nedenlerle voleybolla uğraştıkları 

söylenebilir.   

 Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  öğrenim durumu dağılımlarına 

göre voleybol sporuna teşvik eden unsurları arasındaki fark araştırılmıştır.  

 Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporuna teşvik eden unsurlardan 3 ve 7. 

unsurlarla ilgili görüşlerle öğrenim durumu arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. 

 3. unsur : “ Arkadaş ve akran grubunun spora yönelmedeki etkisi ” ile öğrenim 

durumu dağılımları arasındaki fark   

Lise ve üniversite düzeyinde eğitim alan sporcuların “Arkadaş ve akran grubunun spora 

yönelmedeki etkisi”ne ilişkin görüşleri farklıdır. Fark üniversite düzeyinde eğitim alan sporcular 

lehinedir. Elde edilen sonuç, üniversitelerde voleybol sporuyla ilgili aktiviteler 

düzenlenmesinden ve voleybolun sosyal bir özellik kazanmasından kaynaklanıyor olabilir.  

  

 Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  öğrenim durumu dağılımlarına 

göre voleybol sporuyla uğraşma nedenleri arasındaki fark araştırılmıştır.  

 Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporuyla uğraşma nedenlerinden 4. nedenle 

ilgili görüşlerle öğrenim durumu arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. 

 4. neden: “ Kolayca bir arkadaş grubuna katılmak ” ifadesi ile öğrenim durumu 

dağılımları arasındaki fark; 

Sporcuların “Kolayca bir arkadaş grubuna katılmak” nedenine ilişkin görüşleri farklıdır. 

Farkın üniversite düzeyinde eğitim alan sporcular yönünde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuç, üniversitelerde voleybolla ilgili düzenlenen aktivitelerin geniş katılıma sahip olması ve 

gençler için bir arkadaş ortamı oluşturmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  lig statüsü dağılımlarına göre 

voleybol sporuna teşvik eden unsurları arasındaki fark araştırılmıştır.  

Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporuna teşvik eden unsurlardan 8. unsurla 

ilişkin görüşlerle lig statüsü dağılımları arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır.  

8. unsur : “Yakın çevredeki bir antrenörün spora yönelmedeki etkisi” ile lig 

statüsü dağılımları arasındaki fark  

Sporcuların “Yakın çevredeki bir antrenörün spora yönlenmedeki etkisi” ne ilişkin 

görüşleri farklıdır. Fark, I. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, I. ligde yer alan sporcuların daha çok 

uzman antrenörlerce belirlenmesinden, bu sporcuların gelişme döneminde uzun yıllar alt yapı 

antrenörleriyle çalışmalarından ve başarılı olarak I. liglerde yer almasından kaynaklanmakta 

olduğu söylenebilir. 
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Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  lig statüsü dağılımlarına göre 

voleybol sporuyla uğraşma nedenleri arasındaki fark araştırılmıştır.  

 Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporuyla uğraşma nedenlerinden 1, 3, 5, 6, ve 

9. nedenlerle ilgili görüşlerle lig statüsü arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. 

 1. neden: “ Maddi geliri arttırmak ” ifadesi ile lig statüsü dağılımları arasındaki 

fark; 

 Sporcuların “Maddi geliri arttırmak” nedenine ilişkin görüşleri farklıdır. Fark, I. lig 

lehinedir. Elde edilen sonuç, I. ligde yer alan sporcuların voleybol sporunu profesyonel olarak 

oynamaları; hayatı voleybol sporundan kazanmalarından kaynaklandığı ve I. ligdeki sporcuların 

voleybol sporunu bir meslek olarak görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

3. neden: “Sporun olumlu katkılarından haberdar olmak” ifadesi ile lig statüsü 

dağılımları arasındaki fark 

Sporcuların “Sporun olumlu katkılarından haberdar olmak” nedenine ilişkin görüşleri 

farklıdır. Fark, III. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, III. ligdeki sporcuların voleybolu sağlıklı 

olmak ve sağlığını korumak için oynamaları; çoğunun üniversite öğrencisi olmasından ve sporu 

bilinçli olarak boş zamanlarını değerlendirmek için bir araç olarak görmelerinden kaynaklanıyor 

olabilir. 

5. neden: “ Spor yaparak boş zamanlarını değerlendirmek ” ifadesi ile lig statüsü 

dağılımları arasındaki fark; 

Sporcuların “Spor yaparak boş zamanlarını değerlendirmek” nedenine ilişkin görüşleri 

farklıdır. Fark, III. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, I ve II. ligde yer alan sporcuların voleybolu 

profesyonel olarak oynamaları; voleybol sporundan maddi kazanç sağlamaları, III. lig 

sporcularının ise voleybol sporunu amatör olarak oynamaları ve voleybolu olumlu katkılarından 

haberdar olmaları nedeninden kaynaklanıyor olabilir.  

6. neden : “Voleybol sporuyla uğraşarak sağlıklı olmak” ifadesi ile lig statüsü 

dağılımları arasındaki fark  

Sporcularının “Voleybol sporuyla uğraşarak sağlıklı olmak” nedenine ilişkin görüşleri 

farklıdır. Fark, III. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, “Çevresiyle, spor yapan popüler biri olarak 

ilişkilerini sürdürmek” ve “İlerde sporla ilgili üniversiter düzeyde eğitim görmek” nedenlere 

ilişkin elde edilen farklılıkları destekler niteliktedir.  

 9. neden : “Arkadaşlarla birlikte bir takım ruhu içinde hareket etmek” ifadesi ile 

lig statüsü dağılımları arasındaki fark  

 Sporcuların “Arkadaşlarla birlikte bir takım ruhu içinde hareket etmek” nedenine ilişkin 

görüşleri farklıdır. Fark, III. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, III. ligde yer alan sporcuların 

voleybolu bir takım sporu olduğu için oynamaları veya voleybol sporunu sosyal aktivite olarak 

görmelerinden kaynaklanıyor olabilir.  



 15 

 Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşan sporcuların  lig statüsü dağılımlarına göre 

voleybol sporundan beklentileri arasındaki fark araştırılmıştır.  

Çalışmaya katılan sporcularda, voleybol sporundan beklentilerinden 1, 2, 4, 5, 8, 9, ve 

10. beklentilerle ilgili görüşlerle lig statüsü dağılımları arasındaki farkın önemli olduğu 

saptanmıştır. 

 1. beklenti : “Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak” ifadesi ile lig statüsü 

dağılımları arasındaki fark  

 I, ve II. liglerde yer alan sporcuların “Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak” beklentisi 

farklıdır. Fark, II. lig lehinedir. 

 I, ve III. liglerde yer alan takımların sporcularının “Sağlıklı olmak ve sağlığını 

korumak” beklentisi farklıdır. Fark, III. lig lehinedir. 

 Elde edilen iki sonucun, I. lig statüsünün altında yer alan takımların sporcularının 

voleybol sporunu maddi kazançta sağlamaktan  çok, voleybol sporunu oynarken diğer olumlu 

katkılarının yanında, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak amacıyla voleybol sporunu bir araç 

olarak görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

2. beklenti : “İyi bir fiziki görünüme sahip olmak” ifadesi ile lig statüsü dağılımları 

arasındaki fark  

Sporcuların “İyi bir fiziki görünüme sahip olmak” beklentisi farklıdır. Fark, III. lig 

lehinedir. Elde edilen bu sonuç, III. ligde yer alan sporcuların voleybolu iyi bir fiziki görünüme 

kavuşmak amacıyla bir araç olarak görüyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 

4. beklenti : “İyi bir sporcu olmak ve hayatını spordan kazanmak” ifadesi ile lig 

statüsü dağılımları arasındaki fark  

Sporcuların “İyi bir sporcu olmak ve hayatını spordan kazanmak” beklentisi farklıdır. 

Fark, I. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, I. ligde yer alan sporcuların voleybolla profesyonel 

olarak uğraşmaları ve voleyboldan maddi kazanç bekledikleri için oynamalarından 

kaynaklanıyor olabilir. 

5. beklenti : “Milli Takıma seçilmek, milli olmak” ifadesi ile lig statüsü dağılımları 

arasındaki fark  

II ve III. liglerde yer sporcuların “Milli Takıma seçilmek, milli olmak” beklentisi 

farklıdır. Fark, II. lig lehinedir. Milli takımda yer almayı, sporla profesyonel olarak uğraşan 

sporcuların büyük bölümü amaçlamaktadır. Milli olmak sporcuların başarı düzeylerini gösterir 

bir nitelik taşımaktadır ayrıca; sporcular için manevi olarak da önemli bir unsurdur. Elde edilen 

sonuça göre, III ligde oynayan sporcuların daha çok amatörce yarıştıklarından ve Milli takıma 

girme gibi bir hedeflerinin olmadığından kaynaklanıyor olabilir. 

8. beklenti : “Beden Eğitimi öğretmeni olmak” ifadesi ile lig statüsü dağılımları 

arasındaki fark  
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I ve III. liglerde yer alan sporcuların “Beden Eğitimi öğretmeni olmak” beklentisi 

farklıdır. Fark, III. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, III. ligde yer alan sporcuların voleybol 

sporundan maddi kazanç beklentilerinin yüksek olamaması, voleybol dışında bir gelir kaynağı 

bulması ve III. ligdeki sporcuların sporunun eğitmenlik yönüyle ilgilenmesinden kaynaklanıyor 

olabilir. 

9. beklenti: “Maddi olanaklara kavuşmak” ifadesi ile lig satüsü dağılımları 

arasındaki fark 

I, II, ve III. liglerde yer alan sporcuların “Maddi olanaklara kavuşmak” beklentisi 

farklıdır. Fark, I. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, I. ligde yer alan sporcuların voleybol 

sporundan maddi kazanç sağlamak amacıyla oynamaları ve I. ligdeki sporcuların kulüplerinden 

sağladıkları maddi koşulların iyi olmasından kaynaklanıyor olabilir.  

10. beklenti: “İlerde sporla ilgili üniversiter düzeyde eğitim görmek” ifadesi ile lig 

statüsü dağılımları arasındaki fark 

I ve III. liglerde yer alan sporcuların “Beden Eğitimi öğretmeni olmak” beklentisi 

farklıdır. Fark, I. lig lehinedir. Elde edilen sonuç, I. lig sporcularının hayatlarını spordan 

kazanmaları ve spor yaşamlarını tamamladıklarından sonra sporla ilgili mesleklerle yönelmek 

istediklerinden kaynaklanıyor olabilir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

- Araştırmaya katılan sporcuların tamamı lise ve üzeri denklikte eğitim aldıkları tespit 

edilmiştir. Sporcuların %31 lise ve dengi, %69 ise üniversite düzeyinde eğitim almış veya 

almakta olmaları voleybol sporuyla uğraşan sporcuların eğitim seviyesinin yüksek olduğunu 

göstermektedir.  

-Türkiye’de voleybol oynayan sporcuların öncelikle beden eğitimi öğretmenlerinin 

teşvikiyle voleybol sporuna başladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca sporcuların ailelerinin etkisiyle 

de voleybol sporuna başladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda voleybola teşvik eden 

unsurlar içinden etkisi en az olan iki madde televizyon kanallarının ve basın – yayın 

organlarının etkisi olmuştur.   

- Türkiye’de voleybol oynayan sporcuların öncelikle voleybol sporunu sevdikleri için 

bu sporu seçtikleri sonucuna varılmıştır.  

- Türkiye’de sporcuların voleybol sporundan beklentilerine ilişkin görüşleri öncelikli 

olarak sağlıklı olmak ve sağlığını korumakla ilgili beklentilerinin yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bu sonuç doğrultusunda sporcuların beklentileri karşılamak amacıyla daha uygun koşullarda 

voleybol oynanması ve daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sporculara sunulması faydalı olacağı 

sonucuna varılabilir.  
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- Araştırmada Türkiye’de bayan sporcuları voleybol sporuna teşvik eden unsurları 

arasında “Anne, baba ve kardeşin spora yönlenmedeki etkisi”önemli bulunurken erkek 

sporcularda da “Beden Eğitimi Öğretmenin etkisi” önemli bulunmuştur. 

 - Türkiye’de sporcuların voleybol sporuyla uğraşma nedenleri arasında “Maddi geliri 

arttırmak” erkek sporcular için, “voleybol sporunu sevmek”  ise bayan sporcular için 

önemlidir. 

- Türkiye’de erkek sporcuların voleybol sporundan “İyi bir sporcu olmak ve hayatını 

spordan kazanmak” , “Antrenör olmak” ve “Maddi olanaklara kavuşmak” beklentileri 

içinde oldukları saptanmıştır.  

- Araştırmada Türkiye’de sporcuların voleybol sporuyla uğraşma nedenleri arasındaki 

“Kolayca bir arkadaş grubuna katılmak” nedeni, üniversite düzeyinde eğitim alan sporcular 

tarafından öncelikli olduğu saptanırken, “Maddi geliri arttırmak” I.lig, “Sporun olumlu 

katkılarından haberdar olmak” , “Spor yaparak boş zamanlarını olumlu değerlendirmek” 

, “Voleybol sporuyla uğraşarak sağlıklı olmak” ve “Arkadaşlarla birlikte bir takım ruhu 

içinde hareket etmek” nedenleri ise III. Lig statüsünde yarışan sporcular için öncelikli 

olmuştur. 

- Türkiye’de sporcuların voleybol sporundan beklentileri arasında “İyi bir sporcu 

olmak ve hayatını spordan kazanmak” , “Beden eğitimi öğretmeni olmak” , “Maddi 

olanaklara kavuşmak” I lig, “Sağlıklı olmak ve sağlığını korumak” , “İyi bir fiziki 

görünüme sahip olmak” beklentileri ise, III lig statüsünde yarışan sporcular için öncelik 

olmuştur.  
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SPOR YAPMA DÜZEYİNİN SÜREKLİ KAYGI  

ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

K.A.Erman, A.Şahan, E.Top 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Spor Yapma Düzeyinin (SYD) sürekli kaygı düzeyi 

(SKD) üzerine olan etkisinin incelenmesidir. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 

Yüksek Okulunda öğrenim gören toplam 154(erkek) öğrenci bu çalışmaya gönüllü 

olarak katılmıştır.  

Araştırmaya katılan yaş ortalaması 21,97±1,88 yıl olan tüm deneklere SYD’ni 

Belirleme Anketi ile Spilberg’in Sürekli Kaygı  Envanterinin Sürekli Kaygı Ölçeği 

uygulanmıştır.  

SYD anket puanlarına göre, tüm grubun SYD 33,12±10,15 puan, SYD yüksek 

grubun 41,91±6,018 puan ve SYD düşük grubun puanının ise 24,228±5,773 olduğu 

belirlenmiştir. SKD parametresinde  ise; Tüm grubun SKD 39,58±6,63 puan, SYD 

yüksek grubun  SKD 38,61±6,679 puan ve SYD düşük grubun SKD ise 40,62±6,262  

puan olarak bulunmuştur. 

Deneklerin yaşları arasında anlamlı fark yoktur (p>0,5). Sürekli Kaygı Düzeyi 

parametresi incelendiğinde Spor Yapma Düzeyi yüksek grup ile Spor Yapma Düzeyi 

düşük grup arasında Spor Yapma Düzeyi yüksek grubun lehine anlamlı bir fark 

olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Bu bulgulara göre, Spor Yapma Düzeyinin yüksek olması, Sürekli Kaygı 

Düzeyinin az olmasını olumlu yönde etkilemiş olabilir. Bu nedenle üst düzeyde spor 

yapmanın Sürekli Kaygı Düzeyini olumlu yönde etkileyen bir parametre olduğu 

söylenebilir. Ancak, Sürekli Kaygı Düzeyi düşük olan bireylerin elit spora 

yönlendirilme olasılıklarının daha yüksek olabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Sürekli Kaygı Düzeyi, Erkek, Spor Yapma Düzeyi, Elit Sporcular 
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THE EFFECT OF SPORT ATTAINMENT LEVEL IN TRAIT ANXIETY  

K.A.Erman, A.Şahan, E.Top 

The aim of this study was investigate the effect of sport attainment level in trait 

anxiety. Participants were 154 male students with mean age of 21,97±1,88 years, 

who are attended in Akdeniz University School of Physical Education and Sport and 

joined this research voluntarily. 

Sport Attainment Level Questionnaire and Trait Anxiety Inventory of 

Spilberger’s Trait Anxiety Scale were applied to the all subjects joined this research. 

It was found that sport attainment level of all subjects was 33,116±10,146, of 

high sport attainment group was 41,91±6,018 and of low sport attainment group was 

24,23±5,773. Trait anxiety scale mean of whole group was 39,58±6,63. 

According to statistical analyses, there was no difference in trait anxiety 

between age groups. When examining the trait anxiety level of high and low sport 

attainment group there was a significant difference between high and low sport 

attainment group (p<0,05). 

According to this finding, it is thought that there is an association between 

sport attainment level and trait anxiety. Higher sport attainment level will be positively 

effect trait anxiety to be lower. Therefore, it is said that elite sports are parameter 

which positively effects trait anxiety level. But individuals whose trait anxiety level is 

low may be directed towards elite sports, so this probability should be taken into 

consideration. 

Key Words: Trait Anxiety, Male, Sport Attainment Level, Elite Athlet 
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GİRİŞ 

Spor faaliyetlerinde bulunana herkes, hem fiziksel hem de psikolojik 

yüklenmeler ile karşı karşıyadır. Yapılan yüklenmeler organizmada olumlu yönde 

değişim oluşturabilecek düzey ve nitelikte olmalıdır. Antrenmanlarda, ağırlıklı olarak 

kondisyonel, teknik ve taktik özellikler geliştirilmeye çalışılırken, başarıya ulaşmak 

için gerekli olan psikolojik özellikler ihmal edilmektedir (1,2).    

Bir çok sporcu yarışmada gösterdiği performansı baskılı, stresli yarışma 

koşullarında gösteremez. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri sporcunun sahip 

olduğu psikolojik bir belirleyici olan kaygı düzeyidir (3). 

Kaygı nedeni bilinmeyen korkudur. Bizi korkutanın ne olduğunu biliriz ama 

kaygılandıran sorun açık seçik belli değildir. Kaygı ve aktivasyon çoğu kez 

uyarılmışlıkla benzer anlamlarda kullanılmıştır (3,4). Uyarılmışlık organizmanın 

fizyolojik aktivasyonundan daha fazla şey ifade eder. Uyarılmışlık, organizmanın en 

sakin durumu ile en heyecanlı durumu arasındaki dağılıma işaret eder (3,4,5,6). 

Bireyin yeni şeyler öğrenmesi için organizmanın belli bir düzeyde uyarılmış olması 

gerekir. İnsan uykuda öğrenemeyeceği gibi aşırı uyarılmışlık durumunda da 

öğrenemez (2). Uyarılmışlık düzeyi performansın kalitesi ile ilişkilidir. Uyarılmışlıkla 

performans arasındaki ilişki; Yerkes ve Dodson’a (1908) dayanan ters-U hipotezi ile  

açıklanmaktadır. Yerkes ve Dodson’a göre aşırı düşük ve yüksek uyarılmışlık 

sporcuların performansını olumsuz yönde etkiler (4,7,8).  

Spielberger C. kaygı kavramının daha iyi açıklayabilmek için durumluluk ve 

sürekli kaygı kavramlarını ortaya atmıştır (3). Kimileri sürekli olarak huzursuzluk 

içinde yaşar, genellikle mutsuzdur. Doğrudan doğruya çevreden gelen tehlikelere 

bağlı olmayan bu kaygı türü içten kaynaklanır. Öz değerlerin tehdit edildiğini 

zannetmesi ya da içinde bulunduğu durumları stresli olarak yorumlaması sonucu 

birey kaygı duyar. Buna sürekli kaygı denir (12). Tehlikeli koşulların yarattığı korku ve 

tedirginlik, bireyin yaşadığı geçici ve normal bir kaygı olarak kabul edilir. Kişinin o 

anda içinde bulunduğu duruma doğrudan doğruya bağlı olmayan sürekli kaygı bir 

kişililik özelliğidir (12).  

 Sporcuların kişilik özelliklerinin toplumdaki bireylerden farklı olabileceği 

düşüncesi günümüze değin geçerliliğini korumuştur. Yapılan bir çok araştırmada 

sıradan sporcular ve elit sporcuların kişilik özellikleri arasındaki farklar olduğu 

belirlenmiştir (12). 
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Genellikle elit sporcuların bazı fizyolojik ve psikolojik becerilere sahip oldukları 

düşünülür. Bu onları diğer bireylerden farklı kılar. Ancak bazı kişilik özelliklerinin de 

performansı etkileyebileceği bilinmektedir (3). 

Reardon 1991’de genç ve elit sporcularla yapmış olduğu çalışmada 

durumluluk ve sürekli kaygıda elitlerin genel popülasyondan farklı olmadığını ama 

başarıya yönelimlerinin çok güçlü olduğunu belirlemiştir. Aynı araştırmacı gayretli 

bayanların yaptıkları spor dalında erkeklerden daha çok kritik (analiz) yaptıklarını 

belirlemişlerdir(3). 

    

MATERYAL METOD 

Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören değişik spor branşları ile uğraşan 18-25 yaşları arasında (21,90±1,87 

yıl) 154 erkek üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan 

deneklerde takım ya da bireysel spor dallarında herhangi birisini geçmişte yapmış 

olmaları ya da aktif olarak yapıyor olmaları şartı aranmıştır.  

Araştırmaya katılan tüm deneklere SYD’ni Belirleme Anketi ile Spilberg’in 

Durumluluk ve Sürekli Kaygı Envanterinin Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır.  

Uygulama sırasında 154 deneğe çalışmanın amacı anlatılmış ve anketler 

hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra deneklerden ilk olarak SYD belirleme anketini 

ardından da  Sürekli Kaygı  Envanterini doldurmaları istenmiştir. Bu uygulamalar 

sınıfta öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeyecekleri bir ortamda gerçekleştirilmiştir.  

SYD belirleme anketinde, deneklerin spor branşları, aktif spor yapma yılı ve 

elde ettikleri başarının nitelik ve niceliğini belirlemeye yönelik sorular yer almaktaydı. 

Bu sorulara verilen yanıtlar sonucunda kişinin SYD belirlenmiştir. Anketin güvenilirlik 

çalışması  Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğrenim 

gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Güvenilirlik çalışması için test-tekrar test 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketler 15 gün ara ile uygulandı. İki ölçüm arasındaki 

korelasyon katsayısı  yüksek düzeyde bulunmuştur (r=78). 

Denekler (154 erkek), en yüksek SYD puanı alandan, en düşük SYD puanı 

alana doğru sılandılar. Yüksek SYD puanı olan 70 deneğe “Spor Yapma Düzeyi 

Yüksek” grup adı verildi. En düşük SYD puanı olan 70 deneğe “Spor Yapma Düzeyi 

Düşük” grup adı verildi. Arada kalan 14 kişilik grup istatistik değerlendirmede 

kullanılmadı. Bertilen yöntemle birbirinden ayrılan grupların SYD puanları arasında 
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SYD Yüksek grubun lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (P<0,001). Bu sonuca 

göre 14 denekten oluşan ara bant grubunun yeterli olduğuna karar verildi. 

SYD belirleme anketleri değerlendirilirken a,b,c,d,e şıklarından oluşan 

sorularda 2,4,6,8,10 puanları karşılık gelecek şekilde, a,b,c,d şıklarından oluşan 

sorularda ise 2,4,6,8, puanları karşılık gelecek şekilde değerlendirme yapılmıştır. 

Ankette en düşük puan 12 en yüksek puan 58 ‘dir. 

Deneklerin Sürekli Kaygı Düzeylerini (SKD) belirlemek için Spilberg ve çalışma 

arkadaşları tarafından  geliştirilen Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanterinin 20 

maddeden oluşan Sürekli Kaygı alt ölçeği kullanılmıştır. Durumluluk-Sürekli Kaygı 

Envanteri, bir öz değerlendirme (self-evalation) anketidir. Başlangıçta normal 

yetişkinlerde kaygıyı araştırma amacı için geliştirilmiş bu ölçeğin, sonraki 

denemelerde lise öğrencilerine, psikiyatrik bozuklukları ve fiziki hastalıkları olan 

bireylere de uygun olduğu görülmüştür. On yıl süresince yapılan denemeler bu 

envanterin tüm gençlere ve yetişkinlere de uygulanabileceğini ortaya koymuştur. 

Durumluluk ve sürekli kaygı envanterinin Türkçeleştirilmesi ve Türk Toplumunda 

geçerlilik çalışması Öner ve Le Compte (1977) tarafından yapılmıştır (12).  

Sürekli kaygı envanterindeki maddeler ifade edilen duygu ya da davranışların 

sıklık derecesine göre, hemen hemen hiçbir zaman (1), bazen (2), çok zaman (3) ve 

hemen her zaman (4) şeklindedir. Ölçeklerin cevaplandırılma süresinde her hangi bir 

kısıtlama yoktur.  

Bu envanterin dört tane cevap seçeneği vardır. Ölçek 20 maddeden oluştuğu 

için her ölçümden elde edilen toplam puan 20 ile 80 puan arasında değişebilir. 

Puanın yüksek olması kaygı seviyesinin yüksek olduğuna işret eder. Ölçekte 

doğrudan ve tersine dönmüş iki tür ifade yer almaktadır. Doğrudan ifadeler olumsuz 

duyguları, tersine dönmüş ifadeler olumlu duyguları dile getirir. Sürekli kaygı 

envanterinde tersine dönmüş ifadelerin sayısı yedidir ve bunlar 1,6,7,10,13,16 ve 

19’uncu maddeleri oluşturur.  

Puanlama işleminde doğrudan ve tersine dönmüş ifadelerin toplam ağırlıkları 

saptanır. Doğrudan ifadeler için elde edilen toplam ağırlıklı puandan ters ifadelerin 

toplam ağırlıklı puanı çıkartılır. Bu sayıya önceden hesaplanmış ve değişmeyen 35 

değeri eklenir. En son elde edilen değer bireyin kaygı puanıdır (12). 

İSTATİKSEL ANALİZ 
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İstatistiksel analizler Mikrosoft Excel Programında yapılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistiğin yanı sıra aritmetik ortalamalar arasındaki anlamlılığın belirlenmesi için 

farklı gruplarda t-testi uygulanmıştır. Hipotez yönünün belirli olmasından dolayı tek 

kuyruklu t-test istatiksel yöntemi tercih edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan deneklerin (n=154) yaş ortalaması 21,97±1,88 yıldır. SYD 

(SYD) yüksek olan grubun (SYD:34-58 puan; n=70) yaş ortalamaları 22,14±1,86 

yıldır. SYD düşük olan grubun (SYD:12-32; n=70) yaşları ortalamaları 21,91±1,96 

yıldır.  

Grupların yaş değerleri arasında anlamlı farka rastlanmamıştır(p>0,05). 

 

Çizelge1: Tüm grubun, SYD yüksek ve düşük olan değerleri. 
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Şekil 1:Deneklerin yaşları. 

 

YAŞ(yıl) Tüm Grup 

(n=154) 

SYD Yüksek Grup 

(n=70) 

SYD Düşük Grup 

(n=70) 

AO 21,97 22,144 21,97 

SS 1,884 1,866 1,961 

Min 17,876 18,345 17,876 

Max 26,676 26,676 26,243 
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Araştırmaya katılan tüm deneklerin SYD puanları 33,12±10,15, SYD yüksek 

grubun puanları 41,91± 6,02, SYD düşük grubun puanları 24,23±5,77 olarak 

bulunmuştur. 

Deneklerin SYD’leri arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,001). Bu bulgu denek 

gruplarının farklı SYD’lerine sahip olduklarını göstermektedir.  

 

Çizelge2: Tüm grubun, SYD yüksek ve düşük olan grubun SYD puanları. 
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Şekil 2: Deneklerin SYD puanları. 

 

Araştırmaya katılan tüm deneklerin SKD puanı 39,58±6,63, SYD yüksek 

grubun SKD puanı 38,61±6,68, SYD düşük grubun puanı ise 40,62±6,26 olarak 

bulunmuştur. 

SYD Tüm Grup 

(n=154) 

SYD Yüksek Grup 

(n=70) 

SYD Düşük Grup 

(n=70) 

AO 33,12 41,91* 24,23* 

SS 10,15 6,02 5,77 

Min 12 34 12 

Max 58 58 32 
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Deneklerin SKD puanları arasında (SYD Yüksek grubun lehine) anlamlı bir 

fark olduğu gözlenmiştir (p<0,05).  

 

Çizelge3: Tüm grubun, SYD yüksek ve düşük olan grubun SKD puanları. 

SKD Tüm Grup 

(n=154) 

SYD Yüksek Grup 

(n=70) 

SYD Düşük Grup 

(n=70) 

AO 39,58 38,61* 40,62* 

SS 6,63 6,68 6,26 

Min 21 21 28 

Max 57 54 57 

* p<0,05 
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Şekil 3:Deneklerin SKD puanları. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma, SYD düşük ve yüksek olan grupların sürekli kaygı özelliklerinin 

birbirinden farklı olup olmadıklarını belirlemek için yapılmıştır. 

SYD yüksek grubun ortalaması 41,91± 6,02, SYD düşük grubun ortalaması ise 

24,23±5,77 bulunmuştur. 

Deneklerde SYD’leri, SYD yüksek grubun lehine anlamlı bulunmuştur 

(p<0,001). Bu bulgu deneklerin farklı SYD’lerine sahip olduklarını göstermektedir. 
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Araştırmaya katılan tüm deneklerin SKD puanlarının 39,58±6,63, SYD yüksek 

grubun 38,61±6,68 puan ve SYD düşük grubun 1puanı ise 40,62±6,26 olarak 

bulunmuştur. Buna göre, deneklerin SKD’leri arasında SYD yüksek grubun lehine 

anlamlı fark olduğu gözlenmiştir (p<0,05). 

Chise, üst düzey performansa sahip üniversite öğrencileri ile orta ve düşük 

performans düzeyine sahip üniversite öğrencileri arasında  yarışmasal SKD 

açısından fark olmadığını bulmuştur (13). Bu bulgu araştırma sonuçları ile 

örtüşmemektedir.  

Kerr ve Cox, üst düzey sporcuların acemi sporculara göre, oyun taleplerine 

cevap vermede karşılaşılan olumsuz duygular, reaksiyonları hem kontrol etme ve 

azaltma, hem de bunlardan daha az etkilenme açısından farklılık gösterdiklerini öne 

sürmüştür (14). 

Nouri ve Beer orta düzeydeki fiziksel egzersizin düşmanlık, saldırganlık ve 

sürekli kaygı üzerine etkisini incelediği çalışmalarında, egzersiz yapmayanların, üst 

düzey ve orta düzeyde egzersiz yapanlara göre daha yüksek SKD ortalamalarına 

sahip olduğunu, en düşük SKD puan ortalamasının üst düzeyde egzersiz yapan 

bireylerde görüldüğünü belirtmişlerdir (15). Bu çalışma sonuçları elde ettiğimiz 

sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Kişilik özelliklerinden olan Sürekli Kaygı Düzeyi Spor yapma düzeyi ile ilişkili 

bir parametredir. Buna göre; sporcunun, aktif spor yapma yılı, spor alanlarında 

başarılı olma derecesi, başarı sıralaması, bu başarıyı kaç kez elde ettiği, haftalık 

antrenman sayısı ve haftalık antrenman saati gibi özellikleri ile belirlenen spor yapma 

düzey puanı arttıkça Sürekli Kaygı Düzeyinin azaldığı söylenebilir. 
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THE STUDY OF FACTORS EFFECTİNG DOİNG SPORTS 

OF WORKİNG AND NONWORKİNG WOMEN AGED BETWEEN 
20-40 

 
Gülsen Tatar*, Zekai Pehlivan**, Filiz Çamlıgüney*  

 
SUMMARY 
The purpose of this research was to create a modern society related to the 

importance of women’s sports activities in health, social and culturel fields. It was 
researched on non-working and working women at private or public institutions and 
organizations. 

The research samples represented in total 318 women between the ages of 20 
and 40, 122 of whom work and 196 who are housewives. 

The data which was used in this research, consisted of 34 questions in the form 
of a questionnaire. The questionnaire was arranged through the expectations of women 
according to their marital status, whether they work or not, whether they do sport or not. 

Statistical processes on the data of the research were carried out by using the 
SPSS (11.0 data) packet program. The X2 (Chi-Square) statistics technique was applied 
to bring out the difference among the frequency dispersion in the groups and find out if 
they are important or not. The error numerator level in this research was taken as         
p< 0.05.  

According to the finding of the research, it was found that 28% of the women 
did sport, 36.8% of women sometimes did sport and finally 35.2% of women didn’t do 
sport. Of the women who participated in this research, 38.4% of them worked and 
61.6% of them didn’t work. It was found that 11.3% of the working women do sport 
and 10.4% do not. By analysing this proportion, we can see that women who work do 
more sport than who do not work.  

According to the research findings, it has been seen that the factors effecting 
women’s sport life have great dimensions. Some of these factors had been found as the 
following. For example, working and non-working positions, education levels and their 
jobs, their parents and husband’s education levels, their salaries, family structure, the 
family’snterest in sport, the position of the sport places, the suitable social enuironment, 
the effects of the enuronment and the close-friends, their weight, time fact and the 
interest and willing in this topic. Women’s duties and responsibilities also take great 
place on doing sport. 

It must be supplied that by rendering them about sport and creating more sport 
places, they can be pulled inside sport more easily and efficiently. 
 
    *Marmara University, School of Physical Education and Sports , İstanbul, Turkey. 
 **Mersin University, School of Physical Education and Sports , Mersin, Turkey. 
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20-40 YAŞ ARASI ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN 

KADINLARIN SPOR YAPMA DURUMLARINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

 
 
Gülsen Tatar*, Zekai Pehlivan**, Filiz Çamlıgüney*  

 
ÖZET 
Bu araştırma; sağlıklı, sosyal ve kültürel alanda çağdaş bir toplum yaratmada 

kadınlarımızın spor yapmasının öneminden hareketle, çalışan ve çalışmayan kadınların 
spor yapma durumlarını araştırmak ve kadınlarımızın daha fazla spora yönlenmesini 
sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi evreni temsil edecek şekilde Sivas il merkezinde 
yaşayan, 20-40 yaş arası özel-kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 122 ve çalışmayan 
196 olmak üzere toplam 318 kadından oluşmuştur. 

Araştırmada kullanılan veriler 34 sorudan oluşan anket formu aracılığı ile 
toplanmıştır. Hazırlanan anket formu, kadınların evli-bekar, bir işte çalışan ve 
çalışmayan, spor yapan-yapmayan ve spora katılımlarını engelleyen nedenler ile 
kadınların beklentilerine yönelik verilerin toplanmasını sağlayacak nitelikte 
düzenlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerle ilgili istatistiksel işlemlerde SPSS (11.0 ver.) 
paket programı kullanılmıştır. Grupların frekans dağılımı arasındaki farklılığın önemli 
olup olmadığını açığa çıkarmak için X2 (Chi-Square) istatistik tekniği uygulanmıştır. 
Araştırmada hata payı düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Birden fazla yanıt gerektiren 
sorularda frekans sıralaması yapılarak yüzde (%) tekniği kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre; kadınların %28.0’ının düzenli spor yaptığı, 
%36.8’inin düzensiz spor yaptığı, %35.2’sinin ise spor yapmadığı bulunmuştur. 
Araştırmaya katılan kadınların %38.4’ü çalışmakta ve %61.6’sı çalışmamaktadır. 
Çalışan kadınların ise %11.3’ünün düzenli spor yaptığı ve %10.4’ünün spor yapmadığı 
bulunmuştur. Bu oranlar analiz edildiğinde çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara 
oranla daha fazla spor yaptıkları görülmüştür. Spor yapan kadınları spor yapmaya 
yönelten etkenlerin başında sağlıklı olma amacının geldiği ve daha sonra ise kilo 
vermek, fiziksel görünümü korumak, günlük sıkıntılardan uzaklaşmak ve boş zamanları 
değerlendirmek gibi etkenlerin kadınları spora yönelttiği görülmüştür. Kadınların spor 
yapmasını engelleyen faktörlerin başında sırasıyla boş zamanın olmaması, çevrede 
yönlendirecek kimsenin olmaması, ev işleri ve çocukların bakımı, spor yapmaya ilgi 
duymama ve spor tesislerinin yetersiz olması, etkenler içinde yer almaktadır. 

Araştırma bulgularına göre kadınların spora katılımlarını etkileyen faktörlerin 
çok boyutlu olduğu görülmüştür. Kadınların bir işte çalışıp-çalışmama durumu, eğitim 
seviyeleri ve meslekleri, kadınların anne-baba ve eşlerinin eğitim seviyeleri, kadınların 
aylık gelir seviyeleri, aile yapısı, ailenin spora katılımı, spor tesislerinin durumu, 
yaşanılan sosyal çevrenin uygun olması, yakın çevrenin ve arkadaş gruplarının etkisi, 
kadınların kilo durumları, zaman olgusu ve bu konudaki ilgi ve istekleri spora 
katılımlarında önemli etkileri olan faktörler olarak bulunmuştur. Kadının aile ve toplum 
içindeki görev ve sorumlulukları da spora katılımında önemli rol oynamaktadır. 



 

 3 

 
Kadınlarımız spor konusunda bilinçlendirilerek, spor yapılabilir ortamları 

arttırmak koşuluyla sporun içine çekmeli ve düzenli spor yapma alışkanlığı topluma 
kazandırılmalıdır. 
 
   * Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
** Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin 

 
 

GİRİŞ 

Bir toplum içinde kadının spora katılımı, kadının o toplum içerisindeki genel 
statüsünün bir yansımasıdır. Dünya genelinde de kadının konumu ve kendisine biçilen 
roller düşünüldüğünde, spor içinde kadının sporcu özelliğinden önce cinsiyetiyle 
değerlendirildiği söylenebilir. Özellikle, 1970’lerin başından itibaren gelişen feminist 
akımla birlikte, kadın ve spor konusu ciddi olarak tartışılmaya başlanmıştır. 
Feministlerin çalışmaları ile ayrıca sportif faaliyetlerde erkek gücünün imtiyazı ve 
baskısının doğrulanması temel olarak ele alınmıştır. Spor çalışmalarında, feministler 
sporun erkek egemenliği altında bir endüstri olduğunu protesto eden analizler yapmaya 
başlamış, yarışmalarda kadınların katılımlarının kabul edilemeyen uygunsuzlukların 
olmadığı bir dünyayı tartışmışlardır (1,2). 

Sporda kadının geçmişine baktığımızda sosyo-kültürel etkenlerin beraberinde 
kadınların fizyolojik olarak sporda başarılı olamayacağı görüşü fizyolojik ve psikolojik 
araştırmalarla açıklığa kavuşmuş; “Kadınların eskiden yarışmalara katılmamalarının 
veya az katılmalarının daha çok geleneksel bir takım etkenlerden ve toplumsal 
baskılardan kaynaklandığı, fizyolojik hiçbir neden olmadığı ortaya çıkarılmıştır” (3). 

Genel olarak Türkiye’nin çok yönlü bir toplum olması gibi, kadın gerçeğinin de 
birden çok yönü bulunmaktadır. Doğu’su ve Batı’sı ile çok farklılaşan, aile, eğitim, iş ve 
çalışma koşulları çok değişen Türkiye’de tüm insanlar için olduğu gibi kadın için de 
yaşanılan gerçekler değişmektedir (4). 

Gerçekte Türkiye gibi toplumsal gelişimi ve değişimi sürüp giden bir ülkede bir 
yandan çağdaş değerler ve yüksek yaşam standartları, öte yandan geleneksel değerler ve 
çok düşük yaşam düzeyleri bir arada varolabilmektedir. Bu durum tartışılan değerler, 
haklar, güvenceler sistemine de yansımaktadır. Bu nedenle bir yandan birincil insan 
hakları tartışılırken, kadın hakları tartışması da yapılabilmektedir. Ancak kadın hakları 
genişleyen, zenginleşen insan  hakları içinde yer alsa da, bu haklar kadın sorununun 
yalnızca bir yüzüdür. Çünkü kadın-erkek eşitsizliğinin kökleri çok derinlerden gelmekte 
ve temelde cinsiyet ayrımının sergilenmesini gerektirmektedir (4). 

Gerek cinsiyet ayrımı ve gerekse içinde yaşadığımız toplumun değerleri, 
gelenekleri ve kadına yüklenen görev ve sorumluluklar, kadının spor olgusu içerisinde 
de yer almasını olumsuz yönde etkilemiş ve engellemiştir. Ülkemizde ve dünyada 
bunun birçok örneğini vermek mümkündür (2,5,6,7). 

Modern olimpiyatların kurucusu olan Pierre de Coubertin  spor dünyasında iyi 
bir yerde tutunmuş ve sık sık kadınların spora katılımlarına karşı konuşmuş ve şiddetli 
bir şekilde protesto etmiştir (2). 
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1900’lü yıllardan itibaren toplumsal değişmelerle birlikte kadınların spora 
katılımlarında bir artış gözlenmiştir. Kadının toplum içindeki yerinin değişmesi, 
teknolojik gelişmelerle birlikte bu teknolojiyi yakalayan ve uygulayan toplumlarda daha 
da beliginleşmiştir. Hem teknolojik hem de kadının toplum içindeki yerinin değişmesi 
kadınların da erkekler kadar spor yapabileceğini ortaya koymuştur (8). 

Ülkemizde ise kadın, spora Cumhuriyet döneminde girme olanağı bulabilmiştir. 
Atatürk’ün kesin öneri ve hatta çabalarıyla başlayan bu atak, yapılan karşı çıkışlarla bir 
anlamda kadının daha geç spor alanlarına girmelerine neden olmuş ancak erkek 
sporcuların yakınları spor yapabilme olanaklarına daha kolay kavuşmuşlardır (9). 

Cumhuriyetten sonraki olumlu gelişmeler  sonucu Türk kadınının ülke çapında 
spora katılımı her geçen yıl daha da artış göstermiş; son yıllarda ise sosyal, ekonomik, 
kültürel ve diğer birçok alanda gelişme ileekonomik durumun, mesleki statünün, eğitim 
durumunun yükselmesi, kadınların boş zaman faaliyeti olarak sportif faaliyetleri daha 
çok tercih etmelerini sağlamıştır (10). 

   

MATERYAL-METOT 

 
Araştırmanın örneklem grubu ise evreni temsil edecek biçimde; Sivas il 

merkezinde 20-40 yaş arası çalışan toplam 4092 kadının % 3’ü olan 122 ve çalışmayan 
31175 kadının % 0.6’sı olan 196 olmak üzere toplam 318 kadından oluşmaktadır 
(11,12).  

Araştırmada kullanılan veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmacı 
tarafından hazırlanan ve 34 sorudan oluşan anket formu; kadınların evli-bekar, bir işte 
çalışan ve çalışmayan, spor yapan-yapmayan ve spora katılımlarını engelleyen nedenler 
ile kadınların beklentilerine yönelik verilerin toplanmasını sağlayacak nitelikte 
düzenlenmiş sorulardan oluşmaktadır.  

Hazırlanan anket formunun işlerliği ve anlaşılırlığı için 15 kadın üzerinde ön 
uygulama yapılmış, işlemeyen, anlaşılamayan sorular yeniden düzeltilmiştir. Bununla 
birlikte anketin geçerliğini sağlamada ayrıca uzman görüşü alınarak anket formu 
uygulamaya hazır hale getirilmiştir.  

Örnekleme alınan 196 çalışmayan kadın ile görüşme yapabilmek için Sivas il 
merkezindeki mahalleler sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyine göre üç gruba ayrılmıştır 
(Tabakalı Örnekleme).  

Araştırmada elde edilen verilerle ilgili istatistiksel işlemlerde SPSS (11.0 ver.) 
paket programı kullanılmıştır. Grupların frekans dağılımı arasındaki farklılığın önemli 
olup olmadığını açığa çıkarmak için X2 (Chi-Square) istatistik tekniği uygulanmıştır. 
Araştırmada hata payı düzeyi P<0.05 olarak alınmıştır. Birden fazla yanıt gerektiren 
sorularda frekans sıralaması yapılarak yüzde (%) tekniği kullanılmıştır. 
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 BULGULAR 
 
Araştırmaya katılan kadınların % 28.0’ı (n=89)spor yapıyor, % 36.8’i (n=36,8) 

düzensiz spor yapıyor ve % 35.2’si (n=112) de spor yapmamaktadır.  

Araştırmaya katılan bekar kadınların % 11.3’ü “ spor yaptığını”, % 15.7’si 
“düzensiz spor yaptığını” ve % 10.1’i ise “spor yapmadığını”; evli kadınların ise % 
16.7’si “spor yaptığını”, % 21.1’i “düzensiz spor yaptığını” ve % 25.2’si ise “spor 
yapmadığını” bildirmişlerdir. % 37,1’i (n=118) bekar, (n=200) %62,9’u evlidir. 
%90.9’u (n=289)“il merkezinde”; %9.1’i (n=29) “köy veya kasaba merkezinde” 
yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiğini, % 38.5’i çalışıyor olmalarının spor 
yapmaya olumlu, % 61.5’i ise olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan spor yapan kadınların yaptıkları spor etkinliklerinin  
sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre birinci sırada, “bireysel yürüyüş ve hafif 
koşu”, ikinci sırada “aerobik-cimnastik”, üçüncü sırada “yüzme”, dördüncü sırada 
“step” ve“tenis”, beşinci sırada “takım sporu” ve altıncı sırada ise“dış mekan 
etkinlikleri” olduğu; genelde kimlerle spor yaptıklarının sıralamasında ise birinci sırada, 
“arkadaşlarla”, ikinci sırada “tek başına”, üçüncü sırada “eş ile”, dördüncü sırada 
“ailece” ve beşinci sırada “çocuklarıyla” olduğu; genelde nerede spor yaptıklarının 
sıralamasında ise; birinci sırada “açık alan”, ikinci sırada “ev”, üçüncü sırada 
“cimnastik-aerobik salonu”, dördüncü sırada ise “spor salonu” olduğu belirlenmiştir.  
Spor yapan kadınların %4.4’ü “öğretmen”, %2.2’si “öğretim elemanı”, %2.5’i “serbest 
meslek” (avukat,doktor, mühendis, eczacı., vb.), bazen spor yapan kadınların %7.9’u 
“memur”, ve spor yapmayan kadınların ise %24.8’i “ev kadını” olarak bulunmuştur. 
 
 
Tablo1. Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Yaş Gruplarına 
Göre Dağılımı 
 

SPOR    YAPMA    DURUMU 
 

Yaş 
Evet Düzensiz 

Spor Yapan 
Hayır Toplam 

n % n % N % n % 
20-25 Yaş 25 7,9 47 14,8 37 11,6 109 34,3 
26-30 Yaş 21 6,6 20 6,3 15 4,7 56 17,6 
31-35 Yaş 21 6,6 24 7,5 20 6,3 65 20,4 
36-40 Yaş 22 6,9 26 8,2 40 12,6 88 27,7 
Toplam 89 28,0 117 36,8 112 35,2 318 100,0 

X2 : 10.143,  Sd: 6,  P> 0.05  (Önemsiz) 

Tablo 1’de araştırmaya katılan kadınların %34.3’ü “20-25 yaş”, %17.6’sı “26-
30yaş”,%20.4’ü “31-35 yaş”, %27.7’si ise “36-40 yaş”grubunda olduğu görülmüştür. 
“Spor yapan” kadınların % 7.9’u, “düzensiz spor yaptığını” bildiren kadınların % 14.8’i 
“20-25 yaş” grubu, “spor yapmayan” kadınların ise % 12.6’sı “36-40 yaş” grubu olduğu 
bulunmuştur. İstatistiki olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P> 0.05). 
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Tablo 2:  Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Çalışıp, 
Çalışmama Durumlarına Göre Dağılımı; 
 

              SPOR   YAPMA    DURUMU 
 

Çalışma Durumu 
Evet Düzensiz 

Spor Yapan 
Hayır Toplam 

N % n % n % n % 

Evet 36 11.3 53 16.7 33 10.4 122 38.4 

Hayır 53 16.7 64 20.1 79 24.8 196 61.6 

Toplam 89 28.0 117 36.8 112 35.2 318 100.0 

X2 : 6.295, Sd: 2, P< 0.05  (Önemli) 

Tablo 2’de araştırmaya katılan çalışan kadınların %11.3’ü “ spor yaptığını”,     
%16.7’si “düzensiz spor yaptığını” ve %10.4’ü “spor yapmadığını” belirtmiştir. 
Çalışmayan kadınların ise %16.7’si “spor yaptığını”, % 20.1’i “düzensiz spor yaptığını” 
ve % 24.8’i “spor yapmadığını” belirtmiştir. Çalışma durumu dağılım açısından spor 
yapma durumu frekansları karşılaştırıldığında, istatistiki olarak gruplar arasındaki fark 
önemli bulunmuştur (P<0.05). 

Tablo 3:  Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Eğitim 
Durumlarına Göre Dağılımı; 

 

               SPOR   YAPMA   DURUMU 
 
Eğitim Durumu 

Evet Düzensiz 
Spor Yapan 

Hayır Toplam 

n % n % n % n % 

Okur-yazar değil 1 0.3 -- -- 3 0.9 4 1.3 
İlkokul 4 1.3 12 3.8 31 9.7 47 14.8 
Ortaokul 5 1.6 6 1.9 16 5.0 27 8.5 
Lise 33 10. 4 57 17.9 37 11.6 127 39.9 
Yüksekokul 46 14.5 42 13.2 25 7.9 113 35.5 
Toplam 89 14.5 117 36.8 112 35.2 318 100.0 

X2: 46.550, Sd: 8, P< 0.05  (Önemli) 

Tablo 3’de araştırmaya katılan kadınların %1.3’ü “okur-yazar olmadığını”, 
%14.8’i “ilkokul”, %8.5’i “ortaokul”, %39.9’u “lise”, %35.5’i “yüksekokul”mezunu 
olduğunu; “spor yapan” kadınların ise, % 10.4’ü “lise”, % 14.5’i “yüksekokul”; 
“düzensiz spor yapan’’ kadınların % 17.9’u “lise”, % 13.2’si yüksekokul, “spor 
yapmayan” kadınların ise % 11.6’sı “lise”, % 9.7’si “ilkokul” ve % 5.0’ı “ortaokul” 
mezunu olduğunu belirtmiştir. Eğitim durumu dağılımı açısından spor yapma durumu 
frekansları karşılaştırıldığında, istatistiki olarak gruplar arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (P<0.05). 



 

 7 

 

 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Çalışan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Aylık 
Gelir Seviyelerine Göre Dağılımı; 

 

              SPOR   YAPMA    DURUMU 
 
Aylık Gelir Seviyesi 

Evet Düzensiz 
Spor Yapan 

Hayır Toplam 

N % n % n % n % 

Düşük 5 4.0 28 23.0 14 11.5 47 38.5 
Orta 18 14.8 16 13.1 13 10.6 47 38.5 
Yüksek 13 10.7 9 7.4 6 4.9 28 23.0 
Toplam 36 29.5 53 43.5 33 27.0 122 100.0 

X2 : 14.677, Sd: 4, P< 0.05  (Önemli) 

Tablo 4’de araştırmaya katılan çalışan kadınlardan “spor yapanların” aylık gelir 
seviyesi % 4’ü “ düşük”, % 14.8’i “orta” ve % 10.7’si“yüksek”, “düzensiz spor yapan” 
kadınların % 23’ü “düşük”, % 13.1’i “orta” ve % 7.4’ü “yüksek”, “spor yapmayan” 
kadınların ise % 11.5’i “düşük”, % 10.6’sı “orta” ve % 4.9’u “yüksek” gelir seviyesi 
olduğu; aylık gelir seviyesi dağılımı açısından spor yapma durumu frekansları 
karşılaştırıldığında, istatistiki olarak gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur 
(P<0.05). 

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Aile Yapısına 
Göre Dağılımı; 

 

              SPOR    YAPMA    DURUMU 
 

Aile Yapısı 
Evet Düzensiz 

Spor Yapan 
Hayır Toplam 

N % n % n % n % 

Çekirdek Aile 84 26.4 98 30.8 93 29.2 275 86.5 
Büyük Aile 5 1.6 19 6.0 19 6.0 43 13.5 
Toplam 89 28.0 117 36.8 112 35.2 318 100.0 

X2 : 6.629, Sd: 2, P< 0.05  (Önemli) 

Tablo 5’de araştırmaya katılan kadınların %86.5’inin “çekirdek aile”, 
%13.5’inin ise “büyük aile” yapısına sahip olduğu bulunmuştur.“Çekirdek aile” 
yapısına sahip olan kadınların % 26.4’ü “ spor yaptığını”, % 30.8’i “Düzensiz spor 
yaptığını” ve % 29.2’si “spor yapmadığını”; “büyük aile” yapısına sahip kadınların ise, 
% 1.6’si “spor yaptığını”, % 6.0’ı “düzensiz   spor yaptığını” ve % 6.0’ı “spor 
yapmadığını” belirtmiştir. Aile yapısı durumu dağılım açısından spor yapma durumu 
frekansları karşılaştırıldığında, istatistiki olarak gruplar arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (P<0.05). 
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Tablo 6: Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Çevrelerindeki 
Spor Tesislerinin Durumuna Göre Dağılımı; 

 

                     SPOR     YAPMA      DURUMU 
 
Spor Tesis Durumu 

Evet Düzensiz  
Spor Yapan 

Hayır Toplam 

N % n % n % n % 

Yeterli 27 8.5 26 8.2 20 6.3 73 23.0 
Az Yeterli 21 6.6 26 8.2 7 2.2 54 17.0 
Yetersiz 41 12.9 65 20.4 85 26.7 191 60.1 
Toplam 89 28.0 117 36.8 112 35.2 318 100.0 

X2 : 23.160, Sd: 4, P< 0.05  (Önemli) 

Tablo 6’da araştırmaya katılan kadınların % 23.0’i çevrelerindeki spor tesislerini 
“yeterli”, % 17.0’ı “az yeterli”,ve % 60.1’i ise “yetersiz” bulmuştur.“Spor yapan” 
kadınların, % 8.5’i çevrelerindeki spor tesislerinin “yeterli”, % 6.6’si “az yeterli ” ve % 
12.9’u ise “yetersiz” olduğunu; “Düzensiz   spor yapan” kadınların % 8.2’si 
çevrelerindeki spor tesislerinin“yeterli”, % 8.2’si “az yeterli” ve % 20.4’ü ise“yetersiz” 
olduğunu belirtmiştir. “Spor yapmayan” kadınların ise, % 6.3’ü çevrelerindeki spor 
tesislerinin “yeterli”, % 2.2’si “az yeterli” ve % 26.7’si ise “yetersiz” olduğunu 
belirtmiştir. Çevrelerindeki spor tesislerinin durumu dağılım açısından spor yapma 
durumu frekansları karşılaştırıldığında, istatistiki olarak gruplar arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (P< 0.05). 

Tablo 7: Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapma Durumlarının Ailenin Spor 
Yapma Durumuna Göre Dağılımı; 

 

                 SPOR    YAPMA      DURUMU 
Ailenin Spor Yapma 
Durumu 

Evet Düzensiz  
Spor Yapan 

Hayır Toplam 

n % n % n % n % 

Evet 71 22.3 84 26.4 50 15.7 205 64.5 

Hayır 18 5.7 33 10.4 62 19.5 113 35.5 

Toplam 89 28.0 117 36.8 112 35.2 318 100.0 

X2 : 31.062, Sd: 2, P< 0.05  (Önemli) 

Araştırmaya katılan kadınlar % 64.5’i ailesinde spor yapan bireylerin olduğunu, 
% 35.5’i ise ailesinde spor yapan bireylerin olmadığını belirtmiştir. 

Tablo 7’de “spor yapan” kadınların % 22.3’ü, “ Düzensiz   spor yapan” 
kadınların % 26.4’ü ve “spor yapmayan” kadınların ise, % 15.7’si ailelerinde spor 
yapanların olduğunu; “spor yapan” kadınların % 5.7’si, “Düzensiz   spor yapan” 
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kadınların % 10.4’ü ve “spor yapmayan” kadınların ise % 19.5’i ailelerinde spor 
yapanların olmadığını belirtmiştir. Ailenin spor yapma durumu dağılımı açısından 
kadınların spor yapma durumu frekansları karşılaştırıldığında, istatistiki olarak gruplar 
arasındaki fark önemli bulunmuştur (P< 0.05). 

Tablo 8: Araştırmaya Katılan Ve Spor Yapan Kadınları Spor Yapmaya Yönelten 
Faktörlerin Sıralaması ; 

 

FAKTÖRLER N % 

1. Sağlıklı olmak 164 79.6 
2. Kilo vermek 107 51.9 
3. Fiziksel görünümü korumak 103 50.0 
4. Günlük sıkıntılardan uzaklaşmak 77 37.4 
5. Boş zamanları değerlendirmek 31 15.0 
6. Sosyal çevre edinmek 10 4.8 
7. İşi gereği 4 1.9 
8. Diğer 1 0.4 
Toplam 497 ___ 

Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n: 206 üzerinden alınmıştır. 

 
Tablo 8’de araştırmaya katılan ve spor yaptığını bildiren kadınları spora 

yönelten faktörlerin sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre birinci sırada, “sağlıklı 
olmak”, ikinci sırada “kilo vermek”, üçüncü sırada “fiziksel görünümü korumak”, 
dördüncü sırada “günlük sıkıntılardan uzaklaşmak”, beşinci sırada ise “boş zamanları 
değerlendirmek” amacıyla spor yaptıkları bulunmuştur. 

Tablo 9: Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapmalarını Engelleyen Faktörlerin 
Sıralaması ; 

 

FAKTÖRLER N % 

1. Boş zamanın olmaması 52 46.4 
2. Çevrede yönlendirecek kimsenin olmaması 46 41.0 
3. Ev işleri ve çocukların ihtiyaçları 44 39.2 
4. Spor yapmaya ilgi duymama 347 33.0 
5. Uygun tesis olmaması 21 18.7 
6. Çevrenin bu tür etkinlikleri hoş karşılamaması 14 12.5 
7. Maddi olanağın olmaması 12 10.7 
8. Ailenin bu tür etkinliklere izin vermemesi 12 10.7 

9. Sağlık durumunun uygun olmaması 10 0.8 

10. Eşlerin izin vermemesi 6 0.5 

11. Yaşın uygun olmaması 4 0.3 

12. İnançlara, gelenek ve göreneklere ters düşmesi 2 0.1 

Toplam 570  
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Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n: 112 üzerinden alınmıştır. 

Tablo 9’da araştırmaya katılan ve spor yapmadığını bildiren kadınların spor 
yapmalarını engelleyen faktörlerin sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre birinci 
sırada, “boş zamanın olmaması”, ikinci sırada “çevrede yönlendirecek kimsenin 
olmaması”, üçüncü sırada “ev işleri ve çocukların ihtiyaçları”, dördüncü sırada “spor 
yapmaya ilgi duymama”, beşinci sırada “uygun tesis olmaması”, altıncı sırada “çevrenin 
bu tür etkinlikleri hoş karşılamaması” yedinci sırada “maddi olanağın olmaması” ve 
“ailenin bu tür etkinliklere izin vermemesi” sekizinci sırada “sağlık durumunun uygun 
olmaması”, dokuzuncu sırada “eşlerinin izin vermemesi”, onuncu sırada “yaşın uygun 
olmaması”, ve onbirinci sırada ise“inançlara, gelenek ve göreneklere ters düşmesi” 
nedenleriyle spor yapmadıkları bulunmuştur. 

Tablo 10: Araştırmaya Katılan Çalışan Kadınların Çalışıyor Olmasından Dolayı Spor 
Yapmalarını Etkileyen Olumlu Faktörlerin Sıralanması; 

 

FAKTÖRLER N % 

1. Arkadaş çevresinin spor yapıyor olması 26 55.3 
2. Çalıştığı kuruma ait spor tesislerinin varlığı 19 40.2 
3. Maddi olanakların elverişli olması 15 31.9 
4. Diğer faktörler 8 17.0 
5. İş yerinde spor organizasyonlarının düzenlenmesi 7 14.8 
6. Amirlerin özendirir olması 3 0.6 
Toplam 78 ___ 

Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için n: 47 üzerinden alınmıştır. 

 
Tablo 10’da araştırmaya katılan çalışan kadınların çalışıyor olmalarının spor 

yapmaya olumlu faktörlerin  sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre çalışılan yerde 
“arkadaş çevresinin spor yapıyor olması” birinci sırada, “çalıştığı kuruma ait spor 
tesisinin varlığı”, ikinci sırada “maddi olanakların elverişli olması”, üçüncü sırada işte 
sağlıklı, verimli ve düzenli olmak, iş stresinden uzaklaşmak gibi“diğer faktörler”, 
dördüncü sırada “iş yerinde spor organizasyonlarının düzenlenmesi”, beşinci sırada ve 
“amirlerin özendiriyor olması” ise altıncı sırada olduğu bulunmuştur. 

 
Tablo 11 : Araştırmaya Katılan Çalışan Kadınların Çalışıyor Olmasından Dolayı Spor 
Yapmalarını Etkileyen Olumsuz Faktörlerin Sıralanması ; 
 

FAKTÖRLER N % 

1. Çok yoğun çalışma temposu 51 68.0 
2. Çalışma dışında ev işlerine zaman ayırma 46 61.3 
3. Çalışılan yere ait spor tesislerinin olmaması 24 32.0 
4. Çocukların bakımı 22 29.3 
5. Maddi olanağın olmaması 8 10.6 
6. Arkadaş çevresinin olumsuz etkilemesi 6 8.0 
Toplam 157 ___ 

Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n: 75 üzerinden alınmıştır. 
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Tablo 11’de araştırmaya katılan çalışan kadınların çalışıyor olmalarının spor 
yapmaya olumsuz faktörlerin sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre “çok yoğun 
çalışma temposu” birinci sırada, “çalışma dışında ev işlerine zaman ayırma” ikinci 
sırada, “çalışılan yere ait spor tesislerinin olmaması” üçüncü sırada, “çocukların 
bakımı” dördüncü sırada, “maddi olanağın olmaması” beşinci sırada ve “arkadaş 
çevresinin olumsuz etkilemesi” altıncı sırada olduğu bulunmuştur. 

Tablo 12: Araştırmaya Katılan Kadınların Spor Yapmak İçin Önemli Buldukları 
Faktörlerin Sıralaması ; 

 

FAKTÖRLER N % 

1. Yaşanan sosyal çevrenin uygun olması 191 60.0 
2. Zamanın uygunluğu 157 49.4 
3. İlgi ve alışkanlıklar 144 45.3 
4. Kişisel yetenek ve beceriler 61 19.2 
5. Eğitim anlayışı 59 18.6 
6. Tesis araç ve gereçlerin yeterli olması 55 17.3 
7. Dünya görüşü 55 17.3 
8. Ailenin tutum ve davranışı 51 16.0 
9. Gelir seviyesi 33 10.3 
Toplam 806 ___ 

Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n: 318 üzerinden alınmıştır. 
 

Tablo 12’de araştırmaya katılan kadınların spor yapmak için en çok etkili 
buldukları faktörlerin sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre birinci sırada, “yaşanan 
sosyal çevrenin uygun olması”, ikinci sırada “zamanın uygunluğu”, üçüncü sırada “ilgi 
ve alışkanlıklar”, dördüncü sırada “kişisel yetenek ve beceriler” beşinci sırada “eğitim 
anlayışı”, altıncı sırada “tesis araç ve gereçlerin yeterli olması” ve “dünya görüşü”, 
yedinci sırada “ailenin tutum ve davranışı”, sekizinci sırada ise “gelir seviyesi”  olduğu 
bulunmuştur. 

 

Tablo 13: Araştırmaya Katılan Spor Yapan Kadınların Spor Yapmadan Önceki Ve 
Sonraki Yaşamlarındaki Farklılıkların Sıralaması ; 

 

FARKLILIKLAR N % 

1. Kendini daha sağlıklı hissetme 147 84.0 
2. Psikolojik olarak daha huzurlu olma 104 59.4 
3. Kilo verme 90 51.4 
4. Kendine güvenin artması 56 32.0 
5. Arkadaş çevresinin değişmesi 8 4.6 
6. Çevreye karşı daha duyarlı olma 7 4.0 
7. Olayları anlayış biçiminin değişimi 6 3.4 
8. Aile ile çatışmaların azalması 4 2.3 
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Toplam 422  
Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n: 175 üzerinden alınmıştır. 

 

Tablo 13’te araştırmaya katılan spor yapan kadınların spor yapmadan önceki ve 
sonraki yaşamlarındaki farklılıkların sıralaması verilmiştir. Bu sıralamaya göre birinci 
sırada, “kendini daha sağlıklı hissetme”, ikinci sırada “psikolojik olarak daha huzurlu 
olma”, üçüncü sırada “kilo verme”, dördüncü sırada “kendine güvenin artması”, beşinci 
sırada“arkadaş çevresinin değişmesi”, altıncı sırada “çevreye karşı daha duyarlı olma”, 
yedinci sırada “olayları anlayış biçiminin değişmesi”, sekizinci sırada ise “aile ile 
çatışmaların azalması” olduğu bulunmuştur. 
  

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Araştırmaya katılan kadınların spor yapmalarında yaş önemli bir faktör değildir 
(p>0.05). Kadınların yaşları ilerledikçe gerek sağlıklı olma ve gerekse boş zamanlarını 
değerlendirme açısından daha fazla spor yaptıkları görülmektedir. 

 
Çalışan kadınlar daha sosyal, çevresiyle etkileşim içinde, ekonomik özgürlüğe 

sahip oldukları için, çalışmayanlara oranla daha fazla spora katılmaktadırlar (p<0.05) 
(2).  

Kadınların kendilerinin ve aile eğitim durumlarının, spor yapıp yapmamaya 
etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Bu sonuçlara göre eğitim seviyesi yüksek olan kadınların 
daha çok spor yaptığı, gruplar arasındaki farkın önemli bulunmuş olması da (p<0.05) 
kadınların eğitim seviyelerinin spora katılımlarında etkili olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca kadınların eğitim sevilerine paralel olarak içinde bulundukları meslek 
gruplarının da spora katılımlarında etkili olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde mesleki açıdan statüleri yüksek olan kadınların, daha çok spor 
yaptıkları ve ev kadınlarının meslek sahibi kadınlara göre daha az spor yaptıkları 
belirlenmiştir (13,14). 

 
 Ayrıca kadınların kendi eğitim seviyelerinin beraberinde anne-babalarının ve  

eşlerinin eğitim seviyeleri de spor yapma durumunu etkileyen önemli bir diğer faktör 
olarak bulunmuştur. Eğitimin önemi spor olgusunda da karşımıza çıkmakta ve spor 
yapma alışkanlığının eğitim sürecinde kazandırılıp, yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 
Spor etkinlikleri kimi zaman serbest kimi zaman ise bir ücret karşılığı katılımı 

gerektiren etkinlikleri içermektedir. Belirli bir ücret karşılığı yapılan spor etkinliklerine 
maddi olanağı yeterli olan kadınlar daha çok katılmakta, gruplar arasındaki farkın 
önemli bulunmuş olması da (p<0.05) çalışan kadınların aylık gelir seviyelerinin spora 
katılımlarında etkili olduğunu göstermektedir. 

 
Kadınların sahip oldukları aile yapısı ve ayrıca ailenin spor yapma durumları da 

kadınların spora katılımlarında önemlidir (p<0.05). Büyük, geleneksel aileye göre hem 
üye sayısı, hem de işlevleri azanlan çekirdek ailede kişiler daha bağımsızdır. Aile 
yapılarının farklılıklarından dolayı kadınların spor yapma durumları da sahip oldukları 
aile yapısına göre değişiklik göstermektedir (15).  
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Araştırmaya katılan, spor yapan ve yapmayan kadınlar spor yapmak için en 
önemli faktörlerin başında yaşanılan sosyal çevrenin uygun olma durumunun geldiğini 
belirtmişlerdir. Birçok kadın yaşadıkları sosyal çevrenin uygun olmayışından dolayı 
istedikleri gibi spor yapamamaktadır (2). 

Spor tesislerinin durumunun kadınların spor yapmalarında etkili olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca araştırmaya katılan birçok kadın daha sağlıklı ve her 
zaman halkın kolaylıkla ulaşabileceği tesislerin olması gerektiğini belirtmiştir.  

 
Araştırmaya katılan ve spor yapmayan kadınların spor yapmasını engelleyen 

faktörlerin başında boş zaman, çevrede yönlendirecek kimsenin olmaması, ev işleri, 
çocukların bakımı, spor yapmaya ilgi duymama ve spor tesislerinin yetersiz olması, 
etkenler içinde sırasıyla yer almaktadır. Ayrıca, eşlerin ve ailenin izin vermemesi, 
inançlar, gelenek ve görenekler de bu etkenler arasındadır. Kadınlara yüklenen görev ve 
sorumluluklar, çalışan kadının yoğun çalışma temposu dışında ev işlerine ve 
çocuklarına zaman ayırması, yine ev kadınlarının ağır görev ve sorumlulukları zaman 
sorununu ortaya çıkarmaktadır diyebiliriz (6,7).  
 

Genelde kadının aile içindeki görevi ve toplumdaki sorumluluklarının aynı 
olması sebebiyle sporda yer almalarını etkileyen sebeplerde de paralellik görülmektedir. 
Kadının sosyal statüsü, sosyal normlar ve geleneksel sebepler onun spor yapmasında 
etkili olabilmektedir (10). 
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GÜREŞÇİLERİN DOPİNGE YAKLAŞIMLARI VE DOPİNGİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

 
*İkizler, H.C., *Erdemir, İ., **Şahin S, **Öztürk G,  

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı güreşçilerin dopinge yaklaşımları ve güreşçilerin doping yapmasında etkili olan 
faktörleri tespit etmeye çalışmaktadır. 

Bu amaçla araştırmamız, 1. ve 2. Güreş Ligi’nin çeşitli kulüplerinde lisanslı olarak serbest ve 
grekoromen stilde güreşen (N=99) sporcular üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sporculardan 84 tanesi milli 
takıma girmiş ve herhangi bir zaman diliminde Türkiye’yi temsil etmiş sporculardır. Burada doping yapan, 
yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçilere dopingi etkileyen faktörler ve dopinge yaklaşımları 
hakkında sorular sorulmuştur. Toplanan verilerin değerlendirilmesi aşamasında frekans analizi, Ki-kare ve 
çapraz tablo analizleri kullanılmıştır. Burada bu grupların doping hakkındaki fikirleri incelenmiştir. 

Bu sporcuların doping kullanmasındaki temel etkenin yakın çevrelerinin psikolojik baskıları ve 
beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Fakat, yine aynı güreşçiler dopingin yasaklanmasını da 
istemektedirler. 

Anahtar Kelimler: Güreş, Doping, Psikoloji 

 

THE APPROACHING TO DOPING OF WRESTLERS AND FACTORS AFFECTING OF 
DOPING IN WRESTLER 

 

SUMMARY  

The purpose of the study was to determine approaching to doping of wrestlers and factors affecting 
of doping in wrestler.  

For that reason, Greco-Roman wrestler and free style wrestler (N=99), wrestling the league of 1st 
and 2nd Wrestling, ae participated as a subject in our research. Some of the wrestler (N=84) has 
experienced in Türkiye National Wrestling team at any time. Survey methot, a questionare including two 
parts factors affecting of doping and approaching to doping of wrestlers, was used in the research. The 
questionare was asked wrestlers, some of hem doped in the past, some of them thougth doping in the past, 
some of them haven’t doped. All gathered data were analyzed by the SPSS for Windows, frequency 
analysis, crosstabs and chi-square were used to statistical analysis for researching relationship what they 
think about doping. 

At the end of research, wrestlers were used to dope for close relative of psychological pressure and 
their expectation. But inspite of that, most of them want doping to be banned.  

Keywords: Wrestling, Doping, Psychology 

 

 GİRİŞ 

 İnsan organizması üzerine olumsuz etkileri birçok araştırmayla vurgulanan doping 
maddelerinin sağlığa yönelik tehdidi, bu maddelerin yasaklanmasının da temel 
gerekçesidir (GSGM 1998; Kunter, Öztürk 1998). İstemli olarak kullanılamayan 
rezervler, doping yoluyla devreye girmektedir. Otomatik savunma mekanizması teorisine 
göre doping maddesinin alımı sonucunda organizma bilincinin ve isteminin dışında bir 
zorlanma ile karşılaşmaktadır. Bu zorlanma, alınan maddenin ölçüsüne ve vücudun 
dayanma gücüne göre sonu ölümle bitebilen dramatik tablolar yaratabilir (Kunter, Öztürk 
1997). 
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 Bazı sporcuların daha yüksek başarılara ulaşmak için birtakım maddeler 
kullandığı, ancak geçen yüzyılın ortalarına doğru ağırlıklı olarak kamuoyunun gündemine 
girebilmiştir. 1896’da modern olimpiyat oyunlarının başlamasıyla birlikte, sporcular 
arasında başta kafein olmak üzere çok çeşitli maddelerin ve ilaçların kullanımı giderek 
yaygınlaşmıştır (Kalyon 1997). Steroidlerin kullanıma girmesiyle spordaki çaba ve 
performansı maniple etme girişimlerinde büyük bir sıçrama yaşamıştır. Gerekli ve yeterli 
önlemlerin alınmaması durumunda, sporcular arasındaki performans yarışının gittikçe 
niteliğini değiştirmesi ve rekabetin “en uygun maddeyi en optimal oranda kullanma” ya 
da “doping denetimlerinde tespit edilemeyecek özellik ve miktarı bulma” yarışına 
dönmesi kaçınılmaz gibidir. İş üretme ve performansı artırma amaçlı kullanılan ergojenik 
yardım maddeleriyle bir yandan enerji üretimi ve etkin kullanımını yükseltme öte yandan 
da fiziksel ve psikolojik yorgunluğu geciktirme hedeflenmektedir (Williams 1990). 
 Kazanma ve kaybetme arasındaki farkın gittikçe azalması ya da kısalması, 
kazanmayı en büyük hedef kabul eden sporcular açısından performansı artıracak yöntem 
ya da maddelerin kullanımını daha önemli kılmıştır. Sporculardaki mutlak kazanma isteği 
ile doping maddelerinin yan etkilerinin tam bilinmemesi, yasak madde ve yöntemlerin 
uygulanmasında en önemli faktör olarak göze çarpmaktadır (Açıkada, Ergen 1990). 
Beklentilerin yükselmesinin yanında başarıya biçilen ödül ve primlerdeki artış da, 
geleneksel şampiyonluk prestijinin değerini aşağıya çekmiş ve dopingin araçsal rolünü 
pekiştirmiştir.  
 Sporun günümüzde ticarî ve siyasî bir rekabet alanı hâline dönüşmüş olması, 
spordaki başarının propaganda unsuru ve siyasî sistemin gücünün bir kanıtı olarak 
sunulması, müsabaka sonuçlarının kişisel ve/veya ulusal gurur ve prestij konusu olması 
başlıkları altında toplayabileceğimiz spor-siyaset ilişkisi dopinge yol açan etmenlerden 
sadece birisidir. Bunun yanında, kısa süreli ve geçici başarıların –her ne pahasına olursa 
olsun- şiddetle arzulanması, bazı spor dallarında transfer ücretlerinin astronomik 
düzeylere ulaşması, yeterli eğitimin verilememesinin yanında konunun ciddiyetinin 
bilincinde olunmaması, doping denetimlerini gerçekleştirecek merkezlerin nicelik ve 
nitelik yönünden yetersiz kalması dopinge zemin hazırlayan faktörler arasında sayılabilir 
(Acarbay 1986; Sevim 2001). Cinselliğin bir tabu olduğu ülkemizde karşı cinsin ilgisini 
çekmek amacıyla dopinge başvuran gençlerin, ulaştıkları popülariteyi kaybetmeyi göze 
alamadıkları için ilgili maddelerin kullanımını sürdürdüğü de ileri sürülmektedir 
(Pehlivan 2000). Uyarıcılar spor dışı amaçlarla II. Dünya Savaşı’nda askerlerin 
yorgunluğunu ve uykusuzluğunu engellemek, gece savaşmalarını sağlamak, savaş gücünü 
artırmak için kullanılmıştır (Açıkada, Ergen 1990; Günay, Cicioğlu 2001). 
 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’na, spordaki başarılardan çok doping skandalları 
damgasını vurmuştur. öncesi İngiliz atlet Dwain Chambers, ABD’li sprintler Kelli White 
ve Torri Edwards dopingli çıktı. Yunanlı Kenteris ve Thanou’da oyunlardan çekildi. Türk 
halterci Şule Şahbaz’da da doping maddesi bulundu ve genç sporcu yarışmalara 
katılamadı. Madalya kazanmış Yunanlı bir halterci de dopingli çıktı. 
 Gülle atmada Rus, disk atmada Macar sporcuların altın madalyaları doping 
yaptıkları gerekçesiyle geri alındı. Çekiç atmada altın madalya alan Macar sporcu tetkik 
için idrarını vermeyince doping yapmış sayıldı ve madalyası iptal edildi. Yarışmada 
dördüncü olan Eşref Apak ise bu gelişmenin ardından bronz madalya kazanmış oldu. 
Oyunlarda belirlenen 23 doping olayı ile bu konuda da bir rekor kırıldı. Madalyası geri 
alınan sporcu sayısı beş, yarışmaya katılması engellenen sporcu sayısı da iki oldu. 
 Bu çalışmada amacımız, bugüne kadar hiç araştırılmamış olan “doping yapmış”, 
“doping yapmayı düşünmüş, fakat cesaret edememiş” ve “dopingi hiç yapmayan ve 



yapmayı düşünmemiş” güreşçilerin, doping yapılmasında rol oynayan faktörler ve bu 
sporcuların doping yasağı hakkındaki düşüncelerinin araştırılmasıdır. 

 
MATERYAL VE METOT 
Araştırmamızın temel amacı doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan 

güreşçiler ile doping yapılmasında rol oynayan faktörleri ve doping yasağının sürdürülüp 
sürdürülmemesinin araştırılmasıdır. 

Araştırmamız, 1. ve 2. Güreş Ligi’nin çeşitli kulüplerinde lisanslı olarak serbest ve 
grekoromen stilde güreşen (N=99) sporcular üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda 
literatür taraması sonucunda, sporcuları doping yapmaya iten faktörlerin bir listesi 
çıkarılmış ve bu liste baz alınarak özel bir anket hazırlanmıştır. Araştırmamıza katılmış 
olan örnek bireyler, birinci bölümde dört dereceli [(1) Hiç etkisi yok, (2) Biraz etkili, (3) 
Epey etkili, (4) Tamamen etkili] ve ikinci bölümde [(1) Katılmıyorum, (2) Biraz 
katılıyorum, (3) Epey katılıyorum, (4) Tamamen katılıyorum] Likert tarzı bir ölçek 
üzerinde söz konusu nedenlerin amatör güreşçilerin doping yapmasında ne derece etkili 
olabileceği hakkındaki görüşlerini işaretlemişlerdir. 

Çalışmamızda bağımsız değişkenler (yaş, eğitim düzeyi, doping hakkındaki 
bilginiz, antrenörünüzün doping hakkında bilgisi, bugüne kadar hiç doping yaptınız mı, 
milli takımı hiç temsil ettiniz mi) ve bağımlı değişkenlerden (güreşçilerin doping 
yapmasında rol oynayan faktörler ve doping yasağı sürdürülmelimi?) oluşmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Örnek bireylerin doping 
yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçilerle ilgili yargıların istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark olup olmadığı da araştırılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesi 
aşamasında frekans analizi, K2 ve çapraz tablo analizleri kullanılmıştır.  
 

BULGULAR 

Araştırmamız, 1. ve 2. Güreş Ligi’nin çeşitli kulüplerinde lisanslı olarak serbest ve 
grekoromen stilde güreşen (N=99) sporcular üzerinde gerçekleştirilen çalışmamızdaki 
örnek bireylerin % 40.40’ı (N=40) 20 yaşın altında, % 35.35’i (N=35) 21 ile 25 yaş 
arasında, % 19.19’u (N=19) 26 ile 30 yaş arasında ve 5’i (% 5.05) 31 yaş üzerindedir 
(Tablo 1.).  

 

Tablo 1. Güreşçilerin Yaş Dağılımları 

Yaşınız (Yıl) N % Toplam % 

20 ve altı 40 40,4 40,4 
21-25 yaş 35 35,4 75,8 
26-30 yaş 19 19,2 94,9 
31 ve üstü 5 5,1 100,0 
Toplam 99 100,0  

 

 

Deneklerin eğitim düzeyleri de şu şekildedir: % 6,1'i ilköğretim (N=6), % 39,4'ü 
lise/meslek lisesi (N=39), % 54,5'i ise yüksekokul/üniversite mezunu (N=54). Çalışmaya 
katılan güreşçilerden (N=84) % 84.8’i milli takımlarda Türkiye’yi temsil etmişlerdir. Bu 
güreşçilerden (N=14) % 14.1’i doping deneyimi yaşamış,  (N=14) % 14.1’i doping 
yapmayı düşünmüş ama cesaret edememiş ve (N=71) % 71.7’si doping yapmayı 
düşünmemiş ve hiç yapmamış güreşçilerdir. Aynı zamanda bu güreşçilerin (N=20) % 



20.2’sinin doping hakkında hiç bilgisi yok,  (N=52) % 52.5’inin doping hakkında biraz 
bilgisi var iken (N=27) % 27.3’ü doping hakkında yeterli bilgisi olduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo 2. Doping Yapmada Yakın Çevrenin Baskısı ve Beklentileri 

Bugüne Kadar Hiç Doping Yaptınız mı? 
Hiç 

Etkisi Yok 
Biraz 
Etkili 

Epey 
Etkili 

Tamamen 
Etkili N X 

Evet Yaptım 2 4 4 4 14 2,71 
Yapmayı Düşündüm, Cesaret Edemedim 5 1 8 0 14 2,21 

Hiç Yapmadım, Yapmayı da Düşünmedim 26 20 14 11 71 2,14 
Toplam 33 25 26 15 99  

 

 Araştırmanın birinci bölümünde doping yapılmasını etkileyen faktörlerden 
güreşçilerin doping yapmasında güreşçinin yakın çevresinin baskılarının ve 
beklentilerinin sporcunun doping yapmasında etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Bu 
parametre ile doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan sporcular ile güreşçinin 
yakın çevresinin baskıları ve beklentileri arasında (X2=13.96) p<0.05 düzeyinde anlamlı 
bir ilişkiye rastlanmıştır (Tablo 2.).  
 Güreşçilerin doping yapmasını etkileyen diğer faktörler; başarı ödüllerinin 
cazibesi, sporun profesyonelleşmesi, ne pahasına olursa olsun kazanma isteği, yan 
etkilerinin tam bilinmemesi, yasal cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması, doping 
denetimlerinin yetersiz kalması, toplumda ilaç kullanımı ve bağımlılığının artması, 
ulusal/toplumsal prestij ihtiyacı, yarışma stresini azaltma isteği ve antrenörün baskısı ve 
beklentileri ile doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçiler arasında 
anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.  
 Araştırmanın ikinci bölümünde doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan 
güreşçiler ile “doping yasağı sürdürülmelidir” düşüncesi hakkındaki fikirleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 
 

Tablo 3. Doping Yasaklanmalıdır, Çünkü Spor Ahlâkına ve "Fair Play" İlkesine Aykırıdır. 
Bugüne Kadar 

Hiç Doping Yaptınız mı? 
Katılmıyorum 

Biraz 
Katılıyorum 

Epey 
Katılıyorum 

Tamamen 
Katılıyorum 

N X 

Evet Yaptım 2 7 0 5 14 2,57 

Yapmayı Düşündüm, 
Cesaret Edemedim 

2 2 3 7 14 3,07 

Hiç Yapmadım ve 
Yapmayı da Düşünmedim 

8 7 8 48 71 3,35 

Toplam 12 16 11 60 99  

 
 Bu bölümde doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçiler ile 
dopingin spor ahlakına ve “Fair Play” ilkesine aykırı olduğu araştırılmış ve bu iki 
parametre arasında (X2=17.01) p<0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (Tablo 
3.). 
 

Tablo 4. Doping Yasaklanmalıdır, Çünkü Bir Aldatma ve Hiledir. 
Bu Güne Kadar 

Hiç Doping Yaptınız mı? 
Katılmıyorum 

Biraz 
Katılıyorum 

Epey 
Katılıyorum 

Tamamen 
Katılıyorum 

N X 

Evet Yaptım 1 8 0 5 14 2,64 

Yapmayı Düşündüm Ama 
Cesaret Edemedim 

1 2 4 7 14 3,21 

Hiç Yapmadım ve  
Yapmayı da Düşünmedim 3 11 14 43 71 3,37 

Toplam 5 21 18 55 99  



 Güreşçiler dopingin tamamen bir aldatmaca ve hilekarlık olduğunu belirtmektedirler. Bu 

parametre ile doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçiler arasında 

(X2=15.13) p<0.02 düzeyinde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (Tablo 4.). 
 

Tablo 5. Doping Yasaklanmalıdır, Çünkü Sporda Eşitlik İlkesini Bozmaktadır.  
Bu Güne Kadar 

Hiç Doping Yaptınız mı * 
Katılmıyorum 

Biraz 
Katılıyorum 

Epey 
Katılıyorum 

Tamamen 
Katılıyorum 

N X 

Evet Yaptım 1 5 2 6 14 2,93 
Yapmayı düşündüm 
ama cesaret edemedim 2 2 4 6 14 3,00 

Hiç yapmadım ve 
yapmayı da düşünmedim 5 5 10 51 71 3,51 

Toplam 8 12 16 63 99  
 

 Doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçiler ile doping sporda 
eşitlik ilkesini bozmaktadır düşüncesi arasında (X2=12.97) p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 
ilişkiye rastlanmıştır (Tablo 5.). 

 
Tablo 6. Doping Yasaklanmalıdır, Çünkü Sporcunun Sağlığına Zararlıdır. 

Bu Güne Kadar 
Hiç Doping Yaptınız mı * 

Katılmıyorum 
Biraz 

Katılıyorum 
Epey 

Katılıyorum 
Tamamen 

Katılıyorum 
N X 

Evet Yaptım 0 5 2 7 14 3,14 

Yapmayı Düşündüm 
Ama Cesaret Edemedim 

1 2 4 7 14 3,21 

Hiç Yapmadım ve 
Yapmayı da Düşünmedim 

4 5 9 53 71 3,56 

Toplam 5 12 15 67 99 3,45 
 

 Doping sporcunun sağlığına zararlıdır düşüncesi ile doping yapan, yapmayı 
düşünen ve hiç yapmayan güreşçiler arasında (X2=12.63) p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 
ilişkiye rastlanmıştır (Tablo 6.). 
 

Tablo 7. Doping Yasaklanmalıdır, Çünkü Yasalara Aykırıdır. 
Bu Güne Kadar 

Hiç Doping Yaptınız mı * 
Katılmıyorum 

Biraz 
Katılıyorum 

Epey 
Katılıyorum 

Tamamen 
Katılıyorum 

N X 

Evet Yaptım 2 6 2 4 14 2,57 

Yapmayı Düşündüm 
Ama Cesaret Edemedim 

1 3 3 7 14 3,14 

Hiç Yapmadım ve 
Yapmayı da Düşünmedim 

7 6 5 53 71 3,46 

Toplam 10 15 10 64 99  

  
 Dopingin yasalara aykırıdır parametresi ile doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç 
yapmayan güreşçiler arasında (X2=16.99) p<0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmıştır (Tablo 7.). 
 Bu bölümde sadece dopingin haksızca elde edilen bir avantajdır düşüncesi ile 
doping yapan, yapmayı düşünen ve hiç yapmayan güreşçiler arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 

 
 TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 Güreşçilerin doping yapmasını etkileyen faktörlerden “yakın çevrenin baskı ve 
beklentisi”nin oynadığı rolün değerlendirilmesi aşamasında doping yapmış ve yapmamış 
sporcular cevapları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır (p< 0.05). Tablo 



2’de de görüldüğü gibi, aile ve yakın çevrenin baskısı, doping deneyimi yaşamış 
güreşçiler üzerinde daha etkili olmuştur. 
 Diğer faktörler; başarı ödüllerinin cazibesi, sporun profesyonelleşmesi, ne 
pahasına olursa olsun kazanma isteği, yan etkilerinin tam bilinmemesi, yasal cezaların 
yeteri kadar caydırıcı olmaması, doping denetimlerinin yetersiz kalması, toplumda ilaç 
kullanımı ve bağımlılığının artması, ulusal/toplumsal prestij ihtiyacı, yarışma stresini 
azaltma isteği ve antrenörün baskısı ve beklentileri açısından doping yapan, yapmayı 
düşünen ve hiç yapmayan güreşçilerin cevapları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.  
Modern sporu tarihteki diğer örneklerinden ayıran en önemli özellik, erdemlilik ve fırsat 
eşitliği kavramlarının önemsenmesi ve içselleştirilmesidir (İkizler 2004). Her iki ahlâkî 
değerin, ama özellikle de fırsat eşitliğinin geçmişinin de oldukça yeni olması, bu konuyla 
ilgili ilkesel gelişmenin uygarlık düzeyi ve toplumsal yapıyla çok yakından bağlantılı 
olduğunu açığa vurmaktadır. Modern sporda fırsat eşitliği, bir centilmenin ahlâki duruş ve 
tavırlarıyla eşdeğer tutulmaktadır. Sporu bir araçtan çok amaç olarak gören centilmen, 
tüm katılımcılara en iyi performanslarının sergilenmesi sürecinde eşit şanslar sağlamaya 
gayret eder.  
 Performans artırıcı maddelerin tercih edilmesi, öncelikle “eşit şans ve koşullarda 
mücadele” ve “fair play” ilkelerini zedeleyerek spor etiğinde bir problem alanı 
oluşturmakta, buna dayanarak da adil ve doğal olmayan bir yolla güç kazanılmasına 
imkan sağlayan dopingle ilgili yasak savunulmaktadır (Bette, Schimank 1995; Brown 
1995; Ergen 1991; Öngel 1997; Simon 2001, Simson, Jennings 1994; Şahin 1998). 
Öncelikle sporun ve sporcunun erdeminin korunması açısından bu yasağın 
sürdürülmesinden yana tavır koyanlar, haksız elde edilen bu avantajın, fair play 
anlayışının “rakibine saygı” ilkesini göz ardı ettiğini vurgulamaktadırlar (Court, 
Hollmann 2001). Ülkemizde yapılmış bir çalışmada (İkizler, Özerkan 2001) beden 
eğitimi öğretmenleri de büyük bir ittifakla dopingi spor ahlâkına aykırı bulmakta ve 
yasaklanmasını talep etmektedirler. 
 Çalışmamızdan elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmamıza katılmış 
olan güreşçilerin büyük bir oranda doping yasağının sürdürülmesi gerektiğini 
savundukları anlaşılmaktadır. Spor ahlâkı ve fair-play ilkesine aykırı görülen dopingin 
aynı zamanda bir aldatma ve hile olduğu, sporda eşitlik ilkesini bozduğu, dopingin 
sporcunun sağlığına zarar vereceği araştırmamızdaki örnek bireylerin büyük ölçüde ortak 
görüşüdür. Bu düşünceler ile doping yapan, yapmayı düşünüp de cesaret edemeyen ve 
doping maddesi kullanmayı hiç düşünmeyen güreşçilerin cevapları arasında anlamlı 
ilişkilere rastlanmıştır. Doping deneyimli güreşçilerin bu konulardaki hassasiyeti anlamlı 
derecede düşüktür. 
 Sonuç olarak, milli takımlarda da yer almış çalışmamızdaki güreşçilerin bir kısmı, 
doping maddesi kullanmıştır. Dopingten uzak durmuş güreşçilerle karşılaştırıldığında bu 
gruptaki sporcuların söz konusu deneyimi yaşamalarındaki temel etkenin yakın çevrenin 
psikolojik baskı ve beklentilerinden kaynaklandığı görülmüştür. Fakat, yine aynı 
güreşçilerin dopingin yasaklanması konusunda bir kararlılık sergilemeleri ve sağlığa 
yönelik tahribatı önemsemeleri (X= 3,45), takdir edilecek noktalardır.  
 Doping yaptığını itiraf eden güreşçilere göre, söz konusu maddeler ilişkin yasağın 
sürdürülmesinde en önemli gerekçeyi “sağlığa yönelik tehdit” (X= 3,14) oluşturmaktadır. 
Fair play anlayışı ve fırsat eşitliği ilkesine yönelik zedelenmeler yukarıdaki nedene oranla 
çok daha az önemli görülmüştür. Doping maddeleri kullanmış güreşçilerin bu yargıyı, 
ilgili deneyimden sonra mı geliştirdikleri, yoksa daha önceden de bu şekilde mi 
düşündükleri ve bu yargının doping ihlâllerini önlemede ne derece etkili olduğu konuları, 



daha ileri araştırmalarla ortaya konulmalıdır. Fair play ve bağlantılı kavramların öneminin 
daha fazla vurgulanmasının gerekliliği de, araştırmanın bir diğer önemli bulgusu olarak 
karşımıza çıkmıştır. 
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AMAÇ 

Zirve performansla ilgili araştırmalar (1, 2) optimal performansa ulaşmak için 
sporcuların mutlaka çeşitli stresörlerle başarılı bir şekilde başa çıkmayı öğrenmeleri 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Sporcuların başa çıkmak zorunda olduğu bu stresörler hem 
yarışmaya özgü ( sakatlık, zayıf koçluk, kendinden ve diğerlerinden gelen beklentiler), hem 
de yarışma dışı (seyirci, medya, seyahat koşulları, çevresel koşullar) stresörler olabilir (3). 

Spor bilimlerinde yapılan çoğu çalışma bu stresörlerin sporcuların duygu durumlarını 
olumsuz etkileyeceğini göstermiştir. Olumsuz koşullar (sakatlık, lider tipi, hava koşulları vs.) 
ve bu koşulların sporcunun performansını nasıl etkilediği gibi konular araştırılmış olsa da, 
sporcuların bu koşullardan etkilenme düzeylerinin ölçülmesine yönelik herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır.  
 Sporcu performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen yarışma dışı faktörlerin 
başında seyirci gelmektedir ve seyirci bu etkiyi olumlu veya olumsuz tezahüratta bulunarak 
gerçekleştirmektedir. Seyircinin tezahüratı, sporcuları olumlu yönde güdüleyebileceği gibi, 
duygu durumlarını olumsuz etkileyerek oyundan tamamen kopmalarına da yol 
açabilmektedir. Futbolda “seyircinin 12. adam; basketbolde 6. adam” olarak tanımlanması, 
seyircinin önemini göstermektedir. Wann’e (4)’e göre çoğu sporcu, antrenör veya yönetici 
seyircilerin oyunun sonucunu değiştireceklerine inanırlar. Taraftarlar  rakip takımı “tehdit 
unsuru” olarak algıladıklarında sözel saldırılara girişirler. Wann’a göre taraftarlar hakeme 
kötü tezahürat yapacaklarında bunun takımlarına yardım etmeyeceğini bilirler, bu sadece 
öfkenin bir göstergesidir. Ancak rakip oyunculara tezahürat yaparken, kendi takımlarına 
yardım ettiklerine inanırlar ve kazanmada pay sahibi olduklarını düşünürler.  Kendi 
takımlarının yararına olacağına inandıklarından dolayı artık çoğu yönetici daha zevkli, daha 
ateşli, daha kışkırtıcı ve rakibi de bir o kadar endişeye sokan tezahüratlar geliştirmeye 
çalışmakta ve bu anlamda taraftarların örgütlenmesine yardımda olmaktadırlar. Sözel saldırı 
hiçbir uyaran olmadan başlamakta, sahaya gelen insanlar stadyumu veya sahayı terk edene 
kadar veya oyunlara gelmeyi bırakana kadar birer tutsak gibi davranmaktadırlar; çoğu taraftar 
kendilerinin ne denli tezahürat ederlerse takımlarına da o denli yardımcı olacaklarını bilir; 
çoğu antrenör  de kendi taraftarının o sahayı “savaş” alanına çevirmelerini ve rakip takıma 
korku yaşatmalarını ister ve birçok saha, rakip takıma bu korkuyu yaşatmak için dizayn edilir. 

Olumsuz tezahürat her zaman için rakip takıma karşı gerçekleştirilmez; taraftarlar 
tuttukları takımın veya destekledikleri bireyin performansı kötü olduğunda ve genellikle de bu 
durum uzunca bir süre devam ettiğinde kendi takımlarına karşı da kötü tezahüratta bulunurlar 
ve onları yuhalarlar. Kötü tezahüratın nedeni, genellikle oyuncu, koç ve idareciler  konusunda 
yaşadıkları hayal kırıklığı yaşamalarıdır. Sporcuların yerine getirebileceği kadar çaba ve 
performans göremediklerinden dolayı kötü tezahürat gerçekleşir (5). 

Spor müsabakaları sırasında yarışmanın gereklerini yerine getirmeleri konusunda belli 
kaygılar yaşayan sporcuların, bir de seyircinin olumsuz tezahüratına maruz kalmaları 
sonucunda rakip takıma karşı saldırgan davranışlar sergilemeleri, oyundan kopmaları,  verilen 
taktikleri unutmaları kaçınılmaz bir durumdur. Olumsuz tezahürat, sporcunun duygu 



durumunu olumsuz etkilemekte, bu olumsuz duygu durumu da sporcunun performansının 
kötüleşmesine yol açmaktadır.  

Spor bilimleri alanında, sporcunun duygu durumunun ölçümüne yönelik çalışmalar 
yapılmasına karşın (6), özellikle tezahürat bazında, sporcunun seyircilerin (kendi veya rakip) 
kötü tezahüratından etkilenme düzeyini ölçmeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Sporcunun, gerek kendi gerekse rakip takım seyircilerinin olumsuz tezahüratından ne derece 
etkilendiği belirlenebilirse; antrenör ve yöneticiler o yönde önlemler alabilir ve iyileştirici 
çalışmalar yapabilirler ve bu da takım performansına yansır. 

Bu çalışmada, kendi ve rakip takım seyircisinin olumsuz tezahüratından sporcunun 
etkilenme düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 
 
YÖNTEM 

Sporcunun, seyircinin yaptığı tezahürattan etkilenme düzeyinin Likert tipi ölçek 
geliştirme yöntemiyle ölçülebileceğine ve uyarıcıların (maddelerin) ifadeler şeklinde 
sunulmasına, ifadelere verilecek tepkilerin de sporcunun katılma düzeyine göre beş kategoride 
olmasına karar verilmiştir. Bir sporcunun bu yönde nasıl etkilenebileceğini belirlemek için de 
çeşitli branşlardan sporculara böyle bir durumda ne hissedebilecekleri, ne düşünebilecekleri 
ve nasıl davranabilecekleri yönünde bir metin yazmaları istenmiştir. Bu metinler incelenerek 
35 ifade oluşturulmuş ve bu ifadeler, bu konuda uzman üç akademisyene incelettirilmiştir; 
inceleme sonunda ifadelerden üçü çıkarılmış ve ifadelerin sayısı 32’ye indirilmiştir.  
 Maddelerin işleyip işlemediğini belirlemek için basketbol ve futbol oynayan amatör ve 
profesyonel 241 sporcuya ulaşılıp bir “deneme uygulaması” yapılmıştır. Deneme uygulaması 
sonucunda, madde seçmek için ise, madde-toplam ölçek korelasyon yöntemi ile faktör analizi 
yöntemi birlikte kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa içtutarlık yöntemi; 
geçerliği için ise, ölçüt-bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği incelenmiştir. 
 
BULGULAR 
 
1) Madde Analizi 
 Seyircinin Kötü Tezahüratından Etkilenme Ölçeği, tezahüratın sporcunun kendi 
taraftarlarından ve rakip takımın taraftarlarından yapılıp yapılmadığına bağlı olarak, aynı 
maddelerden oluşmak kaydıyla iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir ve bu nedenle, madde 
analizinde de aynı ölçeğin iki ayrı formuymuş gibi ayrı ayrı analiz yapılmıştır. Aşağıdaki 
kısımlarda, madde analizleri madde-toplam ölçek korelasyonları Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon tekniği ile yeni geliştirilen bir ölçek olduğu ve yapısının ne olduğunu araştırmak 
amacıyla da faktör analitik teknikler birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. 
 

a) Sporcunun Kendi Taraftarının Yaptığı Olumsuz Tezahürattan Etkilenme Ölçeği 
(KETEZÖ) 
 Öncelikle, tüm verilerin eksik (missing) değerleri tarandıktan sonra %5’lik düzeyi 
geçmediği için, değişken ortalamalarına yaklaştırma yöntemiyle eksik değerler düzeltilmiş ve 
her bir maddenin toplam ölçek puanıyla (her maddenin toplam puanla aynı yönde ilişkili 
olduğu sayıltısıyla) Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. 241 
katılımcının  32 madde için toplam ölçek korelasyon katsayıları Tablo 1’da verilmiştir. 
 
 
 
 
 



 
 
Tablo 1: KETEZÖ’nün Madde-Toplam Ölçek Korelasyon Katsayıları 
 
Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1 .495 11 .620 21 .394 31 -.086 
2 .604 12 .278 22 .295 32 .552 
3 .324 13 .360 23 .287   
4 .672 14 .248 24 .486   
5 .586 15 .615 25 .656   
6 .687 16 .517 26 .555   
7 .411 17 .594 27 .174   
8 .459 18 .626 28 .615   
9 .591 19 .192 29 .593   
10 .223 20 .330 30 .406   
 
  
 Aynı verilere Temel Bileşenler Faktör Analizi uygulandığında ise, özdeğeri 
(eigenvalue) 1.00’den büyük ve toplam varyansın %55.399’unu açıklayan (1. faktörün tüm 
varyansın %24.392’sini açıkladığı) 6 faktör ortaya çıkmış ve bir içtutarlık ölçüsü olan 
Cronbach Alfa katsayısı ise .8631 olarak bulunmuştur.. 
 Bilindiği gibi, madde seçmek amacıyla yapılan madde-toplam ölçek 
korelasyonlarında, hesaplanan katsayıların istatistiksel anlamlılığından çok pratik 
anlamlılığına bakılır ve r>= .30-.35 ölçütü alınır (7). Gerek bu ölçüt dikkate alınarak, gerekse 
maddelerin faktörler arası saçılımına (complex item) bakarak, 3., 7., 10., 12., 14., 19., 20., 22., 
23., 27., 30. ve 31. maddeler ölçekten çıkarılarak tekrar aynı analizler yapılmıştır.  
 
Tablo 2: 20 Maddelik KETEZÖ’nün Madde-Toplam Ölçek Korelasyon Katsayıları ve 1. 
Faktör Yükleri 
 
Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti 

1 .464 .509 .573 16 .456 .503 .574 
2 .567 .628 .657 17 .600 .663 .551 
4 .644 .700 .696 18 .612 .669 .520 
5 .564 .624 .551 21 .325 .362 .708 
6 .571 .640 .547 24 .454 .509 .589 
8 .444 .505 .373 25 .627 .681 .635 
9 .562 .624 .426 26 .538 .602 .617 
11 .583 .650 .481 28 .590 .652 .483 
13 .350 .395 .485 29 .555 .619 .548 
15 .603 .603 .485 32 .544 .609 .428 
 
 Tablo 2’nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, 20 maddelik KETEZÖ’nün tüm 
madde-toplam ölçek korelasyonları istenen düzeydedir ve dolayısıyla maddeler yazılma 
amacına hizmet etmektedir (madde geçerliği). 20 maddelik yeni ölçeğin Cronbach Alfa 
katsayısı ise, .901’e yükselmiştir. 20 maddelik ölçeğe yapılan Temel Bileşenler Faktör Analizi 
sonuçları, 1. faktörün tüm ölçek varyansının %35.742’sini açıkladığı, toplam açıklanan 
varyansın %54.631 olduğu dört faktör ortaya çıkarmıştır. Yine yukarıdaki tablo 



incelendiğinde, tüm maddelerin .362 ile .700 arasında 1. faktöre pozitif yük verdiği 
görülmektedir. Bu nedenle, ölçek maddelerinin tek bir faktörde toplanma eğiliminde oldukları 
ileri sürülebilir. Madde istatistikleri uygun olmakla birlikte, bir sonraki bölümde ele alınacak 
olan Sporcunun Rakip Taraftarın Yaptığı Olumsuz Tezahürattan Etkilenme Ölçeği 
(RATEZÖ) madde analizleri ve bazı maddelerin diğer faktörlere de yük verdiği dikkate 
alınarak, 13, 16 ve 21. maddeler atıldıktan sonra tekrar aynı analizler yapılmıştır. Analiz 
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 3: 17 Maddelik KETEZÖ’nün Madde-Toplam Ölçek Korelasyon Katsayıları ve 1. 
Faktör Yükleri 
 
Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti 

1 .441 .498 .519 17 .598 .664 .571 
2 .571 .631 .657 18 .611 .671 .526 
4 .646 .702 .698 24 .445 .507 .674 
5 .558 .622 .551 25 .622 .681 .628 
6 .586 .652 .507 26 .543 .608 .592 
8 .452 .513 .389 28 .596 .659 .516 
9 .563 .626 .479 29 .561 .625 .545 
11 .597 .661 .441 32 .555 .621 .416 
15 .607 .672 .493     
 
 
Tablo 4: 17 Maddelik KETEZÖ’nün Faktör Yapısı 
 
Faktör Özdeğer Açıkladığı 

Varyansın Yüzdesi 
Yığmalı varyans 

1 6.684 39.319 39.319 
2 1.498 8.812 48.131 
3 1.019 5.997 54.128 
 
 Her iki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, üç maddenin atılması açıklanan 
toplam varyansı değiştirmemekle birlikte, ölçek üç faktöre inmiş ve 1. faktörün açıklama 
yüzdesi %39.319’a yükselmiştir. Barlett Testi faktör analizinin anlamlı olduğunu ( c2= 
1545.817; sd: 136; p<.000) göstermekte, ölçeğin Cronbach Alfa içtutarlık katsayısı ise 
.902’ye yükselmektedir. Bu sonuçlar atılan maddelerin yerinde olduğunu göstermektedir.  

Bazı maddeler ölçeğe katılıp çıkarılarak, ölçek tek faktöre indirilebilecek nitelikte 
görünmektedir; ancak, ölçek iki farklı durumu (kendi taraftarı ve rakip taraftar) göz önüne 
alarak hazırlandığından, bu aşamada çıkarılması uygun olabilecek maddeler rakip taraftarın 
tezahüratına ilişkin maddelerin de incelenmesi amacıyla ölçekte bırakılmıştır. 
 

b) Sporcunun Rakip Taraftarın Yaptığı Olumsuz Tezahürattan Etkilenme Ölçeği 
(RATEZÖ) 
 

Tüm verilerin eksik (missing) değerleri tarandıktan sonra (%5’lik düzeyi geçmediği 
için) değişken ortalamalarına yaklaştırma yöntemiyle eksik değerler düzeltilmiş ve her bir 
maddenin toplam ölçek puanıyla (her maddenin toplam puanla aynı yönde ilişkili olduğu 
sayıltısıyla) Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplamıştır. 237 
katılımcının  32 madde için toplam ölçek korelasyon katsayıları Tablo 5’de verilmiştir. 



Tablo 5: RATEZÖ’nün Madde-Toplam Ölçek Korelasyon Katsayıları 
 
Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1 .418 11 .568 21 .331 31 .030 
2 .463 12 .130 22 .073 32 .551 
3 .280 13 .410 23 -.002   
4 .562 14 .150 24 .574   
5 .461 15 .537 25 .647   
6 .527 16 .342 26 .524   
7 .196 17 .582 27 -.046   
8 .483 18 .694 28 .621   
9 .515 19 .222 29 .574   
10 .051 20 .278 30 .104   
 
 Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, değerler KETEZÖ’nün değerleriyle 
benzerlik göstermektedir. 32 maddelik denemelik ölçeğin Cronbach Alfa içtutarlık katsayısı 
ise .838 olarak hesaplanmıştır. Madde-toplam ölçek korelasyonlarına ek olarak yapılan Temel 
Bileşenler Faktör Analizi ile de varyansın %60.287’sini açıklayan toplam 7 faktör (1. 
Faktörün toplam varyansın %23.948’ini açıkladığı) bulunmuştur. Her iki analizin sonuçları da 
göz önüne alınarak, KETEZÖ’ye benzer şekilde yine aynı maddelerin (3, 7,  10, 12, 14, 19, 
20, 22, 23, 27, 30 ve 31) ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Kalan 20 maddelik ölçeğin 
tekrar  madde-toplam ölçek korelasyonları hesaplanmış ve Temel Bileşenler Faktör Analizi 
yapılmıştır. 
 
Tablo 6: 20 Maddelik RATEZÖ’nün Madde-Toplam Ölçek Korelasyon Katsayıları ve 1. 
Faktör Yükleri 
 
Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti 

1 .433 .490 .559 16 .383 .421 .664 
2 .502 .559 .685 17 .608 .665 .464 
4 .608 .665 .553 18 .698 .758 .643 
5 .542 .586 .473 21 .365 .407 .569 
6 .546 .596 .531 24 .585 .644 .513 
8 .533 .588 .538 25 .653 .713 .607 
9 .587 .639 .615 26 .550 .622 .609 
11 .565 .615 .568 28 .595 .665 .700 
13 .452 .500 .380 29 .559 .635 .691 
15 .576 .646 .475 32 .543 .612 .538 
 
 Görüldüğü gibi, tüm maddeler, rakip takımın taraftarlarının olumsuz tezahüratından 
etkilenen ve etkilenmeyen sporcuları istenen düzeyde ayırt etmektedir. 20 maddelik 
RATEZÖ’nün Cronbach Alfa içtutarlık katsayısı ise .904’e yükselmiştir; bu sonuç da, 
ölçekten çıkarılan maddelerin yerinde olduğunu göstermektedir.  Faktör sayısı 4’e inmekle 
birlikte, 1. Faktörün açıkladığı varyans %36.916’ya çıkmıştır; 1. faktöre tüm maddelerin .365 
ile .698 düzeyinde pozitif yük vermesi de göz önüne alındığında, bu formun da tek faktör 
eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. KETEZÖ’ye benzer şekilde, 13, 16 ve 21. maddeler 
istenen yönde madde parametrelerine sahip olmalarına rağmen, diğer faktörlere de yük 
vermeleri dikkate alınarak, ölçekten çıkarılmış ve analizler tekrar edilmiştir. 



 
Tablo 7: 17 Maddelik RATEZÖ’nün Madde-Toplam Ölçek Korelasyon Katsayıları ve 1. 
Faktör Yükleri 
 
Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti Madde 
No 

Korelasyon 
Katsayısı 

1. Faktör 
Yükü 

Kommünaliti 

1 .457 .508 .540 17 .590 .658 .447 
2 .522 .573 .685 18 .696 .758 .639 
4 .624 .676 .550 24 .571 .637 .510 
5 .530 .582 .455 25 .646 .712 .609 
6 .551 .600 .536 26 .564 .633 .568 
8 .542 .594 .550 28 .602 .673 .704 
9 .582 .636 .611 29 .562 .642 .683 
11 .567 .617 .561 32 .536 .610 .550 
15 .595 .659 .444     
 
 
Tablo 8: 17 Maddelik RATEZÖ’nün Faktör Yapısı 
 
Faktör Özdeğer Açıkladığı 

Varyansın Yüzdesi 
Yığmalı Varyans 

1 6.875 40.439 40.439 
2 1.580 9.292 49.731 
3 1.189 6.992 56.723 
 
 Her iki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, üç maddenin atılması açıklanan 
toplam varyansı değiştirmemekle birlikte, ölçek üç faktöre inmiş ve 1. faktörün açıklama 
yüzdesi %40.439’a yükselmiştir. Barlett Testi faktör analizinin anlamlı olduğunu ( c2= 
1648.067; sd: 136; p<.000) göstermekte, ölçeğin Cronbach Alfa içtutarlık katsayısı ise .905’e 
yükselmektedir. Bu sonuçlar atılan maddelerin yerinde olduğunu göstermektedir.  
 KETEZÖ ve RATEZÖ ölçeklerinin madde analizleri ayrı ayrı yapılmasına rağmen, 
madde seçme sürecinde, aynı maddeleri aynı sporculara uygulama zorunluluğundan dolayı 
her iki farklı durum birlikte göz önüne alınarak kararlar verilmiştir. Dikkat edilirse, RATEZÖ, 
diğerine göre, göreli olarak daha iyi olmakla birlikte, iki form benzer özelliklere sahiptir. 
RATEZÖ’nün maddelerinin daha iyi işlemesi, olumsuz tezahüratın daha çok rakip takım 
taraftarı tarafından yapılmasına yüklenebilir. Öte yandan, her iki farklı durum için de ölçeğe 
seçilen maddelerin olumsuz (duygu durum yaratan) maddeler olması dikkat çekicidir. 
Denemelik ölçek içinde pek çok olumlu madde (örneğin, “Olumsuz yöndeki tezahürat beni 
daha hatasız oynamaya sevk eder.” gibi) olmasına karşın, bu maddelerin hiçbirinin 
işlememesi, olumsuz tezahüratın “daima” olumsuz duygu durum, düşünce ve davranışlara yol 
açtığına işaret etmesidir; bu, ilginç ve araştırılması gereken bir sonuçtur.  

Ölçeğin her iki farklı durum için madde seçme işlemi devam ettirildiğinde, ölçek her 
iki durum için de tek faktöre inmektedir. Ancak, bu durumda, her iki durum için seçilen 
maddeler farklılaşmakta ve asıl önemlisi, 17 maddelik formdan her madde çıkarılışında 
ölçeğin içtutarlık katsayıları düşmektedir. Bu nedenlerden dolayı, ölçeğin 17 maddelik formla 
kullanılmasının uygun olduğu, bu şekliyle de tek faktörlü bir yapı oluşturduğu sonucuna 
varılmıştır.  
 
 
 



2) Ölçeğin Geçerliğine İlişkin Bulgular 
 

a) KETEZÖ ve RATEZÖ’nün Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 
 
 Ölçeğin her iki formu için sporcuların spor yaşları ve kronolojik yaşları arasındaki 
ilişkileri incelemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği kullanılmıştır. 
 
Tablo 9: KETEZÖ ve RATEZÖ’nün Toplam Puanları ile Yaş ve Spor Yaşı Arasındaki 
İlişkiler 
 Yaş Spor Yaşı 
Spor Yaşı 
KETEZÖ 
RATEZÖ 

 
0.826** 
0.821** 

--- 

Toplam Puan 
KETEZÖ 
RATEZÖ 

 
-0.006 
-0.214** 

 
-0.061 
-0.222** 

**p<0.01 
 Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, KETEZÖ’nün yaş ve spor yaşı ile 
korelasyonu negatif olmakla birlikte, 0.00’a yakındır ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
Oysa, RATEZÖ’nün her iki değişkenle korelasyonu negatif ve anlamlıdır. Bu durum, madde 
seçme süreci sonunda yapılan yorumu destekler niteliktedir: Sporcuya olumsuz tezahürat daha 
çok rakip takım taraftarları tarafından yapılmakta ve sporcu da daha çok rakip takım 
taraftarının yaptığı tezahürattan etkilenmektedir. Bu korelasyon sonuçlarına göre, sporcunun 
yaşı ve spor yapma süresi arttıkça, rakip takım taraftarının yaptığı olumsuz tezahürattan 
etkilenme düzeyi düşmektedir. Aynı sonuç, doğal olarak, regresyon analizlerinde de ortaya 
çıkmaktadır: Spor yaşı, RATEZÖ toplam puanını negatif yönde ve anlamlı bir şekilde 
yordamaktadır (b : -0.222; t=-3.490; p<0.001). 
 Ölçeğin her iki formu için toplam puanlar açısından cinsiyetler arasında fark olup 
olmadığını araştırmak için Bağımsız Gruplar İçin t-Testi yapılmış ve analiz sonuçları aşağıda 
verilmiştir. 
 
Tablo 10: Bayan ve Bay Sporcuların KETEZÖ ve RATEZÖ Toplam Puanları Açısından t-
Testi Sonuçları 
 Gruplar n Ortalama S t 
KETEZÖ Bayan 77 37.4713 11.4610 1.372 
 Bay 164 35.1006 12.9702  
RATEZÖ Bayan 77 37.7591 12.4826 4.723*** 
 Bay 160 30.2021 11.0571  
***p<0.000 
 Tablo incelendiğinde, KETEZÖ için bay ve bayan sporcular arasında fark çıkmaz 
iken, RATEZÖ için çok önemli bir fark ortaya çıkmaktadır. Buna göre, bayan sporcular rakip 
takım taraftarının yaptığı olumsuz tezahürattan baylara göre daha fazla etkilenmektedir.  
 
 b) KETEZÖ ve RATEZÖ’nün Ölçüt-bağıntılı Geçerliği 
 Seyircinin olumsuz tezahüratının sporcularda olumsuz duygu duruma yol açacağı 
beklenen bir durumdur. Bu bakımdan KETEZÖ ve RATEZÖ’den alınan puanların, öfke 
ölçeklerinden alınacak puanlarla ilişkili olabileceği düşünülmüş ve Spielberger (1983) 
tarafından geliştirilen ve Özer (1994) tarafından kültürümüze uyarlanan (8) Sürekli Öfke ve 
Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ), amatör ve profesyonel 54 basketbolcu (29’u amatör, 25’i 



profesyonel) ve futbolcuya her üç ölçek birlikte uygulanmıştır. SÖÖTÖ alt ölçekleri ile 
KETEZÖ ve RATEZÖ’nün korelasyonlarına ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. 
 
Tablo 11: KETEZÖ ve RATEZÖ Ölçeklerinin SÖÖTÖ Alt Ölçekleri ile Korelasyonları 
 Yaş Spor Yaşı Sürekli 

Öfke 
Öfke İçte Öfke Dışta Öfke 

Kontrol 
KETEZÖ RATEZÖ 

Yaş 
 

---        

Spor  
Yaşı 

0.903** ---       

Sürekli 
Öfke 

0.070 0.051 ---      

Öfke 
İçte 

0.049 0.027 0.400** ---     

Öfke  
Dışta 

-0.043 -0.036 0.794** 0.512** ---    

Öfke 
Kontrol 

-0.076 -0.135 -0.552** -0.200 -0.525** ---   

KETEZÖ 
 

0.018 0.043 0.321* 0.404** 0.260 -0.150 ---  

RATEZÖ 
 

-0.092 -0.012 0.277* 0.358** 0.212 -0.156 0.835** --- 

*p<0.05 ve **p<0.01 
 
 Tablo, KETEZÖ ve RATEZÖ açısından incelendiğinde, her iki ölçeğin de Sürekli 
Öfke ve Öfke İçte alt ölçekleri ile pozitif ve anlamlı bir korelasyon gösterdiği gözlenmektedir. 
Öte yandan, anlamlı olmamakla birlikte, her iki ölçeğin Öfke Dışta alt ölçeği ile 
korelasyonlarının pozitif ve Öfke Kontrolü alt ölçeği ile negatif olması, dikkat çekicidir 
(gözlem sayısı arttığında bu katsayıların anlamlı çıkması beklenmelidir). Öte yandan, yapılan 
regresyon analizlerinde, KETEZÖ’nün Sürekli Öfke alt ölçeğini ikinci dereceden bir eşitliğin 
yordadığı (R2=0.171; F=5.26; p<0.008; Sürekli Öfke= 31.2011-(0.5791) KETEZÖ+(0.0082) 
KETEZÖ2) bulunmuştur. Buna göre, sporcunun kendi taraftarı olumsuz tezahürat yaptığında, 
önce sporcunun etkilenme düzeyi arttıkça sürekli öfkesi düşmekte, etkilenme düzeyi daha da 
arttığında ise öfkesi de artmaya başlamaktadır. Aynı durum RATEZÖ için de geçerli 
olmaktadır (R2=28.3; F=10.07; p<0.000; Sürekli Öfke= 37.8812-(0.9387) RATEZÖ+(0.0122) 
RATEZÖ2): “Sporcu, seyirci olumsuz tezahürat yapmaya başladığında önce öfke yaşamıyor; 
ancak olumsuz tezahürat devam ettikçe giderek öfkesi de artıyor” şeklinde bir sonuç 
çıkarılabilir. Tüm bu sonuçlar, ölçeğin her iki formunun geçerliğine kanıt oluşturmaktadır.  
 
 c) Ölçeğin Yapı Geçerliği 
 Ölçeğin her iki formunun geliştirilmesi aşamasında diğer yöntemlerin yanında faktör 
analizinin de kullanılması, ölçeğin henüz geliştirilme aşamasında istenen yapıda 
kurgulanmasına yol açmıştır. Ölçeğin her iki formunun da üç faktörlü görünmesine rağmen, 
gerek ilk faktörle onu takip eden ikinci faktörün özdeğerleri arasında en az üç kat fark olması, 
gerek madde-toplam ölçek korelasyonlarının tüm maddeler için pozitif ve yüksek olması, 
gerekse 1. faktöre tüm maddelerin pozitif ve istenen düzeyinde üstünde yük vermeleri ölçeğin 
tek faktörlü olduğunu göstermektedir. Ölçeğin her iki formunun tek faktörlü olduğuna yüksek 
içtutarlık katsayıları da dolaylı bir destek vermektedir. 
 
SONUÇ 
 
 Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Sporcunun Olumsuz Tezahürattan 
Etkilenme Ölçeği’nin her iki formunun da içtutarlık katsayılarının oldukça yüksek ve 



dolayısıyla güvenilir olduğu; tek faktörlü, homojen bir yapı oluşturdukları ve ilgili 
değişkenlerle ilişkileri açısından geçerli olduğu söylenebilir. Ölçeğin her iki formunun 
güvenirlik ve geçerliklerine ilişkin başka çalışmalar yapılması gerekmesine rağmen, 
sporcuların, seyircilerin olumsuz yöndeki tezahüratından etkilenme düzeylerini belirlemede 
güvenle kullanılabileceği ileri sürülebilir. Sporcuların, seyircilerin olumsuz tezahüratından 
etkilenmelerinin, onların duygu durumlarını etkileyeceği ve olumsuz duygu durumlarının da 
performanslarına yansıyacağı düşünülürse, antrenörler ve yöneticilerin etkilenme düzeyi 
düşük sporcuları seçmelerinde ve bu yönde düzenlemeler yapmalarında kullanılabileceği ve 
dolayısıyla ölçeğin spor bilimleri ve spor pratiğine önemli katkılar sağlayacağı beklenmelidir. 
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SPORCU BAYAN VE ERKEKLERDE SÜREKLİ KAYGI  

DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

* K.A.ERMAN, A.ŞAHAN, S.CAN 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Sporcu bayan ve erkeklerde Sürekli Kaygı Düzeyinin 

(SKD) karşılaştırılmasıdır. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören değişik spor branşlarında spor yapmış ya da yapmakta olan 17-27 

(21,77±2,08 yıl) yaşları arasında değişen 50 bayan, 50 erkek toplam 100 üniversite 

öğrencisi bu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmaya katılan tüm deneklere Spilberg’in Durumluluk ve Sürekli Kaygı  

Envanterinin Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. 

Anket sonuçlarına göre SKD Bayanlar:41,56±7,87; Erkekler:39,86±9,05 puan 

bulunmuştur. Bu bulgulara göre bayanlar ve erkekler arasında anlamlı farka 

rastlanmamıştır(p>0,05). 

Sonuç olarak cinsiyet farklılığının Sürekli Kaygı Düzeyini etkileyen bir 

parametre olmadığı söylenebilir.   

 

 

Anahtar Kelimeler: Sürekli Kaygı Düzeyi, Erkek, Bayan, Spilberg, Kaygı 
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COMPARISON OF TRAIT ANXIETY LEVEL IN 
FEMALE AND MALE ATHLETES 

 

* K.A.ERMAN, A.ŞAHAN, S.CAN 

 

ABSTRAC 

The aim of this study was compare trait anxıety level of male and female 

athletes. 

Hundred University students (50 male, 50 female) from Akdeniz University 

School of Physical Education and Sport, who had past sport experiences, between 

the ages of 17-27(21,77±2,08 years) voluntarily joined our study. Trait Anxiety 

Inventory of Spilberger’s Trait Anxiety Scale were applied to the all subjects joined 

this research. 

It was determined that there were no differences Spilberger’s Trait Anxiety 

Scale between male and female(Female:0,96±0,95; Male:1,22±1,30)  (z=-0,66).  

According to these findings, Trait Anxiety  which is affects sport performance 

was not significant differance among male and female athletes.  

  

Key Words: Trait Anxiety Level, Female, Male, Spilberg, Anxiety 
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GİRİŞ 

Kaygı, uyarılmışlık ile eşanlamlı düşünülen sıklıkla bu şekilde kullanılan bir 

kavramdır. Cox’a göre kaygı artmış fizyolojik uyarılmışlık ve subjektif bir endişedir. 

Weinberg ve Gould’a göre ‘’vücudun uyarılmışlığıyla birlikte bulunan sinirlilik, endişe 

ve sıkıntı duygularıyla  ilgili duygusal durumu anlatır. Anshel’e göre ise kaygı 

‘’algılanan tehdittir’’. Horn’a göre ise ‘’uyarılmışlığın bilişsel boyutu ya da  duygusal 

etkisi’’ olarak tanımlanmıştır(1). 

Yukarıdaki tanımların tümünde görüleceği gibi kaygıya eşlik eden bir 

uyarılmışlık vardır. Ancak uyarılmışlığın kendisi kaygı değildir ve yine tanımlara 

dikkat edilecek olursa kaygıya sinirlilik, endişe gibi duygular eşlik etmektedir ve bu 

yönü ile uyarılmışlıktan ayrılır. Çevremizde vesveseli ya da havadan nem kapan 

dediğimiz tipte insanlar görürüz. Bunlar çevrelerindeki doğal uyaranları, genelde 

sanki bir tehdit edici olarak algılama eğilimindedirler. Bir başka değişle bu tutum 

onların kişiliğinin bir parçası olmuştur. İşte kaygının bu tipi sürekli kaygı olarak 

isimlendirilir  (1 ). 

Kaygı, normalde korku duygusu uyandırmayacak nitelikteki uyarıların bir takım 

korku tepkilerine yol açması halidir. Yani burada, gerçekle bağlantısı bulunmayan 

anlaşılması ve anlatılması mümkün olmayan ve elem verici bir duygulanım durumu 

söz konusudur. ‘’Genel olarak insanlar kaygıyı gelecekte kötü bir şey olacakmış gibi 

duyumsarlar’’ (2).  

Spor psikologları, yüksek performans için sporcuların belli bir kaygı düzeyine 

sahip olmaları gerektiğinde birleşiyorlar. Bu düzeyin altı ve üstü performansı olumsuz 

yönde etkiliyor. Kaygı düzeyinin çok yüksek olması, start telaşı düşük olması ise  

tembelliğe yol açmaktadır. Sporcularda yüksek kaygı düzeyine genellikle, sporcunun 

performans kapasitesinin sınırlarına yaklaştıkça rastlanmaya başlanır. Başka  bir 

değişle, performans kapasitesinin sınırına yaklaştıkça, kaygı yoğunluğu artar.  Bu 

arada eklenmesi gereken bir diğer hususta şudur: Yarışmaların sonucuna göre 

belirlenen ceza ve ödüller sporcunun kaygı düzeyi ve dolayısı ile performansını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bir konu ile ilgilenen antrenörlerin bu 

olguyu hatırdan çıkartmamaları gereklidir(3). 

Kaygının yorumlanması ve kontrolün algılanması, performans üzerinde etkili 

stres ve kaygıyı belirlemede, önemli faktörler olduğu görülmektedir. Sporcuların 



karşılaştıkları performans durumlarında  ve kendi performanslarında kontrol 

algılamalarını yükseltmek, yüksek düzeyde kaygıya alışık ve rahat olmaları için 

yardımcı olmak, onların mükemmel performans başarılar elde etmelerine yardımcı 

olmanın önemli adımları olmaktadır(4).  

 

MATERYAL METOD 

Araştırmaya, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 

öğrenim gören, değişik spor branşları ile uğraşan ve 17-27 yaşlarında (21,77±2,08 

yıl) olan 50 erkek (22,29±2,06 yıl), 50 bayan (21,24±1,99yıl) toplam 100 üniversite 

öğrencisi katılmıştır.  

Çalışmaya katılan tüm deneklere anket uygulanmadan önce çalışmanın amacı 

ve önemi anlatılmış ve anket hakkında bilgi verilmiştir. Uygulama sınıf ortamında  

rahat ve birbiri ile iletişime girmeyecek  şekilde toplam 25 dk içerisinde yapılmıştır.    

Deneklerin sürekli kaygı düzeylerini belirlemek için Spilberg ve çalışma 

arkadaşları tarafından  geliştirilen Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanterinin 20 

maddeden oluşan Sürekli Kaygı alt ölçeği kullanılmıştır. Durumluluk-Sürekli Kaygı 

Envanteri kısa maddelerden oluşan bir öz değerlendirme (self-evalation) anketidir. 

Başlangıçta normal yetişkinlerde kaygıyı araştırma amacı için geliştirilmiş bu ölçeğin, 

sonraki denemelerde lise öğrencilerine, psikiyatrik bozuklukları ve fiziki hastalıkları 

olan bireylere de uygun olduğu görülmüştür. On yıl süresince yapılan denemeler bu 

envanterin tüm gençlere ve yetişkinlere de uygulanabileceğini ortaya koymuştur. 

Durumluluk ve sürekli kaygı envanterinin Türkçeleştirilmesi ve Türk Toplumunda 

geçerlilik çalışması Öner ve Le Compte (1977) tarafından yapılmıştır(5).  

Sürekli kaygı envanterindeki maddeler ifade edilen duygu ya da davranışların 

sıklık derecesine göre, hemen hemen hiçbir zaman (1), bazen (2), çok zaman (3) ve 

hemen her zaman (4) şeklindedir. Ölçeklerin cevaplandırılma süresinde her hangi bir 

kısıtlama yoktur.  

Bu envanterin dört tane cevap seçeneği vardır. Ölçek 20 maddeden oluştuğu 

için her ölçümden elde edilen toplam puan 20 ile 80 puan arasında değişebilir. 

Puanın yüksek olması kaygı seviyesinin yüksek olduğuna işret eder. Ölçekte 

doğrudan ve tersine dönmüş iki tür ifade yer almaktadır. Doğrudan ifadeler olumsuz 

duyguları, tersine dönmüş ifadeler olumlu duyguları dile getirir. Sürekli kaygı 



envanterinde tersine dönmüş ifadelerin sayısı yedidir ve bunlar 1,6,7,10,13,16 ve 

19’uncu maddeleri oluşturur.  

Puanlama işleminde doğrudan ve tersine dönmüş ifadelerin toplam ağırlıkları 

saptanır. Doğrudan ifadeler için elde edilen toplam ağırlıklı puandan ters ifadelerin 

toplam ağırlıklı puanı çıkartılır. Bu sayıya önceden hesaplanmış ve değişmeyen 35 

değeri eklenir. En son elde edilen değer bireyin kaygı puanıdır(5).   

 

İSTATİK ANALİZ 

İstatistiksel analizler Mikrosoft Excel Programında yapılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistiğin yanı sıra aritmetik ortalamalar arasındaki anlamlılığın belirlenmesi için 

farklı gruplarda t-testi uygulanmıştır. Hipotez yönünün belirli olmasından dolayı tek 

kuyruklu t-test istatiksel yöntemi tercih edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 17-27 (21,77±2,08 yıl) yaşları arasında değişen 50 bayan, 

50 erkek toplam 100 üniversite öğrencisinin aritmetik ortalama, standart sapmaları ile 

birlikte bayan ve erkekler arasındaki farkların anlam düzeyleri tablo 1’de verilmiştir.   

Çizelge1: Öğrencilerin  yaş, SK değerlerinin a.o, ss değerleri ve bu değerlerin 

karşılaştırılması.  

 *p<0,05 

Çizelge 1’e göre; SKD (Bayanlar:41,56±7,87; Erkekler:39,86±9,05) 

parametresinde bayanlar erkeklerden daha fazla puan almalarına rağmen her iki 

grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜLEN 

PARAMETRELER 

BAYANLAR 

n=50 

t= p= ERKEKLER 

n=50 

TÜM GRUP 

n=100 

YAŞ 21.24±1.99 2.61 0.01* 22,29±2.06 21.77±2.08 

SK 41.56±7.87 -1.00 0,31 39.86±9.05 40.71±8.48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1:Yaş parametresinde bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 
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 Şekil 2: SK parametresinde  bayanlar, erkeler, ve tüm gruba ilişkin değerler. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Sporcu bayan (n=50) ve erkeklerin (n=50) SKD’nin karşılaştırıldığı bu 

çalışmaya farklı spor branşlarında spor yapmış 17-27 yaşları (21,77±2,08 yıl) 

arasında toplam 100 denek katılmıştır. 

Çalışmanın sonucuna göre bayan (41,56±7,87 puan) ve erkek (39,86±9,05 

puan) grupların SKD arasında bir fark olmadığı görülmüştür (P>0,05) 

Wiggins M.S.’nin yaptığı benzer bir çalışmada erkek sporcuların (n=57) bayan 

sporculardan (n=55) daha düşük kaygı düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Konu 

ile ilgili çeşitli araştırmalarda çelişkili sonuçlar bulunduğu belirtilmektedir (farklı 

cinsiyete sahip bireylerin SKD parametreleri bakımından) (6). 

Çalışmada bayan ve erkek denekler arasında SKD parametresinde fark 

gözlenmemesinin sebebi, deneklerin elit düzeyde spor yapmamaları olabilir. 
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A COMPARISON OF EATING ATTITUDES AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS 

OF UNIVERSITY STUDENTS WITH REGARD TO SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY 

 

ÖZET:  

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARININ VE FİZİKSEL 

AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYLERİNE GÖRE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüksek ve düşük sosyal fizik kaygıya sahip kız ve erkek 

üniversite öğrencilerinin yeme tutumu ve fiziksel aktivite düzeylerini  karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya 253 kız  (X yaş = 22.15 ± 2.75), 229 erkek  (X yaş = 23.20 ± 2.29) toplam 

482 üniversitesi öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin yeme 

tutumu “Yeme Tutumu Testi (EAT-40), sosyal fizik kaygı düzeyleri “Sosyal Fizik Kaygı 

Envanteri” ve fiziksel aktivite düzeyleri “Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi” 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Kız ve erkek katılımcılar sosyal fizik kaygı medyan 

değerlerine göre, “düşük sosyal fizik kaygı grubu” ve “yüksek sosyal fizik kaygı grubu” 

olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır.  

Bulgular: Yapılan 2 x 2 (Kız/Erkek x Düşük/Yüksek Sosyal Fizik Kaygı Grubu) İki Yönlü 

Varyans analiz sonuçlarına göre, kız ve erkek öğrencilerin yeme tutumu (F (1,457) = 12.09; p < 

.01) ve fiziksel aktivite düzeyleri (F (1,383) = 5.24; p < .05), arasında  erkekler lehine anlamlı 

fark vardır. Bunun yanı sıra, düşük ve yüksek sosyal fizik kaygı grubunda yer alan bireylerin 

yeme tutumu (F (1,457) = 29.14; p < .01) ve fiziksel aktivite düzeyleri (F (1,383) = 6.16; p < .01), 

arasındaki fark da anlamlı bulunmuştur.  Yüksek sosyal fizik kaygı grubunda yer alan 

bireylerin yeme tutum puanları ile MET cinsinden hesaplanan fiziksel aktivite düzeyleri 

düşük sosyal fizik kaygı grubundaki bireylerden daha yüksektir. Öte yandan,  düşük ve 

yüksek sosyal fizik kaygı grubunda yer alan bireylerin yeme tutumu ve fiziksel aktivite 

düzeyinin cinsiyetlere göre farklılığını ortaya koyan Grup x Cinsiyet etkileşimi yeme tutumu 

puanları (F (1,457) = 14.75; p < .01) için anlamlı bulunmuştur. Yüksek sosyal fizik kaygı 

grubunda yer alan kızların yeme tutumu puanları, yüksek sosyal fizik kaygı grubundaki 

erkeklerden ve düşük sosyal fizik kaygı grubundaki kız ve erkeklerden daha yüksektir.  

Sonuç: Sonuç olarak, bireylerin kendilerini diğer bireylere sunma sürecinin (self-

presentational process) önemli bir öğesi olan sosyal fizik kaygının yeme tutumu ve fiziksel 

aktivite düzeyinde etken olduğunu söylenebilir. 

 

 



Introduction 

 

Self-presentation involves attempts by individuals to create a desired impression on 

certain others in certain social situations. Within the self-presentation framework, social 

physique anxiety is an affective response reflecting concern for how one’ s body is judged by 

others (1). 

Social physique anxiety has been found to correlate with number of psychosocial 

variables logically associated with evaluative concerns such as global self-esteem, body 

esteem, weight dissatisfaction and body dissatisfaction (2). Besides, social physique anxiety 

may also be associated with eating attitudes, motives to exercise and exercise behavior pattern 

(2, 3).   

The different propositions put forward to explain the possible relationship between 

social physique anxiety, eating attitudes and exercise behaviors.  For example, it is possible 

that those with high levels of social physique anxiety might engage in healthy dieting/eating 

behavior to assist them to self-present in a favorable manner. On the other hand, it is possible 

that those with high social physique anxiety might engage in abnormal eating behavior to 

create favorable impressions (4). In addition, social physique anxiety has been associated with 

both low (5) and excessive exercise (6). Some evidence provides support for these different 

propositions for the relationship between social physique anxiety, exercise behavior and 

eating attitudes on the Western culture samples. However, there is no attempt to test these 

propositions on the Eastern cultures. Therefore, the purpose of this study was to investigate 

how the social physique anxiety influence the exercise and eating behaviors of Turkish 

university students by comparing the eating attitudes and physical activity level of female and 

male university at the high social physique anxiety groups with those in low.  The study was 

also aimed to examine the gender differences in the eating attitudes and physical activity.  

Methods 

Participants:  

253 female (M age = 22.15 ± 2.75) and 229 male (M age = 23.20 ± 2.29) university 

students were voluntarily participated in this study. 

 

Data Collection Instruments: 

Social Physique Anxiety Scale (SPAS): The 12 item Social Physique Anxiety Scale (SPAS) 

was used as the measure of social physique anxiety (7). Items are presented on a 5-point 

Likert scale with total scores ranging from 12-60. Factor 1 (feeling of discomfort about the 



presentation of one’s physique) is comprised 5 items, and the remaining 7 items load on 

Factor 2 (expectations of negative evaluation of physique by others) For Turkish population, 

reliability and validity of this instrument was determined by pilot study. The test-retest 

reliability of social physique anxiety scale was .92 for female and .85 for male. Internal 

consistency for 12 items was .87 for female and .86 for male (cronbach alpha). Analyses 

provide validity evidence of social physique anxiety for Turkish university students. 

The internal consistency of SPAS for this sample was .85 (Mülazımoğlu & Aşçı, unpublished 

data).  

Eating Attitude Test (EAT-40):  EAT-40 is a psychological measure of 

anorexic/bulimic like attitudes and beliefs (8). It includes 40 items in which the frequencies of 

attitudes and beliefs are rated using 6-point scale. A score of 30 and above is commonly used 

as a cut-off point to identify individuals with anorexia or bulimia. The reliability and validity 

of EAT –40 for Turkish population is determined by Savaşır and Erol (9). The internal 

consistency of EAT-40 for this sample was .73.  

 

  Physical Activity Assessment Questionnaire (PAAQ): PAAQ is a self-report 

questionnaire which asked the participants to give the weekly average of the number of times 

and duration they engaged in physical activity over the last year (10).  The work (school for 

students), travel, home, sport and stairs activities were listed as a 5 separate categories to 

estimate the activity of participants during the last year.  Respondents indicated whether the 

activities that are listed under these categories were done and if so, on how many days and 

how many min per day the activity was generally performed in a week. Each activity was 

assigned an intensity value (Metabolic expenditure units-MET) based on the work of 

Ainsworth, Jacobs, Lean, Richardson and Montoye (11). MET/week values are computed by 

the multiplication of duration, frequency and assigned MET values to each activity 

(MET/week= Frequency x Duration x MET value of activity). The average weekly energy 

expenditure in kilocalories (kcal/week) is also computed by using the following formula set: 

kcal/week= Frequency x Duration x MET value of activity x Weight 

PAAQ reveals MET/week and kcal/week values for home, work, travel, sport and stair 

categories. The sum of the five scores is considered the total physical activity score 

(MET/week or kcal/week).  

PAAQ has been shown to have acceptable validity for research purposes. Two week 

test-retest reliability was r= .40 for MET/week and r= 0.53 for kcal/week in adults (10). The 

PAAQ has been found to be moderately correlated (r= .72; p < .01) with 24 hours daily 



writing of the activities (10). In this study, sport MET/week scores used as indicator of 

exercise behavior.   

 

Procedure:  

SPAS, EAT-40 and PAAQ were administered to participants in a group at classroom 

setting.  Researchers provided verbal and visual information on how to respond to items in 

each questionnaire. Participation in the study was voluntary and self-report questionnaire 

responses were anonymous. Male and female participants were classified as low (LSPA, n = 

267) and high (HSPA, n = 215) social physique groups based on median split of social 

physique anxiety values. The median social physique scores were 31 and 28 for females and 

males, respectively.  

Results 

 The mean and standard deviation of EAT-40 and PAAQ with regard to gender and 

social physique anxiety groups are presented in Table 1.  

Table 1: Physical activity level and eating attitudes of males and females in high and low 

social physique anxiety groups. 

 

SCALES 

HIGH SOCIAL PHYSIQUE 

ANXIETY GROUP 

(n = 215) 

LOW SOCIAL PHYSIQUE 

ANXIETY GROUP 

(n= 267) 

 M SD M SD 

Eating Attitudes 

         Female 18.36 10.54 11.58 5.92 

                         Male 12.99 8.01 11.85 6.29 

Physical Activity Level  

(Sport MET/week) 

        Female 5.17 5.00 4.06 2.83 

     Male 6.31 6.53 5.08 3.76 

 

2 x 2 (Females/Males x High/Low Social Physique Anxiety Groups) Analysis of 

Variance revealed significant gender differences in eating attitudes (F (1,457) = 12.09; p < .01) 

and physical activity level (F (1,383) = 5.24; p < .05) between males and females. Males have 

favorable eating attitudes and tend to more participate to physical activity  than females.  In 

addition, significant differences were obtained in eating attitudes (F (1,457) = 29.14; p < .01) 

and physical activity level  (F (1,383) = 6.16; p < .01) between participants with high social 

physique anxiety and those with low social physique anxiety. Participants in the HSPA group 



have unfavorable attitudes and have higher physical activity MET values than participants in 

the LSPA group. 

On the other hand, group x gender interaction was only significant for the eating 

attitudes scores (F (1,457) = 14.75; p < .01) but not physical activity level (F (1,383) = 0.02; p > 

.01). Females in the HSPA group scored higher on the EAT-40 than males in HSPA and 

females and males in the LSPA groups.  

Discussion and Conclusion 

One of the purpose of this study was to compare the eating attitudes of individual with 

high social physique anxiety with those have low social physique anxiety.  Consistent with the 

previous studies (4, 12), individual with higher social physique anxiety report less healthy 

eating attitudes.  

Another finding of this study indicated that individual with high social physique 

anxiety have more tendency to participate physical activity than those in the low social 

physique anxiety. The obtained result on the physical activity level was in line with the result 

of Frederick & Morrison (6). As reported by Kowalski, Crocker & Kowalski (13), individuals 

with high social physique anxiety may be motivated to engage in physical activities as 

remedial behaviors, with intentions to improve or maintain their physical appearance through 

physical activity participation.  

Females in the present study have been found to report higher eating attitudes scores 

compared to males. This gender differences in eating attitudes were consistent with the most 

of the previous studies (14, 15). Another consistent finding was that males are more 

physically active than females. Studies have reported similar results with Canadian, British, 

American, and Russian populations (16, 17, 18, 19).   

The finding of the present study is also indicated that females with high social 

physique anxiety tend to engage in unhealthy eating attitudes.  The finding of Johnson, Diehl, 

Petrie, and Rogers (20) and McDonald and Thompson (21)’s studies supported the result of 

the present study. 

From the findings of the present study it is possible to conclude that, having high 

social physique anxiety directed to individuals to engage unhealthy eating attitudes and 

excessive physical activity. This study provides support for the one of Western culture 

proposition of those with high social physique anxiety might engage in abnormal eating 

behavior to create favorable impressions and social physique anxiety has been associated with 

excessive exercise.  
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 I 

Analysis of  Physical and Non-Physical Assaults Towards Basketball Referees 

According their Gender Differences in Turkey 

 
 Introduction 

The historycal evidences we know, shows us the “violence” is very old 
phenomenon as much as sport, in spite of not much research in the past on violance of 
sport community. After middle of 18th century, notice that increases in sport related 
violence incident. Most of the incedent happened in specific sport event and 
environment of the sport area (Kayaoğlu, 2000 p.4). 

 
Now in 21th century, sport and violance became most relevant two phenomenon. 

Specificly in basketball and especially on referees there are many assaults appears. 235 
cases we found about assault on referees which was heppened between 2002 – 2004 
basketball seasons. The purpose of this study was; to analyze existent situation about, to 
come up against aggressive behaviour of male and female basketball referees in Turkey. 

 
             Table 1  

              Subject 
Gender 

Respondant Age Experience Assault 

  (n)      % Average Average  (n)       % 

Female   90    19.52 25.2 3.2   32     6.94 
Male 371    80.48 27 3.8 160   34.70 

 
Investigator mailed surveys to 1193 certified basketball referees and returns 

from 461, including 90 women. The average age of female respondants was 25.2, male 
respondants was 27 years,  and their average refereeing experience was female 3.2, male 
3.8 years. 192 (41.3%) referees reported that they had been assaulted verbally and 
physically at least once while officiating. 31.4% of the assaults were verbally, 9.9% of 
the assaults were physically.  

In 1998 Rainey and Duggan found that 92% of referees were male and 8% of 
referees were female in American basketbal referees. In research result referees average 
age were 41.9 years and refereing experience was 14.4 years. 

Rainey David W. (1999) 93% of referes were male, 7% of referees were female 
in Ohio.  

Kaissidis and Anshel (2000) research shows that referees average age were 33.9 
years and refereing experience were 8.9 years in Greece. 

   
  

METHOD 
 Participant 
 The participant is in this study were 461 certified referees (371 man and 90 
woman) from Turkey. They ranged in age, from 17 to 50 years, with a mean age of  
26.6 years.  

Materials   
The research was made use of survey technique to gather the necessary data. The 

survey formed on 25 questions. First group of items had 10 questions to identify the 
demografic qualities including age, gender, number of years refereeing and second 
group of items had 15 questions to define aggressiveness situation. The critical item for 
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this study asked respondent to mark “yes” or “no” to the question, “Have you ever been 
physically or verbally assaulted while refereeing?” Respondents who marked “yes” 
were then directed to answer 6 fallow-up questions.  These questions asked respondents 
to identify the assailant (player, coach, fan, team manager, etc.), and to identify what 
was the reason for assault, and when the assault accured. Also questions asked 
respondent to identify assailant had been punished in any way, and where the assault 
accured. 

Procedures 
Surveys were sent to 1193 certified referees. Referees were choosed from 

national and local levels (inc. Level A,B,C and federation, local and candidate). Some 
of the surveys were sent to city of basketball agent who is represent Turkish Basketball 
Federation to give all referees, other surveys were mailed to the referees. Participants 
answered their surveys anonymously. Surveys were mailed end of the basketball season 
of 2002 – 2003.   

“The information, which was ready to be tested, was analyzed using percentage, 
frequency, crosstabs and arithmetic mean statistical methots.  

 
 

RESULTResults  
Surveys were returned by 461 referees, a response rate of 38.64%. 
According to the research findings: 
The basketball referees who contributed to the research, 90 (19.52%) were 

female, 371 (80.48%) were male. The group of 22-26 year-old-people had the highest 
persentage of 51.6%. 

 
            Table 2 Type of Assault 

              Subject 
Gender 

Respondant Assault Physical ass. Verbal ass. 

  (n)      %  (n)       % (n)         % (n)         % 

Female   90    19.52   32     6.94   1        0.21         31      6.72       
Male 371    80.48 160   34.70 45        9.76 115    24.94 

 
When we look to assaults on referees situation, it was seen that 41.3% of 

referees had been assaulted in range of those are, 6.94% of female and 34.7% of male. 
Rainey and Duggans (1998) found that at least one assault was reported by 98 of 

the respondant (13.6%), 91 male, 7 female. 
 According to the distrubition of the type of assaults 31.4% were verbal, 2.6% 

were physical and 7.3% were both verbal-physical. Only one female referee and 45 
(9.76%) male referees had been assaulted physically. 192 (41.3%) referees reported that 
they had been assaulted verbally and physically at least once while officiating. 

             Table 3 Statistic of Who Assaulted on Referees 
 

              Gender 
      
Assailant 

        Female                  Male Total 

 (n)              %   (n)              %    (n)                % 

Player  14             43.8    91           56.5   105              54.4 
Spectator  13             40.6    80           49.7     93              48.1 
Coach  17             53.2    88           54.6   105              54.4 
Manager    3               9.4    34           21.1     37              19.1 
Total   47           147.0  293         181.9   340            176.0 
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Players and coachs together were highest group who assaulted to the referees, by 

54.4%. 53.2% female referee assaulted by coachs and 43.8 female referee assaulted by 
players. Spectators were assault on female referees with 40.6% persentage and 
managers were 9.4%. 56.5% of male referees assaulted by players, 49.7% of male 
referees assaulted by spectators, 54.6% of male referees assaulted by coachs and 21.1% 
male referees assaulted by manager. The reson of assault with highest ration “loosig 
ambition and get upset” by 58.0%. 81.3% of assault were accured “during the game”. 
Most of assault accured in Ankara (the capital city of Turkey) by 4.3% percentage. 

Non of the referees reported that the physical assaults were serious forms. Many 
of the assaults were pushing or hitting 46 referees reported inculding 1 female referee. 
Only 2 male referees reported that they believed their assailants had consumed used 
alcohol.  

Rainey and Duggans (1998) found that the reason of assaults 20% of alcohol or 
used drugs.      

The majority of referees (46%) reported that their assaultant was not punished in 
any way. Temporary suspension was the most common consequence the federation 
discipline committee has given to the assaultants. A few fine (between $250 -$500) 
punishment had been seen in research of discipline committee reports.  

 
DISCUSSION 
The hypotheses of this study generally supported. While majority of basketball 

referees reported that they had been assaulted at some time during their officiating, the 
persentage (41.3%) is significantly high. But on the other hand, differencies of male 
(34.6%) and female (6.9%) referees persentages who had been assaulted  must be 
consider seriously. Assaults on male referees aproximately 5 times more then assaults 
on female referees. The players, coachs and spectators might be more polite to the 
female referees. Or it’s might be a reason of low female referees rate. In any case, 
female referees number too low in whole federation referees. Although we can see some 
increase of female referees number in recent years, but it’s not enough to represent of 
female population in basketball, which is including players, coachs,    

Other considerable result of study is type of assault. Physical assaults are not 
significant as much as verbal assaults in each subject. Other thing of this situation is 
about basketball federation. The federation has to take responsibility or use authority 
and give deterrent punnishment to the assaultand.   

Finally, there was  considerable support for hypotesis that many assaults on 
referees would be lightly punnished or not punnished at all.  

 
Key words: Basketball referee, assault,gender 
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MOTIVATIONAL ORIENTATION  OF PROFESSIONAL AND AMATUER 

SOCCER PLAYERS 

 

Objective: The purpose of this study was to compare the motivational orientation of 

professional soccer players with amateur soccer player.  

Methods:  74 amateur (Mage =  21.54 ± 4.38) and 86 professional (Mage =  24.21 ± 3.75) 

soccer players were voluntarily participated in this study. “The Sport Motivation Scale” 

(SMS, Pelletier et al., 1995) was used to assess the motivational orientation of soccer players. 

SMS is designed to assess three types of intrinsic motivation, three forms of extrinsic 

motivation and amotivation.  

Results: Independent t-test used to test the differences in the motivational orientation beween 

amateur and professional soccer players. Independent t-test revealed siginificant differences in 

the introjection scale of extrinsic motivation between amateur and professional soccer players 

(t = 2.25; p < .05). Amateur players had higher introjection scores compared to professional 

soccer players. There were no significant differences in know/ accomplishment (t = 1.53; p > 

.05), experience stimulation (t = 1.81; p > .05) subscales of intrinsic motivation,  external 

regulation (t = 1.34; p > .05), identification (t = -0.11; p > .05) subscales of extrinsic 

motivation and amotivation (t = 1.88; p > .05) between amateur and professional soccer 

players.  In additon, amateur and professional soccer players did not differ on intrinsic (t = 

1.78; p > .05) and extrinsic (t = 1.33; p > .05) motivation.  

Conclusion: It can be concluded that level of sport involvement may have no influence on the 

motivational orientation of soccer players.  
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Introduction 

The construct of motivation has played a pervasive role in sport psychology research 

over the last decade.  Within the realm of sport psychology, motivation is a topic of central 

importance as researchers attempt to determine what motivates individuals to participate and 

perform in sport and exercise.   

Several conceptual perspectives have been proposed to better understand athletes’ 

motivation. One of the more recent approach that has been found to be useful in this area 

posits that behavior can be intrinsically motivated, extrinsically motivated, or  amotivated (1). 

This theoretical approach based on the tenets of Deci and Ryan’s Cognitive Evaluation theory  

has generated a considerable amount of research and appears pertinent to field of sports. 

Generally, researcher employed an experimental paradigm to examine the effect of external 

rewards, positive and negative feedback, or competition on intrinsic motivation (2).  In 

addition, researcher conducted non-experimental field studies on intrinsic and extrinsic 

motivation and they examined the intrinsic and extrinsic motivational orientation  with respect 

to social support, affect, self-perception of success, competence and performance control ().  

According to Cognitive Evaluation Theory, intrinsic motivation is fostered when 

feelings of competence are increased or perception of self-determination and intrenal control 

are salient (3). In addition, the distribution of rewards, the quality and quantity  of feedback 

and reinforcement, and how situations are structured  have an influence on the intrinsic 

motivation (3). In this study, two different sport and competition context –amateur and 

professional sport context- in which differed in the structuring of situation, distribution of 

rewards and feedback and requirement of competition - was compared in terms of 

motivational orientation. Thus, the purpose of this study was to compare the motivational 

orientation of professional soccer players with amateur soccer players.  

 

Methods 

Participants: 74 amateur (Mage =  21.54 ± 4.38) and 86 professional (Mage =  24.21 ± 3.75) 

soccer players were voluntarily participated in this study. Amateur soccer player were 

selected from teams at the amateur leagues while the professional soccer players were 

selected from teams at the  second and third Turkish Soccer leagues in Ankara.  

Data Collection Instruments:  “The Sport Motivation Scale, (SMS)” was used to assess the 

motivational orientation of soccer players (1).  SMS consists of seven subscales that measure 

three types of intrinsic motivation (to know, to accomplish things, to experience stimulation), 

three forms regulation for extrinsic motivation (identified, introjected and external) and 



amotivation.  SMS also yields total scores for intrinsic and extrinsic motivation. The 

reliability and validity evidence of SMS for turkish population were obtained by Toros (4). In 

contrast to original version of SMS, Turkish version of SMS includes two subscales of 

intrinsic motivation –to know/accomplish and to experience stimulation.  

 

Procedure: SMS were administered to soccer players before or after their training program by 

researchers. Researchers provided verbal and visual information on how to respond to items 

in  questionnaire. Participation in the study was voluntary and self- report questionnaire 

responses were anonymous. 

 

Results 

 Table 1 represents the SMS scores of amateur and professional soccer players.  

 

Table 1: The motivational orientation of amateur and professional soccer players 

SMS SUBSCALES AMATEUR 

PLAYERS 

PROFESSIONAL 

PLAYERS 

 

t-values 

 M SD M SD  

Intrinsic motivation to know/accomplish 4.76 1.34 4.44 1.33 1.53 

Intrinsic motivation to experience stimulation 5.19 1.13 4.84 1.26 1.81 

External regulation 4.24 1.30 3.96 1.35 1.34 

Introjection 5.58 1.17 5.15 1.27 2.25* 

Identification 4.18 1.41 4.20 1.38 -0.11 

Amotivation 3.06 1.29 2.66 1.39 1.88 

Intrinsic motivation 4.90 1.12 4.57 1.22 1.78 

Extrinsic  motivation 4.67 1.05 4.44 1.13 1.33 

 

* p < .05 

Independent t-tests were carried out to test the differences in motivational orientation 

between amateur and professional soccer players. T-test results revealed siginificant 

differences in the introjection scale of extrinsic motivation between amateur and profesional 

soccer players (t = 2.25; p < .05). Amateur players had higher introjection scores (M= 5.58 ± 

1.17) compared to professional soccer players (M= 5.15 ± 1.27). There were no significant 

differences in know/ accomplishment (t = 1.53; p > .05), experience stimulation (t = 1.81; p > 

.05) subscales of intrinsic motivation,  external regulation (t = 1.34; p > .05), identification (t 

= -0.11; p > .05) subscales of extrinsic motivation and amotivation (t = 1.88; p > .05) between 



amateur and professional soccer players.  In additon, amateur and professional soccer players 

did not differ on intrinsic (t = 1.78; p > .05) and extrinsic (t = 1.33; p > .05) motivation.  

Discusssion and Conclusion 

The purpose of this study was to compare the motivational orientation of professional 

soccer players with amateur soccer players.  

This study demonstrate us why amateur and professional soccer player play soccer and 

also if there are any motivational differences between amateur and professional soccer 

players. As a results, amateur and professional soccer players did differ in terms of intrinsic, 

extrinsic and demotivation. However, only significant differences in introjection subscale of 

extrinsic motivation was obtained in favour of amateur soccer players. Amateur soccer 

players had higher introjection scores in contrast to professional soccer players. With respect 

to content structure of introjection subscale of SMI (3), this finding indicated that amateur 

soccer players began to internalize the reasons for his actions, their motivation is internal but 

it is not self-determined. In other words, amateur soccer players train in soccer because if they 

did not they would feel quilty and anxious. Amateur players replaced the external source of 

control by an internal one and started to imposing pressure on themselves. 

As reported above, the present study findings did not reveal any siginificant 

differences in other subscales of SMI between amateur and professional soccer players. This 

finding of the present study did not support the previous study of Ryan on football players 

that investigated the motivational orientation differences between players who received 

scholarship and  who did not receive any scholarship (5). In addition, the finding of this study 

did not support the assumptions in which the distribution of rewards, the quality and quantitiy  

of feedback and reinforcement, and how situations are structured  have an influence on the 

intrinsic motivation (3). The dissimilarity in findings and finding of no significant 

motivational differences between amateur and professional soccer players could be attributed 

to the methodological differences between studies and also it may be explained by the 

selection of amatuer and professional soccer players. In this study, professional soccer players 

were only selected from  second and third Turkish leagues. The selection of profesisonal 

soccer players from Turkish Super League may reveal different results. 

The findings of the present study should be examined by considering the limitation of 

small and unrepresentative sample of soccer players. The application of this study to a broader 

sampling group may enable us to reach more detailed results.  

 

 



References 

1. Pelletier, et al., (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation 

and amotivation in sport: The sport motivation scale. Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 17, 35-53.  

2. Weiss, M. R. & Chaumeton, N. (1992). Motivational orientations in sport. In T. S. Horn 

(Ed.). Advances in sport psychology. (pp. 61-95) Illinois, Champaign: Human 

Kinetics. 

3. Vallerand, R. J. & Fortier, M. S. (1998). Measures of intrinsic and extrinsic motivation in 

sport and physical activity. A review and critique. In J. L. Duda (Ed.). Advances in 

sport and exercise psychology measurement. (pp.81-101) Morgontown, W.V: Fitness 

Information Technology.  

4. Toros, F. Z. (2001). Elit sorcuların gdüsel yönelimleri: Voleybolcular üzerinde bir 

araştırma. Unpublished Master Thesis. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.  

5. Weinberg, R. S. (1984). The relationship between extrinsic rewards and intrinsic 

motivation in sport. In J. M. Silva & R.S. Weinberg (Eds.).  Psychological Foundation 

of Sport. (pp 177-187). Champaign, IL: Human Kinetics. 

 



 

 

BODY RELATED PERCEPTION OF EXERCISERS AND NON-EXERCISERS 

Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI1, F. Hülya AŞÇI2 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, TÜRKİYE 
2Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, TÜRKİYE 

Objective: The purpose of this study was to compare the perception of body related construct 

of regular exerciser university students with non-exercisers and also to investigate the gender 

differences in body related perception.  

Methods: 20 female (Mage = 21.05 ± 1.39), 20 male (Mage = 23.5 ± 2.37) regular exerciser and 

14 female (Mage = 21 ± 1.11) and 17 male (Mage = 21.53 ± 2.03) non-exerciser university 

students were voluntarily participated in this study.  Social physique anxiety, body image 

satisfaction and the perceived body attractiveness were assessed as the perception of body 

related constructs. “Social Physique Anxiety Scale (SPAS, Hart, Leary, & Rejeski, 1989)”,  

“Berscheid, Walster and Bohrnstedt Body Image Questionnaire (Berscheid, Walster, & 

Bohrnstedt, 1973) and Body Attractiveness subscale of Physical Self-Perception Profile (Fox 

& Corbin, 1989)” were used to assess social physique anxiety, body image satisfaction and 

the perceived body attractiveness, respectively.  Data were analyzed by using 2 x 2 

(Male/Female x Exercisers/Non-Exercisers) Analysis of Variance. 

Results: Analysis indicated no significant differences in body image satisfaction (F (1,70) = 

2.75; p > .05), the perceived body attractiveness  (F (1,68) = 0.66; p > .05), total social physique 

anxiety score (F (1,66) = 0.40; p > .05), the expectation of negative evaluation of one’s 

physique by others (F (1,67) = 0.01; p > .05) and feeling of discomfort about one physique (F 

(1,69) = 1.39; p > .05) subscales of SPA between exercisers and non-exercisers.  2 x 2 ANOVA 

revealed significant gender differences in body image satisfaction  (F (1,70) = 7.51; p < .01) 

between male and female in favor of males. On the other hand, no significant gender 

differences were obtained for other body related constructs  (p > .05). In addition, gender x 

group interaction was not significant for perception of all body related constructs (p > .05).  

Conclusion:  It may be concluded that gender and participating in regular exercisers have no 

influence on the perception of body related constructs.  

 



 

 

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMINA KATILAN BİREYLERİN 

BEDENLERİNE YÖNELİK ALGILARI 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, düzenli olarak fiziksel aktivite programına katılan ve 

katılmayan üniversite öğrencilerinin bedene ilişkin algılarını karşılaştırmak ve bedene ilişkin 

algılarda cinsiyet farklılığını ortaya koymaktır.   

Yöntem: Çalışmaya, düzenli olarak fiziksel aktivite programına katılan 20 kız (Xyaş = 21.05 ± 

1.39), 20 erkek (Xyaş = 23.5 ± 2.37) ve  düzenli olarak fiziksel aktivite programına katılmayan 

14 kız (Xyaş = 21 ± 1.11), 17 erkek (Xyaş = 21.53 ± 2.03) toplam 71 üniversite öğrencisi 

gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların bedenlerine ilişkin algıları “Sosyal Fizik Kaygı 

Envanteri (SFK, Hart, Leary, ve Rejeski, 1989) ”, “Berscheid, Walster ve Bohrnstedt Beden 

İmgesi Anketi (Berscheid, Walster, ve Bohrnstedt, 1973)” ve  “Fox Kendini Fiziksel Algılama 

Envanteri (PSPP)’nin  Vücut Çekiciliği (Fox & Corbin, 1989)” alt ölçeği uygulanarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde 2 x 2 (Kız/Erkek X Fiziksel Aktivite 

Yapan/Yapmayan) İki Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: Analizler düzenli olarak fiziksel aktivite programına katılan ve katılmayan 

üniversite öğrencilerinin beden imgesinden hoşnut olma (F (1,70) = 2.75; p > .05), vücut 

çekiciliği (F (1,68) = 0.66; p > .05), toplam sosyal fizik kaygı (F (1,66) = 0.40; p > .05), sosyal 

fizik kaygının  görünümüne ilişkin olumsuz değerlendirme beklentisi (F (1,67) = 0.01; p > .05) 

ve görünümünden dolayı kendini rahatsız hissetme (F (1,69) = 1.39; p > .05) alt boyutu puanları 

arasında anlamlı fark olmadığını ortaya koymuştur. 2 x 2 Varyans Analiz sonucuna göre, kız 

ve erkek öğrencilerin beden imgelerinden hoşnut olma puanları arasında (F (1,70) = 7.51; p < 

.01) erkekler aleyhine bir fark bulunurken, bedene ilişkin algılar olarak değerlendirilen diğer 

psikolojik yapılarda cinsiyet farklılığı bulunamamıştır (p > .05). Öte yandan, Cinsiyet x 

Katılımcı olup/ olmama etkileşimi de bedene ilişkin algılar olarak değerlendirilen bütün  

psikolojik yapılar için anlamlı  değildir (p > .05).   

Sonuç: Sonuç olarak, düzenli olarak fiziksel aktivite programına katılmanın ve cinsiyetin 

bedene ilişkin algılara etkisi olmadığı söylenebilir.  

 

 



 

 

Introduction 

Through the history of life, people have been loading different meanings to slimness 

and fatness. Slimness has been defined as happiness, success, youthfulness and social 

acceptability, whereas, being overweight was linked to laziness, lack of will power and being 

out of control (1). Moreover, society, especially the media showed women as ideally slim and 

men as ideally slender and muscular. These kinds of presentations drive people to be slim, 

slender and muscular to become attractive and socially acceptable (1, 2). Being slim and 

muscular is not only enough to be attractive and socially acceptable but also people’s 

perception of their body and others perception and evaluation of one’s body must be positive 

and satisfying.  

When people desire is to feel satisfaction with their body; they try to acquire the right 

body shape or size. Person’s satisfaction level of her/his body is called as body image 

satisfaction (3). Sometimes, one’s dissatisfaction about her/his physical appearance makes 

her/him to adopt attractive by using different kinds of methods for restoration. These methods 

can vary in two extremes from changing the clothing styles to undergoing cosmetic surgery. 

Physical activity also is one of them and perhaps the most commonly used method in 

becoming physically fit and attractive and to change the structure of the body. Physically fit 

men and women are reported to have positive attitudes toward the physical fitness component 

of their body (4). Furthermore it is worth mentioning that, there are studies indicating that 

athletes are more satisfied with their body than non-athletes (5). However, there are some 

studies that do not support this relationship (6). To date the results of these studies are not 

universally accepted by researchers. 

Individuals’ sole concern is not only with self-perception of their body but others’ 

perceptions of their body as well. Individuals are motivated to make a positive impression on 

others (7) but some people are worried about how others perceive their physical appearance 

more than others. Therefore, being unsuccessful in making favorable impression on others 

may have some negative consequences (8). When one is evaluated unfavorably in terms of 

their physique, this leads to anxiety about physique (9). Some studies indicated that people 

who have anxious about their physique usually have low physical activity level (8).  In 

addition, researches indicated that anxiety about social physique effect type of the physical 

activity participation; high social physique anxious people exercise privately that provide less 

opportunity to be evaluated (10). Besides, some studies revealed that individuals who do 



 

 

physical activity because of self-presentational reasons (e.g. physical attractiveness) had high 

social physique anxiety (11, 12). On the other hand, the results of the social physique anxiety 

studies are not equivocal. Some researches reports that there is no relationship between social 

physique anxiety and physical activity (13).  

Although, one of the methods that are used to have physically attractive and admirable 

body shapes is doing physical activity, it can be argued that physique related perceptions both 

promote and impede physical training (9). For example, if one is not satisfied with her/his 

physical appearance, s/he either participate in physical activity to have more satisfaction about 

his/her body or s/he do not participate in physical activity to escape others’ negative 

evaluation about her/his physique. More reasons for participation or non-participation in 

physical activity can be mentioned. However, the important thing is that negatively related 

two concepts (social physique anxiety & body image satisfaction) either promote or impede 

physical activity. Thus, the purpose of this study was to compare the perception of body 

related construct of regular exerciser university students with non-exercisers and also to 

investigate the gender differences in body related perception. 

 Methods  

Participants:  

The sample of this study constituted 40 female and male exerciser and 40 female and 

male non-exerciser university students aged between 19-29.  Exercisers were selected from 

sport center of METU who regularly attended the fitness courses 3 times per week through 3 

months and volunteered to participate to study. Non-exercisers were volunteered university 

students who did not regularly participate in any physical activity program. Because of 

incorrect and incomplete responses, 31 non-exercisers were included in the data analysis.     

Instruments:  

Berscheid, Walster and Bohrnstedt Body Image Questionnaire (BIQ): Turkish form of 

BIQ (14) was used to assess individual satisfaction with body parts. This questionnaire 

includes 25 items for females and 26 items for males. The reliability of this questionnaire for 

Turkish sample was determined by Gökdoğan (3).  



 

 

Body Attractiveness Subscale of The Physical Self-Perception Profile (PSPP): PSPP 

developed by Fox and Corbin (15) assesses self-perceptions in the physical domain. Body 

attractiveness subscale consists of 6 items that subjects are presented with two contrasting 

descriptions of people (e.g., people with unattractive bodies versus people with attractive 

bodies) and are asked which description is most like themselves and whether the description 

they select is “sort of true” or “really true” for them. Items’ scoring ranges from 1 to 4; 

because each scale is composed of 6 items, scales scores can range from 6 to 24 (16).  The 

reliability and validity evidences of the PSPP for Turkish university students were obtained in 

a study carried out by Aşçı, Aşçı & Zorba  (17). 

Social Physique Anxiety Scale (SPSA): The 12 item Social Physique Anxiety Scale 

(SPAS) was used as the measure of social physique anxiety (9). Items are presented on a 5 

points Likert scale with total scores ranging from 12-60. Factor 1 (feeling of discomfort about 

the presentation of one’s physique) is comprised 5 items, and the remaining 7 items load on 

Factor 2 (expectations of negative evaluation of physique by others) The reliability and 

validity of SPAS for Turkish population were determined by Mülazımoğlu and Aşçı 

(unpublished data).  

Results 

Table 1 represent the mean and standard deviation of perception of body related 

construct with regard to being exercisers or non-exercisers and gender. 

Table 1 The mean and standard deviation of perception of body related construct.  

SUBSCALES EXERCISERS NON-EXERCISERS 

 M SD M SD 

SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY 

Female 32.22 3.78 31.92 4.42 

Male 33.00 3.36 34.56 4.70 

EXPECTATION OF NEGATIVE EVALUATION OF ONE’S PHYSIQUE BY OTHERS 
Female 14.89 4.13 14.86 5.39 

Male 14.70 5.09 15.00 5.05 

FEELING OF DISCOMFORT ABOUT ONE’S PHYSIQUE 

Female 17.20 3.61 17.69 2.66 

Male 18.30 3.60 19.71 3.02 



 

 

BODY ATTRACTIVENESS 

Female 14.35 1.81 14.77 1.09 

Male 14.30 1.34 14.50 1.75 

BODY IMAGE SATISFACTION 

Female 3.71 0.37 3.82 0.45 

Male 3.94 0.59 4.19 0.39 

 2 x 2 (Male/Female x Exercisers/Non-Exercisers) Analysis of Variance indicated no 

significant differences in body image satisfaction (F (1,70) = 2.75; p > .05), the perceived body 

attractiveness  (F (1,68) = 0.66; p > .05), total social physique anxiety score (F (1,66) = 0.40; p > .05), the 

expectation of negative evaluation of one’s physique by others (F (1,67) = 0.01; p > .05) and feeling of 

discomfort about one physique (F (1,69) = 1.39; p > .05) subscales of SPA between exercisers and non-

exercisers. 

 Analysis of variance indicated only significant gender differences in body image satisfaction 

(F (1,70) = 7.51; p < .01) between male and female. Male had higher body image satisfaction scores than 

females.  No significant gender differences were obtained for expectation of negative evaluation of 

one’s physique by other  (F (1,67) = 0.00; p > .05) and feeling of discomfort about one’s physique (F 

(1,69) = 3.75; p > .05) subscales of SPAS and also for total social physique anxiety scores (F (1,67) = 0.00; 

p > .05). In addition, there were no significant differences in the perceived body attractiveness 

between male and female university students (F (1,66) = 2.93; p > .05). 

According to 2 x 2 ANOVA results, gender x group interactions were not significant for all 

measured body related constructs – body image satisfaction (F (1,70) = 0.42; p > .05), the 

perceived body attractiveness (F (1,68) = 0.08; p > .05), total social physique anxiety score (F 

(1,66) = 0.87; p > .05), expectation of negative evaluation of one’s body by others (F (1,67) = 

0.01; p > .05) and feeling of discomfort about one’s physique (F (1,69) = 0.32; p > .05) 

subscales of SPAS- in this study. 

Discussion and Conclusion 

The purpose of this study was to compare the perception of body related construct of 

regular exerciser university students with non-exercisers and also to investigate the gender 

differences in body related perception. 

The result of this study indicated that gender and participating in regular physical 

activity have no influence on the perception of body related constructs. This finding of the 



 

 

present study was in line with the result of Grise (13)’s study which reported that social 

physique anxiety was unrelated to physical activity. The result of Mülazımoğlu and Aşçı 

(18)’s study which found no significant effect of participating step dance on social physique 

anxiety was similar with the finding of the present study. The studies which reported no 

significant difference in body image satisfaction level between the athletes and non-athletes 

(19, 20) also supported the findings of the present study. On the other hand, the present study 

did not show similarity with finding of Cok (21) and Adame et. al. (7)’s studies.   

As this study only questioned the perception of body related construct of regular 

exerciser university students with non-exercisers, it seems to be important to find out the 

reason for exercise. Studies that investigated the relationship between reasons for exercise and 

social physique anxiety found that participants who expressed a self-presentational motive for 

exercise (e.g., physical appearance) had higher social physique anxiety than participants who 

cited health or sport motives for exercise (22, 23). For this reason, different parameters might 

be investigated in future studies as the participants’ reasons for physical activity, personality 

characteristics, physical self-esteem, gender roles and age. Determination of body related 

perception of participants might provide useful information to the coaches or fitness leaders 

about the exercise behavior of the individuals. Accordingly, it may be possible to provide 

opportunities for exercise in less threatening surroundings for the ones that may need it. 
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Objectives: The purpose of this study was to investigate the effect of 10-week step dance 

program on the body image satisfaction and physical self-perception.  

Methods: 8 female (Mage = 21.29 ± 0.95) and 14 male  (Mage = 22.07±1.50), a total of 22 

university students were voluntarily participated in this study. 8 female and 14 male 

university students were randomly assigned to experimental and control groups by equating 

gender.  11 university students in the experimental group participated in a step dance sessions 

of 50 min. per day, 3 days per week for 10 weeks with 60-80 % of their heart rate reserves. 

Through 10 week period,  control group did not participate in any regular physical activity, 

“Berscheid, Walster and Bohrnstedt Body Image Questionnaire (Berscheid, Walster,  & 

Bohrnstedt, 1973)” and “Physical Self-Perception Profile (Fox, & Corbin, 1989)” were 

administered to both two groups by the researcher one day before and one day after 10 week 

exercise program. Data were analyzed by using 2 x 2 (Experimental/Control Group x Pre/Post 

test) repeated measure analysis of covariance (sex as a covariate)  

Results: Analysis indicated that no significant time and group main effects on the body image 

satisfaction and five subscales of physical self-perception (p > .05). In addition, group x time 

interactions were not significant for both body image satisfaction and physical self-perception 

(p > .05).  

Conclusion: By considering the limitation of small and unrepresentative sample of university 

students, it can be concluded that step dance does not have an influence on the body image 

and physical self-perception.  

 



STEP DANS, BEDEN İMGESİ VE FİZİKSEL BENLİK 

Amaç: Bu çalışma, 10 haftalık step dans aktivitesinin beden imgesinden hoşnut olma ve 

fiziksel benlik algısı üzerine etkisini test etmek amacı ile yapılmıştır.  

Yöntem: Çalışmaya 8 kız (yaş ortalamaları:  21.29 ± 0.95), 14 erkek  (yaş ortalamaları:  

22.07 ± 1.50) toplam 22 üniversitesi öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan  

öğrenciler, kız ve erkek sayısı eşit olacak şekilde rasgele deney ve kontrol gruplarına 

ayrılmışlar ve deney grubunda yer alan 11 öğrenci 10 hafta süresince haftada üç kez 50 dakika 

kalp atım rezervlerinin % 60-80 '‘nde step dans programına katılırken; kontrol grubunda yer 

alan öğrenciler bu süre içerisinde hiçbir fiziksel aktiviteye katılmamışlardır. 10 haftalık step 

dans programına başlamadan önce ve sonra  “Fox Kendini Fiziksel Algılama Envanteri 

(PSPP)” ve” Berscheid, Walster Bohrnstedt Beden İmgesi Anketi” deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilere uygulanmıştır.  

Bulgular: Cinsiyet etkisi kontrol edilerek yapılan 2 x 2 (Deney/Kontrol x Ön/Sontest) 

Tekrarlı Ölçümlerde İki Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre,  fiziksel benlik algısının 5 alt 

boyutunda ve beden bölgesinden hoşnut olma düzeyinde gruplar ve ölçümler arasında 

istatistiksel yönden anlamlı fark bulunamamıştır (p> .05). Ayrıca,  zaman içerisinde grupların 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyan Grup x Ölçüm etkileşimi de fiziksel algılamanın 5 

alt boyutu ve  beden bölgelerinden hoşnut olma düzeyi için anlamlı değildir ( p > .05).  

Sonuç: 10 hafta süresince sınırlı bir örneklem grubu üzerinde yapılan bu çalışmanın bulguları, 

step dansın fiziksel benlik algısında ve beden imgesinde herhangi bir değişime neden 

olmadığı sonucu ortaya koymuştur.  

 



Introduction 

Participation in physical activity and exercise is associated with physiological and 

psychological benefits. The physiological benefits of exercise are highly accepted. Generally, 

exercise results changes in aerobic capacity, cardiovascular functioning, body composition, 

muscular strength, flexibility, bone mineral density, health habits such as diet intake (1). The 

psychological benefits of exercise also are becoming increasingly clear and the individual 

psychological benefits of participation in habitual physical activity are numerous. Physical 

activity and exercise provides psychological benefits including increase in confidence, 

internal locus of control, perception, positive body image, self control, sexual satisfaction, 

well-being and decrease anger, anxiety, depression, hostility and tension (2, 3).   

Beside these psychological benefits of exercise, in recent years researchers have 

examined physical self-concept as the psychological variable gained benefits from physical 

activity. Many researchers (1, 4) have examined the relationship between exercise and 

physical self-concept and reported improvement in physical self-concept through participation 

in exercise. A studying the effects of different types of exercise on physical self-perception is 

a new field in the sport and exercise science and also there is growing interest in the studying 

the psychological effect of exercise.  Thus, the purpose of this study was to investigate the 

effect of participating step dance on the body image satisfaction and physical self-perception 

of male and female university students. 

Methods 

Participants: 

8 female (Mage = 21.29 ± 0.95) and 14 male  (Mage = 22.07±1.50), a total of 22 

university students were voluntarily participated in this study. 

Data Collection Instruments: 

The Physical Self-Perception Profile (PSPP): PSPP developed by Fox and Corbin (5) 

assesses self-perceptions in the physical domain. The inventory with 30 items consists of four 

PSPP subdomain scales of perceived sport competence, physical condition, attractive body, 

physical strength and domain scale of physical self-worth. Each subscale consists of 6 items 

that subjects are presented with two contrasting descriptions of people (e.g., people with 



unattractive bodies versus people with attractive bodies) and are asked which description is 

most like themselves and whether the description they select is “sort of true” or “really true” 

for them. Items’ scoring ranges from 1 to 4; because each scale is composed of 6 items, scales 

scores can range from 6 to 24 (6).  The reliability and validity evidences of the PSPP for 

Turkish university students were obtained in  a study carried out by Aşçı, Aşçı & Zorba (7). 

Berscheid, Walster and Bohrnstedt Body Image Questionnaire (BIQ): BIQ was used to 

assess individual satisfaction with body parts (8). This questionnaire includes 25 items for 

females and 26 items for males. The reliability of this questionnaire for a Turkish sample was 

determined by Gökdoğan (9).  

Procedure:  

8 female and 14 male university students were randomly assigned to experimental and 

control groups by equating gender.  11 university students in the experimental group 

participated in a step dance sessions of 50 min. per day, 3 days per week for 10 weeks with 

60-80 % of their heart rate reserves. The heart rate reserve values of the individuals were 

determined by the Karvonen Formula (10). The music for the exercise sessions were selected 

by the instructor with including rhythms aimed at individuals to use 60-80 % of their heart 

rate reserves.  Step dance sessions composed of 10 minutes of warm-up, 25 minutes of step 

dance, 10 minutes of floor exercises and 5 minutes of cool-down. The heart rate of the 

subjects was measured with manual palpation just after the warm-up, step dance and cool-

down periods. Through 10-week period, control group did not participate in any regular 

physical activity, “Berscheid, Bohrchar, Walster Body Image Questionnaire” and “Physical 

Self-Perception Profile” were administered to both two groups by the researcher one day 

before and one day after 10 week exercise program. Before 10-week program, participants 

signed informed consent. 

Results 

Table 1 represents the pre and post test means and standart deviations of PSPP 

subscales and body image satisfaction for experimental and control groups. 

 

 



Table 1: Mean and standart deviations of PSPP subscales and body image satisfaction for 

experimental and control groups 

SUBSCALES EXPERIMENTAL GROUP CONTROL GROUP 

 M SD M SD 

SPORT COMPETENCE 

                           (PRE) 15.81 1.72 15.45 1.91 

                                        (POST) 15.73 1.42 15.18 1.99 

PHYSICAL CONDITION 

                             (PRE) 15.64 1.69 14.64 1.57 

                                        (POST) 15.09 1.04 14.36 2.29 

BODY ATTRACTIVENESS 

                         (PRE) 14.36 1.57 14.36 1.96 

                                        (POST) 14.64 1.43 14.18 1.66 

PHYSICAL STRENGTH 

                            (PRE) 13.82 1.66 14.27 1.68 

                                        (POST) 13.73 1.42 14.18 1.47 

PHYSICAL SELF-WORTH 

                        (PRE) 15.73 1.62 15.18 2.18 

                                        (POST) 14.91 1.30 14.73 2.50 

BODY IMAGE SATISFACTION 

                            (PRE) 3.89 0.36 3.94 0.46 

                                        (POST) 4.70 0.77 4.59 0.59 

To test the differences in body image satisfaction and physical self-perception between 

experimental and control groups, 2 x 2 (Experimental/Control x Pre/PostTest) Repeated 

Measure Analysis of Covariance (ANCOVA) was conducted by using sex as a covariate. 

  2 x 2 repeated measure analysis of covariance indicated no significant main time effect 

for sport competence (F(1,19) = 1.44; p > .05); physical condition (F(1,19) = 1.11; p > .05), body 

attractiveness (F(1,19) = 3.67; p > .05), physical strength (F(1,19) = 3.32; p > .05), physical self-

worth (F(1,19) = 1.50; p > .05) subscales of physical self-perception. In addition, no significant 

group main effect was found for all subscales of physical self-perception - sport competence 

(F(1,19) = 0.55; p > .05); physical condition (F(1,19) = 2.11; p > .05), body attractiveness (F(1,19) = 

0.13; p > .05), physical strength (F(1,19) = 0.61; p > .05), physical self-worth (F(1,19) = 0.39; p > 



.05). Group x Time interaction effect was also non-significant for all subscales of physical 

self-perception. The obtained univariate of group x time interaction effect was as follow: 

Sport competence (F(1,19) = 0.42; p > .05); physical condition (F(1,19) = 0.10; p > .05), body 

attractiveness (F(1,19) = 0.50; p > .05), physical strength (F(1,19) = 0.00; p > .05), physical self-

worth (F(1,19) = 0.16; p > .05). 

 Like subscales of physical self-perception, 2 x 2 repeated measure ANCOVA did not 

reveal any significant main effect of time (F(1,19) = 0.50; p > .05),   group (F(1,19) = 0.03; p > 

.05),   and group x time interaction (F(1,19) = 0.34; p > .05) for body image satisfaction. 

Discussion and Conclusion 

The purpose of this study was to investigate the effect of participating in step dance 

program on the body image satisfaction and physical self-perception of male and female 

university students.  

According to the results obtained and presented in this research, it was impossible to 

verify that step dance have an influence on psychological well-being including body image 

satisfaction and physical self-perception. The obtained result of the present study was similar 

with the results of Caruso & Gill (1) that reported no significant differences in subscales of 

physical self-perception between experimental groups (strength, aerobic training) and control 

group after a 10-week period. On the other hand, the results of the present study were partially 

supported by the results of the study conducted by Page, Fox, McManus and Armstrong (11). 

Page et al. (11) who found that participation in an aerobic program caused a change in the 

strength, physical condition and physical self-worth subscales of PSPP, but not in the body 

attractiveness and sport competence subscales of PSPP. The finding of present study on the 

physical self-perception were not in line with the results of Alfermann and Stoll (12) and Aşçı 

(13) who reported significant improvement in physical self-perception after 6 months exercise 

program and 10 week step dance respectively.   

The obtained result on body image satisfaction were also dissimilar to the results of 

various studies which found that participation in sport activities and exercise programs 

increases the body image satisfaction levels of subjects (14, 15, 16).  



The dissimilar results could be attributed some methodological differences such as 

types of exercise, duration of exercise and sample group. However, the findings should be 

examined by considering the limitation of small and unrepresentative sample of university 

students. The effects of different types of exercise with longer duration on physical self-

perception and body image satisfaction should be investigated in the future research to obtain 

certain results. 
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YARIŞMA PERFORMANSINDAN ÖNCE VE SONRA KAYGI DÜZEYLERİ 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri öğrencilerinin yarışmayı içeren motor bir 

görevden önce ve sonra kaygı düzeylerinde ne tür değişimler yaşadıklarını saptamaktır.                  

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 22.95+1.25 yıl olan 40 öğrenci (20 erkek, 20 kız) 

katılmıştır. Spor bilimleri öğrencilerine yarışma öncesinde ve sonrasında Yarışma Durumluk Kaygı 

Envanteri (CSAI-2) ve yarışma sonrasında Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) 

uygulanmıştır. Çalışmada performansı belirlemek için iki çeşit ölçümü kullanılmıştır: (1) 

performans süresince yapılan hata sayısı ve (2) motor görevin ne kadar sürede tamamladığı. Elde 

edilen veriler betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Tekniği ve Çok Yönlü 

Varyans Analizi (MANOVA) ile  değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Yarışma öncesi Bilişsel Kaygı ve yarışma sonrası Bilişsel Kaygıları arasında 

{r(40)= 0,932; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yarışma öncesi ve yarışma 

sonrası Bedensel Kaygıları arasında ise {r(40)= 0,885; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Yarışma öncesi ve sonrası Kendine Güven düzeyleri arasında ise {r(40)= 0,866; 

p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yarışma sonrası görevlerde, sadece düşük 

zamanlı grup ile Bilişsel Kaygı arasında {r(20)= 0,586; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Yarışma öncesi görevlerde, yüksek hata grubu ile Bilişsel Kaygı puanları arasında 

{r(23)= -0,423; p<0.05} negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Düşük zamanlı grup ile 

Bilişsel Kaygı arasında {r(20)= 0,496; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yarışma sonrası durumluk kaygı {F(1,38)=1.074; p>0.05} hariç tüm kaygı boyutlarda (yarışma 

öncesi bilişsel kaygı, yarışma öncesi bedensel kaygı, yarışma öncesi kendine güven, yarışma sonrası 

bilişsel kaygı, yarışma sonrası bedensel kaygı, yarışma sonrası kendine güven ve yarışma sonrası 

sürekli kaygı) puanları arasında erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu 

gözlenmiştir (p<0.05).  

Sonuç: Sonuçta CSAI-2 ile ölçülen durumluk kaygının yarışma görevi öncesi ve sonrası 

değişimleri gösterdiği ve yarışma kaygısı bileşenlerinde de  değişim olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yarışma Öncesi, Yarışma Sonrası, Performans, Kaygı Düzeyi.  



 

GİRİŞ 

Sporcular yarışma dönemlerinde çok yoğun bir stres ve kaygı yaşamaktadırlar. Kaygı kontrol 

edilemediği zaman sporcuların performans ve başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmekte ve onları 

başarısızlığa götürebilmektedir. Sporcuların yaşadıkları kaygı, başarılarını ve kendilerine olan 

güvenlerini etkilemektedir. Kaygı düzeylerini öğrenmek ve bununla başa çıkabilmek hem antrenör 

hem de sporcu açısından oldukça önemlidir. Kaygı ile başa çıkabilmek için ise tanımlanması 

gerekmektedir. 

Spielberger, kaygı durumunu: “(1) gerilim, beklenti ve sinirlilik, (2) endişe ve (3) fizyolojik 

değişikliklerin kendine özgü bir bileşiminden oluşan duygusal tepkiler” olarak tanımlamıştır. 

Spielberger ayrıca kaygının, stres faktörünün algılanması,  değerlendirilmesi ve duygusal tepkiler 

olmak üzere üç farklı dinamik bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Stres faktörü belli bir fiziksel ya 

da psikolojik tehlikeyi içeren bir durumdur. Eğer stres faktörü bir tehlikenin belirtisi olarak 

algılanmaktaysa, gerçek bir tehlikenin ya da tehdidin bulunmadığı durumlarda bile kaygı düzeyinde 

bir artış görülecektir. Bu nedenle objektif uyarıların subjektif düzlemde değerlendirilmesi tıpkı 

“gerçek” tehditte olduğu gibi bir kaygı yaratacaktır. Değerlendirme sürecinin bu subjektif yönü 

yetenek ve becerileri birbirlerine yakın sporcuların aynı yarışma içinde niçin çok değişik kaygı 

tepkileri gösterdiklerini de açıklar. Spielberger’ın belirttiği gibi, “…. aynı uyarı bir kişi için tehdit, 

bir başkası için bir sorun ve bir üçüncü için de üzerinde durulmayacak bir konu niteliğini 

taşıyabilir” (Raglin, 1992).  

Spielberger, kaygıyı durumluk ve sürekli kaygı olarak ayıran ilk kişidir (Anshel, 1994). Her 

insan tehlikeli gördüğü durumlarda bir miktar kaygı duyar. Tehlikeli koşulların yarattığı korku ve 

tedirginlik, bireyin yaşadığı geçici ve normal kaygı olarak kabul edilir. Buna “Durumluk Kaygı” adı 

verilmektedir. Stresin yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme, stres ortadan 

kalkınca düşme olur (Öner ve LeCompte, 1985). 

Kimileri ise sürekli olarak huzursuzluk içinde yaşarlar ve genellikle mutsuzdurlar. Doğrudan 

doğruya çevreden gelen tehlikelere bağlı olmayan bu kaygı türü içten kaynaklanır. Öz değerlerinin 

tehdit edildiğini zannetmesi ya da içinde bulunduğu durumları stres verici olarak yorumlaması 

sonucu birey kaygı duyar. Buna da “Sürekli Kaygı” denir (Öner ve LeCompte, 1985). Sürekli kaygı 

sabittir ve genellikle kişisel bir özellik olarak tanımlanır (Anshel, 1994). 

Son 10 yılda yapılan çalışmalar, kaygının spora özel, çok boyutlu karmaşık bir eğilim olan 

somatik ve bilişsel yapıların her ikisinden birden oluştuğunu öne sürmüştür (Randle ve Weinberg, 

1997).  



Durumluk ve sürekli kaygı arasındaki ilişki, kaygı ve motor performans arasındaki ilişkiyle 

hesaplanmalıdır. Bu hem durumluk hem de sürekli kaygının doğası ile ilgilidir. Sürekli kaygı, 

bireyin durumu tehdit edici bulup bulmaması ile ilgilidir ve bu durumdan rahatsızlık hissetmesiyle 

ilişkilidir. Genel olarak yüksek sürekli kaygıyla tanımlanmış bir kişi, düşük sürekli kaygılı kişilere 

oranla birçok konuda farklılık göstermiştir. Bunu ortaya koyabilmek için önemli olan nokta yüksek 

durumluk kaygıların sonuçlarının sayısıdır. Durumluk kaygının seviyesi önemli bir noktadır 

(Magill, 1989). 

Bu çalışma, yarışmayı içeren motor bir görevden önce ve sonra kaygı düzeylerinde (bilişsel 

kaygı, bedensel kaygı, kendine güven, durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerinde) ne tür 

değişimler yaşadıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu  

Araştırma grubunu Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun 

birinci ve ikinci sınıfında okuyan 20 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 40 spor okulu öğrencisi 

oluşturmuştur (yaş ort.=22.95±.1.95). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini ayrı ayrı 

saptamak amacıyla Spielberger ve arkadaşlarını tarafından (1970) geliştirilmiş olan Durumluk-

Sürekli Kaygı Envanteri, Martens, Burton, Vealey, Bump ve Smith (1982) tarafından geliştirilen 

Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri-2 (CSAI-2) kullanılmıştır. Performans değerlendirmeleri için 

1974 yılında Heller tarafından oluşturulan Bumerang Motor Görev Testi (Halvari ve Gjesme, 1995) 

ve hataları kontrol edebilmek amacıyla Sony Dijital 700X marka kamera kullanılmıştır. Çalışmada 

uygulanan Bumerang testi motor performansın ölçülmesi için antrenman biliminde kullanılan bir 

test olup, sürat içeren bir görevdir. 

Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri-2 (CSAI-2): Ölçeğin Türkiye uyarlaması Koruç (1998) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin faktör analizi sonuçları, Bilişsel Kaygı için .31,9, Bedensel Kaygı 

için .22,6 ve Kendine Güven için ise .24,8 olup toplam .78,7 olarak bulunmuştur. CSAI-2’nin bir 

aylık zaman diliminde test tekrar test güvenirliği Bilişsel Kaygı .961, Bedensel Kaygı .929, Kendine 

Güven .949 ilişki göstermiştir. Yarışma yaklaştıkça kaygıdaki değişmeler artmaya başlamıştır. İki 

haftalık ara ile yapılan ölçümlerde sıra ile .561; .672; .541 düzeyinde ilişki bulunurken, yarışmaya 

iki gün kala .230; .223; .321 düzeyinde ilişkiler saptanmıştır. Bu bulgular aracın zaman içindeki 

kararlığı konusunda bilgi verirken durumluk ölçüm yapması nedeni ile yarışma yaklaştıkça 

korelasyonlarının düştüğünü göstermektedir. Cronbach Alfa İç Tutarlılığı da Bilişsel Kaygı .88, 



Bedensel Kaygı .75 ve Kendine Güven için .84 olarak bulunmuştur. Benzer testler geçerliğinde de 

STAI ile fark olmadığı saptanmıştır {F(26, 1)=.69;8>.05}. Her iki ölçeğin ilişkisine bakıldığında 

.54 olarak saptanmıştır. Elde edilen değerler aynı zamanda da yapı geçerliğine ilişkin bilgi 

vermektedir. 

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri: Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Türkçe’ye Öner ve 

LeCompte (1985) tarafından uyarlanmıştır. Kısa ifadelerden oluşan, kendini değerlendirme türü bir 

ölçektir. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri toplam 40 maddeden oluşan iki ayrı ölçeği içerir. 

Durumluk Kaygı Ölçeği bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendisini nasıl hissettiğini 

betimlemesini; içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını dikkatte alarak cevaplamasını 

gerektirir. Sürekli Kaygı Ölçeği ise bireyin genellikle nasıl hissettiğini betimlemesini gerektirir. 

Durumluk Kaygı Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar bu tür yaşantıların 

şiddet derecesine göre (1) hiç, (2) biraz, (3) çok ve (4) tamamıyla gibi şıklardan birini işaretlemek 

suretiyle cevaplandırılır. Sürekli Kaygı maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar ise sıklık 

derecesine göre (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen, (3) çok zaman ve (4) hemen her zaman şeklinde 

işaretlenir. Her ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişebilir. Puanın 

yüksek olması kaygı seviyesinin yüksek olduğuna işaret eder (Öner ve LeCompte 1985).  

Verilerin Toplanması 

 Veriler 2004-2005 öğretim sezonu boyunca derslere devam eden spor öğrencilerine  

araştırmacı ve iki yardımcısı tarafından uygulanmıştır. Çalışmada araştırmacının yardımcılarından 

bir tanesi hataları kontrol edebilmek için her sporcuyu kamera ile çekerken, diğeri ise zamanı 

belirleyebilmek için kronometre tutmuştur. Çalışmaya katılan spor bilimleri öğrencilerine spor 

salonunda hazırlanan düzenekte uygulama öncesinde ve sonrasında envanterler uygulanmıştır. 

Motor görevden ve envanterler verilmeden önce araştırmaya katılan öğrencilere ölçeklerle ve motor 

görevle ilgili bilgi verilmiştir. Her bir öğrenciye tek bir hakkı olduğu söylenmiştir. Her öğrenci tek 

tek çalışmaya alınmış ve Bumerang Testine başlamadan hemen önce Yarışma Durumluk Kaygı 

Envanteri-2 ile ilgili bilgi verildikten sonra doldurulması istenmiştir. Envanteri doldurduktan hemen 

sonra motor görev öncesi ısınması için belli bir süre verilmiştir. Bumerang testinin nasıl yapıldığı 

araştırmacı tarafından anlatılmış ve bir kez gösterilmiştir. Öğrencilerden bu motor görevi en kısa 

zamanda tamamlaması istenmiştir. Öğrencinin testi tamamlanmasından hemen sonra Durumluk-

Sürekli Kaygı Envanteri ve tekrar Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri-2 uygulanmıştır.  

Çalışmada hata performansı Halvari ve Gjesme (1995)’nin yaptıkları çalışmaya benzer 

biçimde Yüksek Hata Performansı (hata: 2-6) ve Düşük Hata Performansı (hata: 0-1) şeklinde, süre 

performansı ise Yüksek Süre Performansı (süre=25,9) ve Düşük Süre Performansı (süre=25,5) 

şeklinde gruplara ayrılmıştır. Test düzeneği Şekil 1’de verilmiştir. 



 

 

Şekil 1: Motor görev şu basamaklardan oluşmuştur: (1) matın üzerinde bekle, (2) düdük sesi ile 

birlikte sağlık topunun etrafından bir tam tur dön, (3) engelin üzerinden atla ve altından sürünerek 

geç, (4) sağlık topunun etrafından bir tam tur dön ve dördüncü engelin üzerinden atla ve altından 

sürünerek geç, (5) aynı şekilde sağlık topunun etrafından bir tam tur dön ve aynı şekilde engeli 

geçerek sağlık topunun etrafından dönmeden matın üzerinden geçerek bitir. 

Verilerin Analizi 

 Araştırma sonucunda elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik değerleri (aritmetik ortalama, 

standart sapma) hesaplanmış, cinsiyetler arası fark için Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) ve 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği kullanılarak sonuçlar tablolar halinde 

sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya katılanların yarışma görevi öncesi ve sonrası Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve 

Kendine Güven ortalamaları ile yarışma görevi sonrası Sürekli ve Durumluk Kaygı ortalamaları 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 
Yarışma Öncesi ve Sonrası Kaygı Boyutu Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 
N: 40 

KIZLAR ERKEKLER 

Yarışma  Öncesi Yarışma Sonrası Yarışma  Öncesi Yarışma Sonrası 
Bilişsel Kaygı 21,85+2,27 19,50+2,18 18,00+2,53 14,85+2,08 

Bedensel Kaygı 21,50+2,43 18,95+2,13 17,60+2,52 14,55+2,06 

Kendine Güven 27,00+2,17 28,60+1,87 28,95+1,73 31,80+1,57 
Durumluk Kaygı  43,35+5,60  41,49+5,72 

Sürekli Kaygı  44,65+5,23  41,67+3,87 

 

 Elde edilen ortalamalar kızların erkeklere oranla yarışma öncesinde daha yüksek Bilişsel 

Kaygı ve Bedensel Kaygı yaşadıklarını göstermektedir. Bunun sonucu olarak Kendine Güven 

düzeyine bakıldığında ise erkeklerin daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

Yarışma görevi sonrasında ise hem kızlarda hem de erkeklerde Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı 

düşüş gösterirken, Kendine Güven düzeyinde ise bir artış gözlenmiştir. Yarışma görevi sonrası 



alınan Durumluk ve Sürekli Kaygıda ise kızlar erkeklere göre daha yüksek puanlar ortaya 

koymuşlardır. Kızlar ve erkeklerin yarışma öncesi ve yarışma sonrası kaygı boyutu ortalamaları 

Grafik 1 ve Grafik 2’de verilmiştir.  

 

Grafik 1: Kızların Kaygı Boyutu Ortalamaları  
 
  

    Grafik 2: Erkeklerin Kaygı Boyutu Ortalamaları 

 

Çalışmaya katılanların yarışma görevinden önce ve sonra Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve 

Kendine Güven düzeyi arasındaki ilişkiler Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2 

Yarışma Görevinden Önce ve Sonra Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven Düzeyi  Puanları 
Arasındaki İlişki 

 
N: 40 

YARIŞMA GÖREVİ SONRASI 

Bilişsel Kaygı Bedensel Kaygı Kendine Güven 
YARIŞMA 
GÖREVİ 
ÖNCESİ 

Bilişsel Kaygı 0,932* 0,776* -0,281 

Bedensel Kaygı 0,771* 0,885* -0,372* 

Kendine Güven -0,178 -0,318* 0,866* 
                 *p<0,05 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışmaya katılanların yarışma öncesi ve yarışma sonrası Bilişsel 

Kaygıları puanları arasında {r(40)= 0,932; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Yarışma öncesi ve yarışma sonrası Bedensel Kaygıları puanları arasında ise {r(40)= 0,885; p<0.05} 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmaya katılanların yarışma öncesi ve sonrası 

Kendine Güven puanları arasında ise {r(40)= 0,866; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

 Çalışmaya katılanların yarışma görevi öncesi hata ve süre performansları ile Bilişsel Kaygı, 

Bedensel Kaygı ve Kendine Güven düzeyi arasındaki ilişkiler Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3 

Yarışma Görevi Öncesi Hata ve Süre Performansları ile Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven 
Düzeyi Arasındaki İlişki 

 Bilişsel Kaygı Bedensel Kaygı Kendine Güven 

Düşük Hata (0-1) 0,198 0,140 -0,283 

Yüksek Hata (2-6) -0,423* -0,406 0,421 
Düşük Zaman (=25,5) 0,496* 0,421 -0,020 

Yüksek Zaman (=25,9) -0,150 -0,091 -0,286 
             *p<0,05 

 Çalışmaya katılanların yarışma öncesi görevlerine bakıldığında, yüksek hata yapan grup ile 

Bilişsel Kaygı puanları arasında {r(23)= -0,423; p<0.05} negatif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Düşük süre performansına ulaşan grup ile Bilişsel Kaygı arasında {r(20)= 0,496; 

p<0.05}  ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 Yarışma görevi sonrası hata ve süre performansları ile Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı, 

Kendine Güvenleri ile Sürekli-Durumluk Kaygıları arasındaki ilişkiler Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4 

Yarışma Görevi Sonrası Hata ve Süre Performansları ile Bilişsel Kaygı, Bedensel Kaygı, Kendine Güven İle 
Sürekli-Durumluk Kaygı Arasındaki İlişki 

 Bilişsel Kaygı Bedensel Kaygı Kendine Güven Sürekli Kaygı Durumluk Kaygı 

Düşük Hata (0-1) 0,128 0,288 -0,376 0,227 0,025 

Yüksek Hata (2-6) -0,345 -0,305 -0,065 0,121 -0,042 

Düşük Zaman (=25,5) 0,586* -0,450 -0,182 -0,044 0,221 
Yüksek Zaman (=25,9) 0,001 0,062 -0,285 0,219 -0,016 
*p<0,05 

Çalışmaya katılanların yarışma sonrası görevlerine bakıldığında ise, sadece düşük zamanlı 

grup ile Bilişsel Kaygı arasında {r(20)= 0,586; p<0.05} pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

 Yarışma görevi öncesi ve sonrası kaygı boyutlarında cinsiyetler arasında fark olup 

olmadığını test etmek için yapılan Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Tablo 5 

Kızlar ve Erkekler Arasında Yarışma Görevi Öncesi ve Sonrası Kaygı Boyutlarına İlişkin Farklar 
 
N: 40                                                                                    F                P 

      
           Yarışma Öncesi Bilişsel Kaygı 25.539  .000*    
           Yarışma Öncesi Bedensel Kaygı 24.721  .000*             
           Yarışma Öncesi Kendine Güven 9.833  .003*                 
           Yarışma Sonrası Bilişsel Kaygı 47.344  .000*                 
           Yarışma Sonrası Bedensel Kaygı 43.817  .000*                  
           Yarışma Sonrası Kendine Güven 34.133  .000*                  
           Yarışma Sonrası Durumluk Kaygı 1.074  .307                    
           Yarışma Sonrası Sürekli Kaygı 4.176  .048*                  
                                           

 

Yarışma görevi öncesi ve sonrası kaygı boyutlarına ilişkin Manova sonuçlarına göre yarışma 

sonrası durumluk kaygı {F(1,38)=1.074; p>0.05} hariç tüm boyutlarda erkeklerle kızlar arasında 

anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0.05). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Yapılan çalışmadan elde edilen veriler, yarışma görevinden önce ve sonra Bilişsel Kaygı, 

Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılanların 

yarışma görevi sonrasında bilişsel ve bedensel kaygı puanlarının düştüğü, kendine güven 

puanlarının ise yükseldiği gözlenmiştir. Elde edilenler, performans görevlerinde yapılan hataların ve 

performans sürelerinin bilişsel kaygı için oldukça kritik olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmadan 

elde edilen kaygı ortalamaları bize kızların erkeklere oranla yarışma öncesinde daha yüksek Bilişsel 

Kaygı ve Bedensel Kaygı yaşadıklarını göstermektedir. Kendine Güven düzeyine bakıldığında ise 

erkeklerin daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Yarışma görevi sonrasında ise 

hem kızlarda hem de erkeklerde Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı düşüş gösterirken, Kendine 

Güven düzeyinde ise bir artış gözlenmiştir. Yarışma görevi sonrası alınan Durumluk ve Sürekli 

Kaygıda ise kızlar erkeklere göre daha yüksek değerler göstermişlerdir. 

Araştırma bulguları, performans görevlerinde yapılan hataların ve performans sürelerinin 

bilişsel kaygı için oldukça kritik olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmaya katılanların yarışma öncesi 

görevlerine bakıldığında, yüksek hata yapan grup ile Bilişsel Kaygı puanları arasında negatif bir 

ilişki bulunurken, düşük süre performansına ulaşan grup ile Bilişsel Kaygı arasında ise pozitif bir 

ilişki bulunmuştur. Çalışmaya katılanların yarışma sonrası görevlerine bakıldığında ise, sadece 

düşük zamanlı grup ile Bilişsel Kaygı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada kızların 



hata ve süre performanslarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durumun 

kaygının artışına yol açtığı sonucu çıkarılabilir.  

Erkeklerle kızlar arasında yarışma görevi öncesi ve sonrası kaygı boyutlarına ilişkin farklara 

bakıldığında ise yarışma sonrası durumluk kaygı hariç tüm boyutlarda (yarışma öncesi bilişsel 

kaygı, yarışma öncesi bedensel kaygı, yarışma öncesi kendine güven, yarışma sonrası bilişsel kaygı, 

yarışma sonrası bedensel kaygı, yarışma sonrası kendine güven ve yarışma sonrası sürekli kaygı)  

erkeklerle kızlar arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Bu farkın ortaya çıkmasında, kızların 

erkeklere oranla daha yüksek kaygı yaşantısına sahip olmalarının etkisi olduğu söylenebilir. 

Kaygı ve performans görevleri arasındaki ilişkiyi ele alan pek çok çalışma yüksek kaygı 

gösteren sporcuların düşük kaygı düzeyine sahip sporculara oranla daha çok hata yaptıklarını ortaya 

koymaktadır  (Halvari ve Gjesme, 1995). 

Araştırmacılar, kaygının görevin güçlüğü ile oldukça güçlü bir ilişkisinin olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Yapılan pek çok çalışma, sporcuların kolay görevlerde zor görevlere oranla düşük 

Bilişsel ve Bedensel Kaygı ile yüksek Kendine Güven düzeyi sergilediklerini ortaya koymuştur  

(Yan Lan ve Gill, 1984). 

Kadın sporcularla yapılan çalışmalara bakıldığında Krane ve Williams (1994) kadın 

cimnastikçilerle yaptıkları bir çalışmada, yarışma zamanı Bilişsel Kaygının yükseldiğini, buna 

karşın Kendine Güvenin azaldığını ortaya koymuşlardır. 

Burton (1988) yaptığı çalışmada durumluk yarışma kaygısı ve performans arasında ilişki 

olduğunu, Bilişsel ve Bedensel Kaygı düzeylerinin performansın en iyi göstergesi olduğunu ortaya 

koymuştur. Gould ve ark. (1987) ise erkek basketbol oyuncularının bayan basketbolculara oranla 

daha düşük düzeyde Bilişsel Kaygı gösterdiğini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar Bilişsel 

Kaygının yüksek olduğu durumlarda Kendine Güven ve performans arasında olumsuz bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular, yarışma görevi yaklaştıkça sporcuların Bilişsel ve 

Bedensel Kaygılarında bir artış, buna paralel olarak Kendine Güven düzeylerinde ise düşüş ortaya 

koymuştur. Yarışmadan görevinden sonra alınan ölçümler sonucunda ise hem Bilişsel hem de 

Bedensel Kaygıda bir düşüş gözlenirken, Kendine Güven düzeyinde ise artış gözlenmiştir. 

Sporcuların yarışma dönemlerinde çok yoğun bir stres ve kaygı yaşadıkları düşünüldüğünde, 

kontrol edilemeyen kaygı durumları sporcuların performans ve başarılarını olumsuz yönde 

etkileyebilmekte ve onları başarısızlığa götürebilmektedir. Sporcuların yaşadıkları kaygı, 

başarılarını ve kendilerine olan güvenlerini etkilemektedir.  
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GENÇ VE BÜYÜK BAYAN MİLLİ HENTBOLCULARDA BİR HAFTALIK KAMPIN 

KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

AMAÇ: Yapılan bu çalışmanın amacı,  genç ve büyük bayan milli hentbolcularda bir haftalık 

kampın kaygı üzerine etkisinin araştırılmasıdır.  

MATERYAL-METOD: Araştırma, Antalya’da yapılan milli takım kampında, yaş 

ortalamaları 24±5,35 olan 17 büyük bayan ve yaş ortalamaları 17,44±0,98 olan 18 genç bayan 

toplam 35 bayan hentbolcü ile yapılmıştır. Araştırmada, kaygıyı ölçmek amacıyla 

Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) ve State Trait Anxiety Inventory (STAI) kaygı 

envanterleri kullanılmıştır. Veriler kampın ilk günü ve son günü olmak üzere iki aşamada 

toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için betimleyici istatistik yöntemler, Mann-Whitney 

U ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Araştırmada hata payı 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen veriler Windows için SPSS programında analiz edilmiştir. 

BULGULAR: İstatistiksel analizler sonucunda, genç ve büyük bayanların ön ve son test 

sonucunda sadece bilişsel kaygıda istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir(p<0.05). 

Genç bayan hentbolcuların ön test ve son testleri sonucunda durumluk ve bilişsel kaygı 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0.05). Büyük bayan 

hentbolcuların ön test ve son testleri sonucunda durumluk ve kendine güven puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0.05). 

SONUÇ: Elde edilen istatistiksel analizler sonucunda sadece durumluk kaygı da fark 

çıkmasının sebebi, testin kampın son günü yapılan müsabaka öncesi alınmış olmasından 

kaynaklanmış olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Bayan, Kaygı    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PURPOSE:   

The purpose of this study was investigate the effect of one week camp on anxiety on 

youth and A national women handball team.  

MATERIAL & METHODS: 

The national team consist of 17 women whose ages were approximately 24±5, 35 year 

and 18 young women  whose ages were approximately 17,44±0,98 year. Data were gathered 

in national team camp’s first day and last day. To measure anxiety, Competitive State Anxiety 

Inventory (CSAI-2) and State Trait Anxiety Inventory (STAI) were used. Descriptive statistic 

techniques and Mann-Whitney U and Wilcoxon were used for statistical analysis. 

Significance was set at the p<0,05 level. Data was analyzed by SPSS for Windows.  

RESULTS:  

 Mann-Whitney U test indicated that there is a significant difference in youth and A 

team players’ cognitive anxiety between pre-test and post-test (p<0,05). Wilcoxon test 

indicated that there is a significant difference in youth players’ state anxiety and cognitive 

anxiety between pre-test and post-test and in A team players’ state anxiety and self confidence 

between pre-test and post-test (p<0,05). 

CONCLUSIONS 

The result of the statistical analysis, ıt could found that only state anxiety was affected by the 

national team camp. The result has occurred that way because of second data were collected 

before the competition which was between young national team and women national team 

Key words: handball, female, anxiety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÖNTEM 

 

Araştırma Grubu 

Araştırma, Antalya’da yapılan milli takım kampında, yaş ortalamaları 24±5,35 olan 17 

büyük bayan ve yaş ortalamaları 17,44±0,98 olan 18 genç bayan toplam 35 bayan hentbolcü 

ile yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kaygıyı ölçmek amacıyla, CSAI-2, STAI kullanılmıştır. 

C.S.A.I.-2 (Competitive State Anxiety Inventory): Martens, Burton ve Valey (1981) 

tarafından bilişsel, bedensel (somatik) kaygı ve kendine güveni ölçmek amacıyla geliştirilen 

envanter 27 sorudan oluşmaktadır. Ölçek Koruç (1998), tarafından Türkçe' ye çevrilmiş geçerlik 

ve güvenirliği yapılmıştır.  

S.T.A.I (State Trait Anxiety Invantory): Kullanılan envanter, Öner ve Le Compe 

(1976)' un Türkçe' ye çevirdikleri, güvenirlik çalışmaları Öner (1977) tarafından yapılan 

Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı envanteridir. Envanter Spielberger, Gorsuch ve Cushene 

(1970) tarafından geliştirilmiştir ve iki alt bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler kaygının 

durumluk ve sürekli olmak üzere iki ayrı durumu ölçmektedir.  

Verilerin Toplanması 

 Araştırmada kullanılan bütün ölçüm araçları sporculara araştırmacı tarafından 

uygulanmıştır. Birinci ölçümler kampın ilk günü uygulanmış, ikinci ölçüm ise kampın son 

günü A bayan ve Genç bayan hazırlık müsabakasından önce uygulanmıştır.  

Verilerin Analizi 

 Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikler, Mann-Whitney U ve Wilcoxon testi 

kullanılmıştır. Verilerin analizi Windows için SPSS programında yapılmıştır. İstatistikler için 

0,05 düzeyi seçilmiştir. 

 
 
 
 

BULGULAR 
 

Tablo1 genç ve büyük bayan hentbolcuların fark tablosu 
 
  p 

Durumluk kaygı 1 0,214 

Sürekli kaygı 1 0,078 

Bilişsel kaygı 1 0,944 

Bedensel kaygı 1 0,64 



Kendine güven 1 0,231 

Durumluk kaygı 2 0,785 

Sürekli kaygı 2 0,191 

Bilişsel kaygı 2 0,046* 

Bedensel kaygı 2 0,218 

Kendine güven 2 0,336 

 
*p<0,05 
 
 
Tablo 2 Genç bayan 1. ve 2. ölçüm fark tablosu 
 
    P 

Durumluk kaygı 1 Durumluk kaygı 2 0,042* 

Sürekli kaygı 1 Sürekli kaygı 2 0,694 

Bilişsel kaygı 1 Bilişsel kaygı 2 0,013* 

Bedensel kaygı 1 Bedensel kaygı 2 0,841 

Kendine güven 1 Kendine güven 2 0,526 

*p<0,05 
 
Tablo3  Büyük bayan 1. ve 2. ölçüm fark tablosu 
    P 

Durumluk kaygı 1 Durumluk kaygı 2 0,005* 

Sürekli kaygı 1 Sürekli kaygı 2 0,413 

Bilişsel kaygı 1 Bilişsel kaygı 2 0,199 

Bedensel kaygı 1 Bedensel kaygı 2 0,782 

Kendine güven 1 Kendine güven 2 ,007* 

*p<0,05 
TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmanın amacı, milli takım kamplarının genç ve büyük bayan milli 

hentbolcülerin kaygı seviyeleri üzerine etkisinin belirlenmesidir.   

Yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda, genç bayanlar ile büyük bayanların bilişsel 

kaygı 2. ölçüm puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). 

2. ölçüm sonucunda bilişsel kaygı puanlarında fark olmasının sebebi, ölçümün kampın son 

günü büyük bayan ve genç bayanlar arasında yapılacak olan müsabaka öncesi alınmış olması 

ve genç bayanların müsabaka hakkındaki olumsuz düşünceleri ile açıklanabilir. Kolayiş 

(2000)’ in milli okçular üzerinde yaptığı çalışma sonucunda da kampın başındaki bilişsel 

kaygı puanlarının kampın sonunda azalma gösterdiği sonucuna varılmıştır. Sonuçların yapılan 

bu çalışmayla farklılık göstermesinin sebebi, okçular ile yapılan çalışmada kampın son 

gününde önemli ve kaygı sevilerini etkileyebilecek bir müsabaka ortamının sağlanamamasıyla 

açıklanabilir. Ayrıca, Marten, Burton, Vealey, Bump ve Smith (1990) yaptıkları çalışmada 

spor deneyimi fazla olan sporcuların yarışma kaygı puanlarının düşük çıktığı, spor deneyimi 

az olan sporcuların yarışma kaygı puanlarının yüksek çıktığını bulmuşlardır. Martens ve 



arkadaşlarının yaptığı çalışma bizim çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Martens 

(1977), müsabaka kaygısının yarışmanın subjektif değerlendirilmesi şeklinde ele alındığını ve 

bireysel olarak bu anlamda farklılıklar olabileceğini belirtmektedir. Huband ve Mc Kelvie 

(1986) müsabaka öncesinde sporcuların durumluk kaygısının arttığını belirtmiştir. Yapılan bu 

çalışma Huband ve Mc Kelvie’ nin yaptığı çalışmayı desteklemektedir. Çağlar ve Koruç 

(1997)’un genç bayan yüzücülerle yaptıkları çalışmada müsabaka ve antrenman 

dönemlerindeki durumluk kaygı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Yapılan çalışmada kamp öncesi ve kamp sonrası sürekli kaygı puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilememiştir. Sürekli kaygı; bir kişilik özelliğidir. Belli 

çevresel durumları tehdit edici olarak algılamaya ve bu durumlara artan durumluk kaygı ile 

tepki vermeye eğilimdir. Kamp öncesi ve kamp sonrası sürekli kaygının değişmemesini kamp 

süresinin kısalığı gösterilebilir. Sporcuların daha uzun süreler gözlenmesi ve bu tür 

ölçümlerin rutin bir şekilde uzun periyotlar halinde yapılması daha iyi sonuçlar verebilir. 

Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda, sürekli kaygısı yüksek olan sporcuların daha yüksek 

durumluk kaygısı ortaya koyduklarını belirtmişlerdir (Sonstroem ve Bernardo, 1982; Scanlan, 

1978).  

Yapılan Wilcoxon testi sonuçlarına göre, genç bayan hentbolcuların kamp öncesi ve 

kamp sonrası sadece bilişsel kaygı ve durumluk kaygı puanları arasında istatistiksel olarak fark 

çıkmıştır (p<0.05). Bununla birlikte büyük bayan henbolcuların durumluk kaygı ve kendine 

güven puanları arasında istatistiksel olarak fark çıkmıştır (p<0.05). Özel çalışmalar, düşük 

seviyede bedensel (somatik)  ve bilişsel (cognitive) kaygı veya yüksek seviyede kendine güvenin 

sporsal performansı iyileştirdiğini bulmuşlardır. Bu çalışmalarda, çok başarılı sporcular daha az 

başarılı sporculara göre daha az şüphe, düşük kaygı ve mükemmel bir kendine güven duyarlar. 

Çeşitli değişkenler, sporsal performans üzerinde kendine güven, somatik ve bilişsel kaygının 

etkilerini azaltmak için önerilir (Krane, Williams, 1994; Jones ve Cale, 1989; Gould, Petlichkoff 

ve Weinberg, 1984). Landers ve Boutcher (1993)' a göre sporsal performans ve kaygı arasında 

ilişkiyi görevin özellikleri etkilemektedir. Görevlerin en uygun uyarılmışlık seviyesi ve en iyi 

performans sergilemekte olduğu genel kabul görmektedir. Aşçı (1995)’nın yaptığı çalışma 

sonucunda kendine güveni olmayan ve becerilerinin yetersiz olduğunu düşünen sporcuların 

kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Ayrıca güreşçiler ile yapılan bir çalışmada da yetenekleri 

yeterli olarak algılayan güreşçilerin daha kaygılı oldukları ve spordan daha çok zevk aldıkları 

bulunmuştur.  

Sonuç olarak, belli dönemlerde yapılan milli takım kampları performansın belirleyicisi 

olarak kabul edilen kaygının en uygun puanlara getirilebilmesi için yararlı olarak gözüksede 



sporcuların bu konuda sürekli eğitim alıp duygu durumlarını ayarlayabilmelerini öğrenmesi ve 

bu tür kişisel düzenleme tekniklerini sürekli hale getirmeleri sporcuları performanslarını 

arttırabilmeleri için önemli yer tutmaktadır. Ayrıca bu tür araştırmaların daha geniş örneklem 

gubuyla ve farklı branştaki sporcularla yapılaması ve kaygının fizyolojik belirtileri olan GSR, 

EMG, EEG, vs gibi parametrelerinde ölçülüp ilişkilendirilmesi daha sağlıklı sonuçlar verebilir.       
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ÖZET  

          Bolu İli Kıbrısçık İlçesinde bulunan bir İlköğretim Okulu’nun 7. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülen ve 11 
hafta süren bu çalışmanın amacı, Çoklu Zekâ Uygulamaları doğrultusunda işlenen Beden Eğitimi ve Spor 
derslerinin (cimnastik ve voleybol üniteleri) klasik yönteme(komut yöntemi) kıyasla etkililiğini ortaya çıkarmaktır. 
Araştırmada deneysel modellerden  deney kontrol gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Bu amaçla, 
ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinden  bir gruba (deney grubu) çoklu zeka kuramı uygulamaları ile hazırlanan 
program uygulanırken, diğer gruba (kontrol grubu) komut yöntemi ile hazırlanan program uygulanmıştır. Deney 
grubu; 9 kız 10 erkek olmak üzere toplam 19 kişiden oluşmaktadır. Kontrol grubu ise,11 kız ve 7 erkek olmak 
üzere toplam 18 kişiden oluşmaktadır. Deney gurubu yaş ortalaması 13+ 0.33, kontrol grubu yaş ortalaması ise, 
13.33 + 0.59’dur. Her ünite başında ve sonunda bilişsel alan öğrenmelerini ölçmek amacıyla cimnastik ve voleybol 
başarı testleri, devinişsel becerileri ölçmek için ise seçilen ünitelere ait beceriler için geliştirilen gözlem formları 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik, Mann-Whitney U ve Willcoxon testi 
kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçlar kontrol ve deney gruplarının her ikisinin de, bilişsel ve devinişsel alanda kendi 
içinde anlamlı düzeyde gelişim gösterdiğini, kontrol ve deney gruplarının, bilişsel ve devinişsel alan erişi düzeyleri 
karşılaştırıldığında ise sadece cimnastik ünitesinin geriye takla becerisinde istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) bir 
fark elde edildiğini, fakat bilişsel alan ve diğer becerilerde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığını 
göstermiştir (p>0.05).  
 
 Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Kuramı, Klasik Yöntem (komut yöntemi), Bilişsel alan, Devinişsel alan. 
 

THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE ACTIVITIES ON  THE ACHIVEMENTS OF 
STUDENTS’ COGNITIVE AND PSYCHOMOTOR BEHAVIORS FOR LEARNING VOLLEYBALL 

AND GYMNASTICS UNITS 
 

SUMMARY 
 The purpose of this research is to compare the effectiveness of the physical education and sport 

lessons between multiple intelligence and traditional method. The data was collected in the seventh grade 
students in a primary school. Experimental model was used in this research. There were two groups: 
experimental and control. The experimental group participated in volleyball and gymnastic units by means of 
using multiple intelligence activities and the control group participated in the same units by means of traditional 
whole class teaching and style A (command style). The experimental group is made up of 9 girl and 10 boy and 
the control group is made up of 11 girl and 7 boy. The average age of experiment group was 13+ 0.33 and 
control group was 13.33+ 0.59. During the study, both groups were given a course which lasted 11 weeks. 
Volleyball achviement tests for cognitive behaviors in volleyball and gymnastics units and observation forms 
were used to measure the motor performances in volleyball and gymnastics units. These instruments were used 
and given to all the students both at the beginning of the each units (pre-test) and at the end of the each units 
(post-test). SPSS for Windows programme was used and descriptive statistics, Mann-Whitney U and Wilcoxon 
tests were used. The results showed that there was a significant improvement in both experiment and control 
group in cognitive and psychomotor domains. When the cognitive and psychomotor scores of experimental 
group and control group were compared, there was no significant difference between them except back 
somersault skill. This means that, multiple intelligence activities and traditional whole class teaching create the 
same effect on students’ cognitive and psycomotor domain.  
 

The Key Words:  Multiple inteligence, Traditional Method (Command Method), Cognitive Domain,, 
Psychomotor Domain. 
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GİRİŞ 
 Zekanın ne olduğu ve nasıl tanımlanması gerektiği konusu uzun yıllardan beri bir çok 
eğitimcinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Gardner (1983,1999), zekayı bir kişinin (1) bir veya 
birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, (2) gerçek hayatta 
karşılaştığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi ve (3) çözüme 
kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği olarak 
tanımlamaktadır (11). 

1999 yılında ABD’de internet aracılığı ile yayınlanmış “Zeka Konusundaki Ortak 
Bilimsel Sonuçlar” adını taşıyan ve altına elli profesörün imza attığı bildiride zeka; diğer 
şeyler arasında, akıl yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut 
düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren 
genel bir zihinsel kapasitedir (14). 
 Günümüze kadar zeka ile ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ele alınmıştır. Bunlardan biri 
olan psikometrik yaklaşım zekayı nicel, tek ve bütünleşik bir kavram gibi görmektedir. 
Gelişimsel yaklaşımlar ise, bireylerin değişik yaşlarda özümleme ve uyumsama yolu ile nasıl 
çevreye uyum sağladığını ve gelişimsel ilerlemeler gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Biyo-
ekolojik yaklaşımlar ise, zekanın tanımlanması ve ölçülmesi ile ilgili yeni fikirler keşfetmek 
amacı ile beyni biyolojik bir perspektiften ele almıştır. Çoklu yaklaşımlarda da, Stenberg’in 
Triarşik Kuramı ve Gardner’ın Çoklu Zeka kuramı bilinmektedir (13). 

Gardner zekanın, insanın pek çok özelliğini ve etkinliğini içine alan kapasitedeki bir 
kavram olduğunu ve sekiz türe ayrılabileceğini ileri sürmektedir. Tüm çocuklar bu zeka 
türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar ve bazılarına daha çok eğilimleri olabilir. Bir 
çocuk matematik öğrenemiyorsa belki de görsel zekası matematiksel zekasından çok daha 
baskın olduğu için öğrenemiyor olabilir. Peki ne yapılmalıdır? Matematik, görsel zekanın 
algılayabileceği bir ders programıyla öğretilmelidir. İşte Çoklu Zeka Eğitim Sisteminin 
felsefesi budur. Bu sistem artık Türkiye'de de bazı okullarda uygulanmaya başlandı (12). 

Gardner çoklu zeka kuramına ilişkin özellikleri ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük 
ölçüde beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı, kuram 
tartışmasız büyük bir kabul görmüştür. Beyin araştırmaları göstermiştir ki, her bir zeka 
beyinde sadece belirli bir yerde bulunmamaktadır. Zekaların ayrıştırılabilir çokluğu 
bulunmaktadır (13).  

Çoklu Zeka Kuramının geliştiricisi olan Howard Gardner zekanın özelliklerini şöyle 
sıralamaktadır(12): 
1. Her insan kendi zekasını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir.  
2. Zeka, sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 
3. Zeka, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiri ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan        

çok yönlü bir olgudur.  
4. Zeka, çok yönlülük göstermesine rağmen, kendi içinde bir bütündür.  
5. Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. 
6. Her insan, zeka alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir.  
7. Çeşitli zeka alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışır.  
8. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. 
 

Gardner’ın ileri sunduğu sekiz türdeki zeka alanları şunlardır: (1) Sözel – Dilsel Zeka, 
(2) Mantık – Matematiksel Zeka, (3) Görsel (Şekil)–Uzamsal (Uzaysal ; Alansal) Zeka, (4) 
Müziksel – Ritmik Zeka, (5) Bedensel – Kinestetik Zeka, (6) Kişilerarası – Sosyal Zeka, (7) 
Kişiye dönük (İçsel ; Özedönük) Zeka, (8) Doğa Zekası  

Sözel-dilsel zeka, bir bireyin kendi diline ait kavramları bir masalcı, bir konuşmacı 
veya bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir şair, bir yazar, bir editör veya bir gazeteci gibi 
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yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilme kapasitesidir. Mantık-Matematiksel Zeka, bir 
bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru veya bir istatistikçi gibi sayıları etkili bir şekilde 
kullanabilmesi ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı veya bir mantık uzmanı gibi 
sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şekilde mantık 
yürütebilmesi kapasitesidir. Görsel-Uzamsal Zeka, bir insanın bir avcı, bir izci ya da bir 
rehber gibi görsel ve uzaysal dünyayı doğru bir şekilde algılaması veya bir dekoratör, bir 
mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller 
uygulaması kapasitesidir. Müziksel-Ritmik Zeka, bir kişinin bir besteci, bir müzisyen ya da 
bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılaması, ayırt etmesi ve ifade etmesi kabiliyetidir. 
Bedensel-Kinestetik Zeka, bir kişinin, bir aktör, bir atlet ya da bir dansçı gibi düşünce ve 
duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya 
da bir tamirci gibi ellerini kullanma ve elleri ile yeni şeyler üretme kapasitesidir. Kişilerarası-
Sosyal Zeka, bir insanın bir öğretmen, bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi, çevresindeki 
insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama 
kapasitesidir. Kişiye dönük-İçsel Zeka, bir kişinin, kendisini tanıması ve kendisi hakkında 
sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergileme yeteneğidir. 
Doğa Zekası, bir kişinin canlıları tanıma, onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak 
sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yaklaşımı ile dünya 
doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgi ve 
duyarlı olması yeteneğidir (11). 

Eğitim süreci öğrencilerin yetersizliklerine veya eksik yönlerine odaklanmaktan 
ziyade, onların güçlü oldukları zeka alanlarını tespit etmeli ve onlara bu alanlarda başarılı 
olmaları için yardım etmelidir. Nitekim, çağdaş eğitim anlayışının önemli bir ilkesi olan 
“eğitimde fırsat eşitliği”, yoksullara eğitim imkanı sunmanın da ötesinde daha geniş bir anlam 
kazanarak, her bireye kendi ilgisini, potansiyelini ve zekasını optimum düzeyde geliştirme 
fırsatının verilmesi olarak algılanmaktadır. Bu ilkeden hareketle, günümüz okulları çocukların 
sahip oldukları bireysel ilgileri, yetenekleri ve potansiyellerini ortaya çıkarabileceği ve onları 
mümkün olan en yüksek düzeyde geliştirebildiği ölçüde, eğitimde fırsat eşitliği sağlamış 
olacaktır. Çünkü, en geniş anlamda eğitimin amacı, çocuklardaki farklı ilgileri, ihtiyaçları ve 
yetenekleri ortaya çıkarmak ve onları sınıftaki öğrenme-öğretme sürecinin temelleri olarak 
kullanmaktır. Dolayısıyla, günümüz eğitimcilerinin çocukların sahip oldukları “yetenekler 
yelpazesi” hakkındaki görüşlerini genişletmeleri gerekmektedir. Diğer bir deyişle, günümüz 
okullarının çocukların her yönden gelişimlerine yapabilecekleri en büyük ve en önemli katkı, 
onların sahip oldukları ilgi ve yetenekleri keşfetmek ve onları bu ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda gelecekte en mutlu en yeterli olabilecekleri bir alana yönlendirebilmektir (11).  

  Son yıllarda eğitim alanında yapılan araştırmalar, çoklu zeka teorisine dayalı çeşitli 
alanların öğretiminin öğrencilerin başarılarına olan etkisini belirlemek yönünde olmaktadır. 
Beden eğitimi alanında çoklu zeka ile ilgili yapılan deneysel araştırmalara pek fazla 
rastlanmamaktadır. Daha çok, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği alanlarında yapılan araştırmalar 
bulunmaktadır. Farklı alanlarda yapılan çalışmaların bir kısmında çoklu zeka etkinlikleri ile 
yapılan derslerde, öğrenci başarısının ve tutumunun geleneksel yönteme göre daha çok 
geliştiği yönünde bulgulara rastlanmaktadır ( Demirci; Kılıç, 2002; Özdemir ve ark., 2002; 
Köroğlu ve ark., 2002). Diğer araştırmalar da; öğrenci başarısında çoklu zeka lehine anlamlı 
farklar bulunurken, derse karşı tutumlar açısından anlamlı farka rastlanmamıştır ( Aşçı ve 
Demircioğlu, 2002). Demirel ve arkadaşları (1998) ise yaptıkları bir çalışmada; çoklu zeka 
kuramının uygulandığı sınıflardaki öğrencilerin gelişimlerini, çoklu zeka kuramının 
uygulandığı sınıflar ile geleneksel öğretimin yapıldığı sınıflardaki öğrencilerin derse ilişkin 
tutumlarını ve test başarılarını (erişilerini) araştırmışlardır. Araştırmada, deney ve kontrol 
gruplarının tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Kuram, öğrencilerin 
duyuşsal özelliklerini olumlu yönde etkilemiştir. Çoklu zeka kuramının, bilgi düzeyi 
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davranışları kazandırmada geleneksel yöntemden daha az olduğu, kavrama düzeyi 
davranışları kazandırmada ise, geleneksel yöntem ile benzer etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

   
 Milli Eğitim Bakanlığı 2551 sayılı tebliğler dergisinde eğitim ve öğretim 

çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yayınladığı yönergede, yapılacak olan derslerin 
Çoklu Zeka uygulamaları doğrultusunda yürütülmesi ile ilgili görüş bildirmiştir ( Tebliğler 
Dergisi, Ağustos 2003). Bu tarihten itibaren, öğrencilerde çok yönlü gelişim sağlamayı 
amaçlayan çoklu zeka kuramı ile ilgili eğitim etkinlikleri ülkemizde hız kazanmaya 
başlamıştır. Beden Eğitimi ve Spor alanında ise, bu kuram doğrultusunda yapılan 
araştırmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışma, İlköğretim Okulu’nun  7. sınıf öğrencileri 
üzerinde, geleneksel ve çoklu zeka yöntemlerinin bilişsel ve devinişsel alanda öğrenmeye 
etkileri bakımından bir fark olup olmadığının incelenmesi amacı ile yapılmıştır.  
 

YÖNTEM 
Bu araştırma deneysel bir çalışma olup, deney kontrol gruplu ön test-son test modeli 

araştırmanın modelini oluşturmaktadır. 
 

Çalışma Evreni Ve Örneklem 

 Bu araştırmanın örneklemini 2003-2004 öğretim yılında Bolu-Kıbrıscık’ta bir 
ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem 
grubu aynı zamanda da, çalışma evrenini oluşturmaktadır. Okulda bulunan 7/A ve 7/B 
şubelerinden rastgele yöntem ile 7/A şubesi deney, 7/B şubesi de kontrol grubu olarak 
seçilmiştir. Kontrol grubunda  11 kız ve 7 erkek olmak üzere toplam 18 öğrenci (yaş x = 

13.33 + 0.59), deney grubunda, 9 kız ve 10 erkek olmak üzere toplam 19  öğrenci ( yaş x =, 13 
+ 0.33) bulunmaktadır. Kontrol ve deney grupları oluşturulurken, cimnastik ve voleybol 
ünitelerine ait başarı testi ön test puanları ve devinişsel alan ön test gözlem puanları dikkate 
alınmış, Mann-Whitney U Testi sonucunda gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır 
(Cimnastik ünitesine ait başarı testi z=-0.58, p=0.55; öne takla z=-0.32, p=0.74; geriye takla 
z=-0.27, p=0.78; amut z=-0.95, p=0.33; Voleybol ünitesine ait başarı testi z=-0.80, p=0.42; 
parmak pas z=-0.35, p=0.72; manşet pas z=-0.13, p=0.89; servis z=-0.21, p=0.82). 
 
Veri Toplama Araçları 
 
 Çalışma için MEB. Müfredatına göre hazırlanan ilköğretimlere ait 7. sınıf  Beden 
Eğitimi yıllık planından cimnastik ve voleybol olmak üzere iki ünite seçilmiştir. Yıllık 
belirtke tablosu hazırlanmış ve bu seçilen iki ünitenin de ünite belirtke tablosu yapılmıştır. 
Ünite belirtke tabloları doğrultusunda hazırlanan deneme formundaki başarı testleri aynı 
düzeydeki farklı 50 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen sonuçların, madde analizlerinin 
yapılmasından sonra iki üniteye ait 10’ar maddelik nihai testler oluşturulmuştur. Denemelik 
testlerden oluşturulan nihai testlerde yer alan sorular için madde güçlük ve ayırıcılık gücü 
indeksleri tek tek incelenmiş ve 0.30’un altında olan maddeler nihai teste alınmamıştır. 
Hazırlanan  cimnastik ünitesi nihai testinin aritmetik ortalaması 7.00, ortalama güçlüğü p= 
0.70 ve KR-20  güvenirlik katsayısı 0.55 olarak bulunmuştur. Voleybol ünitesinin nihai 
testinin aritmetik ortalaması 7.18, ortalama güçlüğü ise, p= 0.71 ve KR-20 güvenirlik 
katsayısı ise 0.53 olarak bulunmuştur. Yine ünitelerde işlenen konulardan cimnastiğe ait (öne 
takla, geriye takla ve amut becerileri) ve voleybola ait (parmak pas, manşet pas ve servis 
becerileri)  devinişsel alan gözlem formları hazırlanmıştır. Her iki ünitenin de gözlem formları 
hazırlanırken alanında uzman kişilerin görüşleri alınmıştır.  
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Verilerin Toplanması 

 Çalışmada deney grubu ile çoklu zeka kuramı, kontrol grubuyla da klasik yöntem 
olarak adlandırılan komut yöntemi ile ders işlenmiştir. Her iki grup için uygulanan günlük 
planlar, program geliştirme uzmanı ve alan uzmanları tarafından gözden geçirilmiştir. 
Uygulamalar, araştırmacılardan biri tarafından yapılmıştır. Kontrol grubunda işlenen günlük 
planlardaki etkinliklerin hepsi komut yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Deney grubunda ise, 
öğrencilerin sekiz zeka türünü geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Sözel- dilsel 
zeka için; dinleme, yazma ve anlatmaya yönelik etkinlikler ile bulmacalar, mantıksal-
matematiksel zeka için; benzerlik- farklılıkların sınıflandırıldığı, hesaplamalara yönelik 
etkinlikler ve problem çözmeye yöntemi, görsel-uzamsal zeka için, hayali egzersizler, duvar 
panosu yapımı, çizim ve boyama etkinlikleri ve demonstrasyon tekniği; bedensel-kinestetik 
zeka için, öğretilen becerilerle ilgili alıştırmalar, müziksel-ritmik zeka için, beceriler ile 
ilgili şarkı yazma, müziğe uygun seri oluşturma etkinlikleri,  kişiler arası-sosyal zeka için, 
eşli çalışma ve sıra beklemeye dayalı uygulama etkinlikleri ve işbirlikli öğrenme etkinlikleri; 
içsel-özedönük zeka için, konu hakkında duygu tanımlama ve bireysel çalışma etkinlikleri  
ve son olarak doğa zekası için de, öğretilen becerilerin sahip olduğu nitelikleri hayvanların 
özellikleri ile özdeşleştirme etkinlikleri yapılmıştır.  
 Çalışma, haftada 40+40 toplam 80 dakika olarak 11 hafta sürmüştür. İlk hafta her iki 
gruba da cimnastik ünitesine ait bilişsel alan başarı ön testi uygulanmıştır. Ayrıca öğrenciler; 
öne takla, geriye takla ve amut konuları ile ilgili (devinişsel alan ön test) gözlem formu 
kullanılarak iki gözlemci tarafından gözlenmiştir. Kontrol ve deney grubunun cimnastik 
ünitesine ait bilişsel ve devinişsel alan ön test değerleri arasında, SPSS Mann-Whitney U 
Testi kullanılarak, anlamlı fark olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. 2., 3., 4. ve 5. haftalar sıra ile 
cimnastik ünitesine ait, öne takla, geriye takla, amut ve çember becerileri işlenmiştir. 6. hafta 
cimnastik ünitesine ait bilişsel alan son testi uygulanmıştır ve öne takla, geriye takla ve amut 
becerileri (devinişsel alan son test) aynı gözlemciler tarafından gözlenmiştir. Yine 6. hafta 
voleybol ünitesine ait bilişsel alan ön testi uygulanmış ve devinişsel alan (ön test) için de; 
parmak pas, manşet pas ve servis becerileri gözlem formları doğrultusunda iki gözlemci 
tarafından gözlenmiştir. 7., 8., 9. ve 10. hafta sıra ile, voleybol oyun kuralları ve temel duruş-
kayma adımları, parmak pas, manşet pas ve servis konuları işlenmiştir. 11. hafta voleybol 
ünitesinin bilişsel alan  son testi uygulanmıştır. Ayrıca; öğrencilerin parmak pas, manşet pas 
ve servis becerileri (devinişsel alan son test) gözlenmiştir. 
 
Verilerin Çözümlenmesi 

 Verilerin çözümlenmesi için SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. Grupların yaş, 
cinsiyet ve denek sayısı değerlerini belirlemek için betimsel istatistik, grupların her iki alanda 
da (bilişsel alan ve devinişsel alan) kendi içerisindeki gelişimlerini belirlemek için  Willcoxon 
testi ve gruplar arası her iki alanda da fark olup olmadığını belirlemek amacı ile de Mann-
Whitney U testi uygulanmıştır. 
 
 

BULGULAR 
 

Deney grubunun cimnastik ve voleybol üniteleri için ayrı ayrı  bilişsel ve devinişsel 
(öne takla-geriye takla-amut ve parmak pas-manşet pas-servis) alanlardaki öntest ve sontest 
farklarının karşılaştırılması amacı ile Wilcoxon testi yapılmış ve bulgular tablo 1’de 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Deney  grubunun bilişsel ve devinişsel alanlardaki öntest- sontest farklarının karşılaştırılması. 

 

DENEY GRUBU 
ÖN TEST 
( x + ss ) 

SON TEST 
( x + ss ) 

z p 

 
   

   
   

   
   

   
I.

Ü
N

İT
E

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C
İM

N
A

S
T

İK
 

 
BİLİŞSEL 

ALAN 
5.42 + 1.87 7.37 + 1.98 -2.83 0.00** 

 
D

E
V

İN
İŞ

S
E

L
 A

L
A

N
  

ÖNE TAKLA 
3.89+ 0.74 4.63+ 0.68 -2.69 0.00** 

GERİYE 
TAKLA 

     2.84+ 0.83 4.37+ 0.76 -3.69 0,00** 

AMUT 2.95+0.78 4.10+0.83 -3.65 0.00** 

TOPLAM 9.63+ 1.98 13.16+ 1.86 -3.86 0.00** 

II
. 
Ü

N
İT

E
 

V
O

L
E

Y
B

O
L

 
 

 
BİLİŞSEL 

ALAN 
6.47+1.89 7.78+1.90 -2.64 0.01** 

D
E

V
İN

İŞ
S

E
L

 A
L

A
N

 

 
PARMAK PAS 

3.47+0.90 4.78+0.41 -3.62 0.00** 

MANŞET PAS 
 

2.95+1.02 4.68+0.47 -3.66 0.00** 

SERVİS 3.05+1.12 4.57+0.50 -3.66 0.00** 

 
TOPLAM 

9.47+2.71 14.05+0.91 -3.66 0.00** 

 
p < 0.01** 

 
Tablo 1’de de görüldüğü gibi, cimnastik  ve voleybol ünitelerinin bilişsel alanda öntest 

ve sontest değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ( z ( 1,18 ) = -2,83 ; p < 0,01), ( z ( 
1,18 ) = -2.64 ; p < 0,05) fark bulunmuştur. Ayrıca, cimnastik ünitesinde öne takla (z (1,18)=  
-2.69; p<0.01), geriye takla (z (1,18)=  -3.69; p<0.01), amut (z (1,18)=  -3.65; 
p<0.01)becerilerinin ve cimnastik ünitesine ait toplam devinişsel (z (1,18)=  -3.86; p<0.01) 
değerlerinin öntest ve sontest sonuçları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde 
edilmiştir.  Voleybol ünitesinde parmak pas (z (1,18)=  -2.64; p<0.01), manşet pas (z (1,18)=  
-3.66; p<0.01), servis (z (1,18)=  -3.66; p<0.01)becerilerinin ve voleybol ünitesine ait toplam 
devinişsel (z (1,18)= -3.66; p<0.01) değerlerinin öntest ve sontest sonuçları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı  fark elde edilmiştir.   

Tablo 2’de kontrol grubunun cimnastik ve voleybol üniteleri için ayrı ayrı  bilişsel ve 
devinişsel (öne takla-geriye takla-amut ve parmak pas-manşet pas-servis) alanlardaki öntest 
ve sontest farklarının karşılaştırılması amacı ile Wilcoxon testi kullanılarak veriler istatistiksel 
açıdan yorumlanmıştır. 
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Tablo 2. Kontrol grubunun bilişsel ve devinişsel alanlardaki öntest- sontest farklarının karşılaştırılması. 
 

KONTROL GRUBU 
ÖN TEST 
( x + ss ) 

SON TEST 
( x + ss ) 

z P 

 
I.

 Ü
N

İT
E

 
C

İM
N

A
S

T
İK

 
 

 
BİLİŞSEL 

ALAN 
5.83+ 2.04 7.33+ 1.88 -2.57 0,01* 

 
D

E
V

İN
İŞ

S
E

L
 A

L
A

N
  

ÖNE TAKLA 
3.67+1.14 4.17+1.10        -3.00 0.00** 

GERİYE TAKLA 3.00+1.19 3.94+1.21 -3.31 0,00** 

AMUT 2.61+1.04 3.94+1.11 -3.61 0.00** 

TOPLAM 9.28 + 2.95 12.06 + 2.96 -3.66 0,00** 

II
. 
Ü

N
İT

E
 

V
O

E
Y

B
O

L
  

 

 
BİLİŞSEL 

ALAN 
5.89 + 1.96 8.05 + 2.04 -3.38 0,00** 

D
E

V
İN

İŞ
S

E
L

 A
L

A
N

 

 
PARMAK PAS 

 
3.56+ 0.92 4.66+ 0.59 -3.40 0.00** 

MANŞET PAS 
 

2.94+ 1.16 4.55+ 0.70 -3.47 0.00** 

SERVİS 2.94+1.05 4.61+0.69 -3.58 0.00** 

TOPLAM 
 

9.44+ 2.77 13.83+ 1.46 -3.55 0.00** 

 
P < 0,01** 

 
Kontrol grubunun cimnastik ünitesi bilişsel alandaki öntest – sontest değerleri 

karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı ( z ( 1,17 ) = -2.57; p < 0,05) fark elde 
edilmiştir. Ayrıca, kontrol grubunun voleybol ünitesi bilişsel alandaki öntest – sontest 
değerleri karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı (z ( 1,17 ) =-3.38;  p < 0,01 ) fark 
elde edilmiştir. Ayrıca, cimnastik ünitesinde öne takla (z (1,17)=  -3.00; p<0.01), geriye takla 
(z (1,17)=  -3.31; p<0.01), amut (z (1,17)=  -3.61; p<0.01)becerilerinin ve cimnastik ünitesine 
ait toplam devinişsel (z (1,17)=  -3.66; p<0.01) değerlerinin öntest ve sontest sonuçları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir.  Voleybol ünitesinde parmak pas 
(z (1,17)=  -3.40; p<0.01), manşet pas (z (1,17)=  -3.47; p<0.01), servis (z (1,17)=  -3.58; 
p<0.01) becerilerinin ve voleybol ünitesine ait toplam devinişsel (z (1,17)= -3.55; p<0.01) 
değerlerinin öntest ve sontest sonuçları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark elde 
edilmiştir.  
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Tablo 3. Deney ve kontrol gruplarının erişi düzeylerinin karşılaştırılması 

 

p> 0,05 
 

Tablo 3’de görüldüğü gibi; çoklu zeka ve  geleneksel yöntem ile ders işlenen grupların 
voleybol ve cimnastik üniteleri için ayrı ayrı bilişsel ve devinişsel (öne takla-geriye takla-
amut ve parmak pas-manşet pas-servis) alan erişi düzeyleri karşılaştırıldığında, sadece 
cimnastik ünitesinin geriye takla becerisinde istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05)  fark elde 
edilmiş fakat bilişsel alan ve diğer beceriler de istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde 
edilememiştir (p>0.05) 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Çoklu Zeka kuramının amacı; eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler 

yapılabileceğinin düşünülmesidir. Çoklu Zeka Kuramında öğrenciler; kendi öğrenmelerine 
etkin biçimde katılmaktadırlar. Bu kuram ezberci eğitimden uzaklaşmayı sağlar, başarı 
oranını arttırır. Dersleri ilginç ve zevkli hale getirir, anlamlı öğrenmeyi sağlar. Öğrenciler, 
kendi zeka özelliklerinin farkına varabilirler. Öğrencilerin; problem çözme, düşünme gibi 

 
DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 

z p 
N x + ss N x + ss 

I.
 Ü

N
İT

E
 

C
İM

N
A

S
T

İK
 

BİLİŞSEL ALAN 19 
 

1.94+ 2.04 
 

18 1.50+ 2.03 -0.79 0.44 

D
E

V
İN

İŞ
S

E
L

 
A

L
A

N
 

 
ÖNE TAKLA 

 
 

19 
 
 

0.73+ 0.93 18 0.50+ 0.51 -0.74 0.49 

GERİYE 
TAKLA 

 
19 
 
 

1.52+ 0.84 18 0.94 + 0.72 -2.09 0.04 

AMUT 19 1.21+0.85 18 1.33+0.68 -0.79 0.43 

TOPLAM 19 3.52+ 1.80 18 2.77+ 1.26 -0.54 0.14 

II
. 
Ü

N
İT

E
 

V
O

L
E

Y
B

O
L

 

BİLİŞSEL 
 

19 
 

1.31+ 1.79 18 2.16+ 1.82 -1.31 0.19 

D
E

V
İN

İŞ
S

E
L

 
A

L
A

N
 

PARMAK PAS 
 

19 
 

1.31+ 0.74 18 1.11+ 0.83 -0.96 0.37 

MANŞET 
PAS 

 
19 
 

1.73+ 0.99 18 1.61+ 0.97 -0.33 0.75 

SERVİS 19 1.52+0.84 18 1.66+0.90 -0.41 0.70 

TOPLAM 19 4.57+ 2.19 18 4.38+ 1.85 -0.66 0.53 
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becerilerini ve kendilerine olan güven duygularını geliştirir. Öğrencilerin kendi eğilim ve 
istekleri ön plana çıkar (4). 

Yapılan çalışmada hem çoklu zeka ile hem de klasik yöntemle ders işlenen 
grupların, cimnastik ve voleybol ünitelerine ait bilişsel alan ön test ve son test değerleri 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) bulunmuştur. Yine, her iki grubun 
da devinişsel alan ön ve son test değerleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark 
(p<0.05) görülmüştür. Bu sonuçlara bakıldığında, hem kontrol hem de deney grubu kendi 
içinde gelişim göstermiştir. Bir başka deyişle, bilişsel ve devinişsel alanlardaki bilgi ve 
beceriler için uygulanan programa bağlı olarak her iki grupta da anlamlı düzeyde bilgi ve 
performans gelişimi sağlandığı söylenebilir. 

Deney ve kontrol grubu bilişsel ve devinişsel (öne takla, geriye takla, amut, parmak 
pas, manşet pas, servis ve toplam devinişsel) erişi düzeyleri incelendiğinde, sadece geriye 
takla becerisinde istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, 
cimnastik ve voleybolu oluşturan becerilerin öğrenilmesinde çoklu zeka kuramına ait 
etkinliklerin (geriye takla becerisi hariç) komut yöntemi ile karşılaştırıldığında öğrencilerin 
bilgi ve performanslarında farklı düzeyde gelişim sağlamadığı söylenebilir. Bu bulgulara 
farklı zeka türlerini geliştirici etkinliklerin uzun zaman alması ve derslerin süresinin planlanan 
tüm etkinliklerin uygulanması için yeterli olmaması neden olmuş olabilir. Devinişsel alandaki 
becerilerin öğretilmesinde tekrar sayısı son derece önemli bir göstergedir. Çoklu zeka 
kuramına dayalı derslerde öğrencilerin farklı zeka türlerine hitap eden etkinliklerin derste yer 
alması alıştırma ve tekrar sayılarını düşürmüş olduğundan, her iki grup arasında anlamlı bir 
fark yaratmamış olabilir. Ayrıca, uygulama yapılan okuldaki derslerin fiziksel imkansızlıklar 
nedeniyle salon yerine bahçede yapılmış olması da etkinliklerin verimli şekilde 
uygulanmasını zaman zaman aksatmış, zaman kayıplarına ve öğrenci dikkatinin dağılmasına 
neden olmuştur. Elde edilen bulgular bu olumsuzluklar dahilinde yorumlanmalıdır. 

Araştırmanın bilişsel alan ile ilgili bulguları Demirel ve ark. (1998) tarafından 
yapılan çalışma bulguları ile paralellik göstermektedir. Ancak, elde edilen bu bulgular ile 
çoklu zeka kuramını farklı alan ve derslerde uygulayan pek çok araştırmacının bulguları 
arasında çelişki gözlenmektedir ( Demirci; Kılıç, 2002; Özdemir ve ark., 2002; Köroğlu ve 
ark., 2002). Bu çelişki sözü edilen araştırmaların aynı konu alanında gerçekleştirilmemiş 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Öğrencilerin daha önceki yaşantılarında beden eğitimi 
derslerinde böyle bir uygulama ile karşılaşmamış olmaları, grupları oluşturan öğrenci 
sayılarının ve uygulama sürelerinin azlığı ve çoklu zeka kuramında değerlendirme ölçütü 
olarak bilgi düzeyini ölçen çoktan seçmeli testlerin kullanılmasının  çalışmada bu tür 
bulguların elde edilmesine etki ettiği düşünülebilir.  

Sonuç olarak araştırma bulgularına dayanılarak, voleybol ve cimnastik ünitelerinin 
öğreniminde çoklu zeka uygulamaları ve geleneksel yöntemin anlamlı bir fark yaratmadığı 
söylenebilir.  Çalışma bulgularına dayanılarak oluşturulan öneriler aşağıda verilmiştir.  

1. Çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak okul yöneticilerinin, velilerin, öğretmen ve 
öğrencilerin bilgilendirilmesi için hizmetiçi eğitim kursları düzenlenebilir.  

2. Ç.Z.K. sadece tek bir derste değil, sistem olarak okulda okutulan tüm derslerde 
uygulanmalıdır. 

3. Ç.Z.K.’nın uygulaması farklı sınıf düzeylerindeki beden eğitimi derslerinde de 
yapılmalıdır.  

4. Bu kuram ile ilgili yapılacak olan araştırmalar niteliksel çalışmalar ile 
desteklenmelidir.  

5. Bu kuramın etkililiği sadece bilişsel ve devinişsel alanda değil, duyuşsal alanda da 
araştırılmalıdır. 
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     6.Çoklu zeka kuramının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testler yerine, gözlem 
formları, öğrenci projeleri, gelişim dosyaları/portfolio  vb. gibi değerlendirme şekilleri 
kullanılmalıdır.   
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RESMİ VE ÖZEL OKULLARDAKİ BEDEN ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK 
DAVRANIŞI (YAPIYI KURMA BOYUTU) YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 
         Süleyman CAN * 

         Erdil DURUKAN, 
Zekeriya GÖKTAŞ, A. Naci ARIKAN, Kadir PEPE  
 

ÖZET 
 
  Yaşadığımız modern çağın eğitim-öğretiminde ve günlük hayatında çok önemli yeri 
olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin okullarında ve içinde yaşadıkları çevrede liderlik 
davranışı göstermeleri gerektiği bütün insanlar tarafından bilinen bir gerçektir. 
  Beden Eğitimi ve Spor; cinsiyet, yaş, ırk, din, dil farkı gözetmeksizin bireysel anlaşma, 
toplumsal kaynaşma ve milletlerarası ilişkiler kurma, birlik beraberlik gösterme açısından 
oldukça büyük öneme sahiptir. 
  Dolayısıyla, Beden Eğitimi Öğretmenlerinde bulunması gereken en önemli niteliklerin 
başında, Yapıyı Kurma boyutu yönünden liderlik davranışı sergileyebilmeleri gelmektedir. 
  Lider; içinde bulunduğu kurumun veya topluluğun amaçlarını, hedeflerini belirleyen ve 
bu amaçların, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruma veya topluluğa en etkili biçimde yön 
verebilen kişidir. 
  Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı; eğitim ve öğretimimizdeki, sosyal yaşantımızdaki 
ve gelecek nesillerimize yön vermesi, onların kişilik gelişimlerine direkt katkıda bulunması 
açısından Beden Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarından “Yapıyı Kurma” boyutunu 
gösterme sıklıklarıyla birlikte, Resmî ve Özel Okullara göre farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemektir. 
  Veriler, Liderlik Davranışını Belirleme Anketi (LBDQ)’nin “Yapıyı Kurma ve Anlayış 
Gösterme” boyutunda yer alan 30 maddelik liderlik davranışlarından oluşan anket ile elde 
edilmiştir. Ancak burada Yapıyı Kurma boyutunu içeren ilk 15 soru değerlendirmeye 
alınmıştır. 
  Araştırma 2001-2002 eğitim-öğretim yılında, Antalya İli ve ilçelerindeki 116’sı resmî, 
29’u özel olmak üzere toplam 145 okuldaki 181’i resmî, 41’i özel okulda görev yapmakta 
olan 222 Beden Eğitimi Öğretmeninden elde edilen veriler üzerine yapılmıştır. 
  Toplanan veriler ise frekans, yüzde ve ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. Resmî ve 
Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görüşleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark olup olmadığı “t” testiyle 0.05 önem düzeyinde sınanmıştır. 
  Yapılan analizler sonucunda; liderlik davranışlarından “Yapıyı Kurma” boyutunda 
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görüşlerinin sıklıkları değişiklik göstermekte olup, bazı 
sorularda anlamlı fark bulunmuş, bazı sorularda anlamlı fark bulunmamıştır. 
  Sonuçta ise tüm Beden Eğitimi Öğretmenleri okullarında ve içinde bulundukları 
toplumlarda birer lider olmalı; gerçek manada liderlik davranışı sergileyebilmelidirler. Ayrıca 
“Yapıyı Kurma” boyutunu oluşturabilmek için Beden Eğitimi Öğretmenleri yöneticileriyle, 
diğer meslektaşlarıyla, öğrencilerle iyi bir uyum, işbirliği ve iletişim ağı kurmalı; sevgi-saygı-
sorumluluk üçgeni içerisinde modern çağın hedeflerini, gereksinimlerini yakalamaya yönelik 
çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı yaratmalıdırlar. 
 
Anahtar Kelimeler : Liderlik, Yapıyı Kurma, Beden Eğitimi, Öğretmen. 
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THE COMPARISION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN FORMAL AND 
PRIVATE SCHOOLS IN TERMS OF THE BEHAVIOUR OF LEADERSHIP. (THE 
DIMENSION OF ESTABLISHING THE STRUCTURE) 
 
                                                                                                 
SUMMARY 
 
               It’s real that all people know that Physical Education teachers, having an important 
career in  contemporary and in our daily life, the behavior of leadership at their schools and 
surroundings they live in. P.E. has remarkable importance wıthout ignoring sex, age, race, 
religion and language in terms of individual agreement , social concencus dealing with 
international relationship and providing unity. 

  So the most important characteristic  that  P.E. teachers  should have,  is that they 
express the behaviour  of  leadership in terms of the dimension of establishing structure. 

The leader is a person who identifies the aims of the society or association  they 
belong to and can lead  the association and society  in a most efficient way in making these 
aims come true. 

Therefore the purpose of this study is to find out whether the teachers in Private and 
Public Schools have the  differences in showing the dimension of establishing structure  in 
terms of informing the future generation about education, training, social life and contribution 
to their developments of personality directly. 

Data is provided from thirty articles (The questionaire of finding out leadership 
behaviour LBDQ) made  

up of leadership behaviour including the dimension of establishing the structure and 
understanding .However the first  15 questions including the dimension of establishing 
structure have been evaluated in this questionaire. 

The search was carried out according to the data obtining from 222 P.E. teachers, 181 
of whom working  

at state schools and 41 of whom at private schools and this questionaire  was practised in 145 
schools, 116 of which are state schools and 29 of which private schools in 2001-2002 
academic year. 

Data obtained was resulted with the help of frecans, percentages and averages. It was 
tested with  the  

Help of “t” questionaire having 0.05 importance level whether the teachers in public or 
private schools have different practical opinions or not. 

In conclusion of the analyses , P.E. teachers have often had different opinions on the 
dimension of establishing  the structure at leadership behaviour, meanwhile they agreed on 
some questions but they disagreed on the rest of questions. 

To sum up, All P.E. teachers should be a leader in their schools or environments and 
exhibit the leadership behaviour meaningully. 

Moreover they should communicate with their executives, calleagues and students in a 
good way to be able to form the dimension of establishing structure and they should also 
create contemporary education, training atmosphere to be able to catch up with the necessities 
and fargets of the modern age in a triangle of affection, respect, responsibility. 
 
KEY WORDS :Leadership, Establishing the structure, Physical Education, Teacher.  
 
*          Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, MUĞLA 
**        Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, BALIKESİR 
***  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, BURDUR 
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GİRİŞ 
 
   Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler Beden Eğitimi ve Spor’ un önemini iyi 
kavramış olup, bu uğraşı boş-serbest zaman faaliyeti olmaktan kurtararak daha ileri götürmüş, 
eğitim-öğretim kurumlarında ders yoğunluğunu arttırmıştır. 
   Çünkü Beden Eğitimi bireylerin, fiziksel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini 
sağlayan; yaratıcılık, liderlik gibi yeteneklerini geliştiren; boş-serbest zamanlarını 
değerlendiren; mücadeleci, azimli, uyumlu, üretken, kararlı olma gibi kişilik özellikleri 
geliştiren ve bireyleri sorunlarından uzaklaştırarak stres atmalarını sağlayan bir bilimdir 
(Simon, 1985). 
   Genel eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olan Beden Eğitimi ve Spor, fiziksel 
aktivitelere dayalı bir eğitim biçimi olmakla birlikte aynı zamanda hareket, davranış, tutum 
yoluyla insanın bütününe hitap eden ve onun genel eğitim-öğretimi ile ilgili olan bir alandır. 
   Çağdaş toplumlarda gerek genel eğitim sistemi, gerekse toplum hayatının diğer 
kesimlerde Beden Eğitimi ve Spor faaliyetleri; bireylerin fizikî, zihnî, sosyal ve moral 
gelişimlerinde önemli katkılar sağlar (Yetim, 1998). 
   Dolayısıyla eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olan Beden Eğitimi derslerinin de 
bireyin, toplumun ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi 
oldukça önem taşımaktadır. 
   Öyle ki, “Beden Eğitimi programları yalnız okulda çalışmayı değil aynı zamanda 
toplumla yaşama ve öğrenme koşullarını geliştirmeyi, bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal ve 
de sosyal gelişimine katkı amacına yönelik etkinliklerde bulunmasını da sağlamaktadır” 
(Nixon, 1980; Akgün, 1982). 
   Bununla birlikte bunun uygulayıcıları ise okullardaki Beden Eğitimi öğretmenleridir. 
Beden Eğitimi Öğretmenleri ise, öğrencilerinin yanı sıra içinde bulundukları çeşitli gruplara, 
kitlelere hitap etmektedirler. Onun için iki veya daha fazla bireyin bir araya geldiği her yerde 
daima bir lider ve liderlik vardı. 
   Lider; içinde bulunduğu kurumun veya topluluğun amaçlarını, hedeflerini belirleyen 
ve bu amaçların, hedeflerin gerçekleşmesinde kurumuna veya topluluğuna en etkili biçimde 
yön verebilen kişidir. 
   Liderlik ise; birden çok sayıda kişiyi tüm bağlılık ve yeterlilikleriyle, ortak amaçlar 
doğrultusunda harekete geçirebilme ve başarıya ulaştırabilme sürecidir (Jagues ve Clement, 
1991). Liderlik; yetki kullanarak, kararlar alabilmektir (Dubin, 1968). 
   Bu bağlamda 1950’li yıllarda Ohio State Üniversitesince yapılan araştırmalarda, lider 
davranışları ve bunların bir örüntüsü olarak liderlik biçiminin grup üzerindeki etkileri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacılar başlangıçta 9 grupta sınıflandırdıkları 1800 liderlik 
davranışını, çalışmalar sonucunda “Yapıyı Kurma ve anlayış gösterme” olarak iki bağımsız 
boyutta tanımlamışlardır. Bu iki boyut liderlik davranışlarının ölçülmesine, bireyin stilinin 
belirlenmesine, liderin organizasyondaki üyeler tarafından anlaşıldığı biçimde 
tanımlanmasına izin verir. 
   Yapıyı Kurma; grubun üyeleri ile liderin kendisi arasındaki ilişkiyi betimlemedeki ve 
organizasyonu iyi tanımlama örüntülerini, iletişim kurallarını ve işlem yöntemlerini 
oluşturmadaki lider davranışını ifade eder (Monohan ve Hengst, 1982). 
   Yeni bir yapı oluşturma işi, atanmış emirlerden ya da kuramsal liderlerden çok, örgüt 
üyeleri tarafından benimsenen liderler tarafından gerçekleştirilebilir (Alıç, 1985). Bir örgüt 
yapısı kurabilmek için örgütteki basamakların, bunların yetki ve sorumluluk derecelerinin ve 
bunların arasındaki ilişkilerin belirtilmesi gerekir. Ayrıca yapının informal yanını oluşturan, 
kişiler arası ilişkilerin ahenkleştirilmesi zorunludur (Bursalıoğlu, 1987). 
   Yapıyı Kurma boyutunu benimseyen öğretmen öğrencinin kurumdaki rollerinin 
onlardan beklenen performans düzeyine ve kurumun işlemlerini gösteren kurallara ve 
düzenlemelerin açık bir ön anlayışına sahip olacağından, öğrencileriyle iftihar edip, 
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övünecektir. Bu bağlamda liderlik, bir kurum ve kuruluştaki insanları ve mevcut olan tüm 
potansiyeli başarıya ulaştıran en son ve en temel harekettir. Kurum ve kuruluşların başarılı 
olabilmesi için, içinde bulunduğu bireyleri yönetecek, yönlendirecek; hedeflere, amaçlara 
ulaştırabilecek kişilere ihtiyaç vardır. Bunları da gerçekleştirecek olanlar ise liderlik davranışı 
gösterip sergileyebilenler olacaktır. 
   Konuya bu açıdan bakıldığında; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, öğrenci ve diğer 
öğretmenlerle daha yakın diyalog kurabilme ve etkileme şansına sahiptir. Öğrencinin en çok 
izlediği, sevdiği, yakın bulduğu, taklit ettiği ve güvendiği öğretmendir. Özellikle sporun 
sosyal boyutunun ve fonksiyonlarının çok üst düzeyde olması, grup etkinliklerinin çokluğu, 
sosyal ilişkileri ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca, Beden Eğitimi Öğretmeni okulda, içinde 
bulunduğu toplumda ve çevresinde branşı gereği daha çok sosyal faaliyette bulunur. Bu 
nedenle öğrenciyle, öğretmenlerle, eğitimci olmayan personelle, okul yönetimiyle, içinde 
bulunduğu toplumla ve çevresiyle daha yakın, daha sıcak ilişki kurar. Öğretmenlik mesleği ve 
branşının gereği öğrenciye, gençliğe, topluma, diğer öğretmenlere ve çevresine karşı sosyal 
yönden sorumlulukları ve etkileri çok büyük olmakla birlikte onlara liderlik yapmak 
zorundadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, eğitim-öğretimdeki, sosyal 
yaşantımızdaki ve gelecek nesillerimize yön vermesi, onların kişilik gelişimlerine direkt 
katkıda bulunması açısından Beden Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarından “Yapıyı 
Kurma” boyutunu gösterme sıklıklarıyla birlikte Resmî ve Özel okullara göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemektir. 
 
   YÖNTEM 
 
   2001-2002 eğitim-öğretim yılında Antalya İli ve ilçelerindeki Resmî ve Özel okullarda 
görev yapmakta olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarında “Yapıyı Kurma” 
boyutundaki bu davranışları gösterme sıklıklarıyla birlikte, her iki okuldaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin görüşleri arasında farklılaşma olup olmadığını belirlemeye dönük olarak 
yapılan bu çalışma, tarama modelinde bir araştırma olup, çalışmada var olan durum 
yansıtılmaya çalışılmıştır. 
   Dolayısıyla, bu çalışmanın yapılabilmesi için ilgili; kurumlardan gerekli izinler 
alınmıştır. Bunun sonucunda ise, anketler çoğaltılarak Antalya İline ve okullara gidilerek 
Beden Eğitimi Öğretmenlerine anketler dağıtılmıştır. 
   Araştırmanın evreninde 259’u resmî, 42’si özel olmak üzere toplam 301 Beden 
Eğitimi Öğretmeni bulunmaktadır. Burada toplam 255 anket dağıtılmış, fakat dağıtılan bu 
anketlerden 238 adeti geri dönmüş, bu dönenlerinde bazıları eksik yanıtlandığından 222 adet 
anket değerlendirmeye alınabilmiştir. Ancak anketi yanıtlamayan Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine tekrar başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. 
   Bu bağlamda araştırma örneklemimizi ise 181’i resmî, 41’i özel okulda görev 
yapmakta olan toplam 222 Beden Eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. 
   Araştırma ve veri toplama aracı olarak, Halphin ve Winer (1957) “Liderlik 
davranışlarını belirleme ölçeği” (LBDQ) adlı çalışmasının Türkçe’ye Önal (1979) tarafından 
kazandırılmış şekli esas alınarak, araştırmanın yazarları tarafından uyarlanarak kullanılmıştır. 
Dolayısıyla veriler, liderlik davranışlarını belirleme anketinin “Yapıyı Kurma ve Anlayış 
Gösterme” boyutunda yer alan 30 sorudan oluşan bir anket ile elde edilmiştir. Ancak burada 
Yapıyı Kurma boyutunu kapsayan ilk 15 soru, veri için taban oluşturmuştur. Toplanan veriler 
ise, SPSS paket programıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen 
verilerin tablo ve hesaplamaları bu program yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarıyla ilgili görüşlerinin dağılımları frekans 
ve yüzde tabloları ile gösterilmiştir. Resmî ve Özel Okullarda görev yapan Beden Eğitimi 
öğretmenlerinin görüşleri arasındaki fark ise “t” testi ile sınanmış ve manidarlık düzeyi 
p<0.05 olarak alınmıştır. 
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   BULGULAR VE YORUM 
 
   Araştırma grubunu oluşturan deneklerin 143’ü (%64.41) erkek, 79’u (%35.59) 
bayandır. Yaşları ise, 22-57 arasında değişiklik göstermektedir. Çalışmaya katılım; resmî 
okullarda %69.88, özel okullarda %97.62, toplamda ise %73.75’dir. Özel okullardaki 
katılımın resmî okullardaki katılımdan daha fazla olduğu görülmekte olup ne yazık ki resmî 
okullardaki bazı Beden Eğitimi Öğretmenlerinin verilen anketleri yanıtlayıp geri vermeyerek 
denek olmayı kabul etmedikleri ve özel okullardaki meslektaşlarına göre konuya daha 
duyarsız kaldıkları görülmüştür. Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi öğretmenlerinin 
liderlik davranışlarını belirlemede esası teşkil eden “Yapıyı Kurma” boyutuna ilişkin 
bulguların frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri tablolar halinde verilmiştir. 
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Tablo 1. Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin “Yapı Kurma” Boyutundaki 

Liderlik Davranışlarının Gösterilme Sıklığı 
 

Sorular 
Değiş- 
kenler 
ve (N) 

Hiçbir 
Zaman F 

(%) 

Nadiren  
F  (%) 

Ara Sıra  
F (%) 

Çoğu Zaman  
F (%) 

Her Zaman 
F (%) 

1-Kişisel tutumlarımı açıkça 
ortaya koyardım. 

R-181 2 (%1.1) 7 (%3.9) 14 (%7.7) 86 (%47.5) 72 (%39.8) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 19 (%46.3) 21 (%51.2) 

2-Yeni fikirlerimi öğrencilerle 
birlikte denerim. 

R-181 21 (%11.6) 25 (%13.8) 34 (%18.8) 67 (%37.0) 34 (%18.8) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 25 (%61.0) 15 (%36.6) 

3-Tek söz sahibi kendimi 
görürüm. 

R-181 38 (%21.0) 28 (%15.5) 58 (%32.0) 49 (%27.1) 8 (%4.4) 

Ö-41 9 (%22.0) 3 (%7.3) 14 (%34.1) 11 (%26.8) 4 (%9.8) 

4-Eksik ve yetersiz işleri 
eleştiririm. 

R-181 1 (%0.6) 5 (%2.8) 38 (%21.0) 76 (%42.0) 61 (%33.7) 

Ö-41 -- 1 (%2.4) 8 (%19.5) 20 (%48.8) 12 (%29.3) 

5-Fikirlerimi tereddüde yer 
bırakmayacak biçimde ifade 
ederim.  

R-181 -- 3 (%1.7) 11 (%6.1) 81 (%44.8) 86 (%47.5) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 19 (%46.3) 21 (%51.2) 

6-Okulda sporla ilgili görevleri 
kimlerin yapması gerektiğine ben 
karar veririm. 

R-181 12 (%6.6) 23 (%12.7) 31 (%17.1) 73 (%40.3) 42 (%23.2) 

Ö-41 4 (%9.8) 5 (%12.2) 5 (%12.2) 19 (%46.3) 8 (%19.5) 

7-Plan yapmaksızın çalışırım. R-181 53 (%29.3) 47 (%26.0) 52 (%28.7) 24 (%13.3) 5 (%2.8) 

Ö-41 20 (%48.8) 9 (%22.0) 8 (%19.5) 3 (%7.3) 1 (%2.4) 

8-Yapılacak işlerin belirli 
standartlara uygun olmasına 
dikkat ederim. 

R-181 23 (%12.7) 18 (%9.9) 29 (%16.0) 53 (%29.3) 58 (%32.0) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 19 (%46.3) 21 (%51.2) 

9-İşlerin belirtilen zaman 
içerisinde tamamlanmış olmasına 
özen gösteririm. 

R-181 24 (%13.3) 10 (%5.5) 20 (%11.0) 45 (%24.9) 82 (%45.3) 

Ö-41 -- -- 2 (%4.9) 14 (%34.1) 25 (%61.0) 

10-İşlerin yapılmasında 
birbirlerine benzer yolların takip 
edilmesini teşvik ederim. 

R-181 -- 6 (%3.3) 33 (%18.2) 98 (%54.1) 44 (%24.3) 

Ö-41 -- -- 5 (%12.2) 26 (%63.4) 10 (%24.4) 

11-Beden Eğitimi Öğretmeni 
olarak okuldaki yerimin ve 
rolümün öğrenci ve 
öğretmenlerce anlaşılmasını 
sağlamaya çalışırım. 

R-181 6 (%3.3) 3 (%1.7) 8 (%4.4) 68 (%37.6) 96 (%53.0) 

Ö-41 -- 1 (%2.4) 1 (%2.4) 14 (%34.1) 25 (%61.0) 

12-Öğrencilerin mevcut 
yönetmelik, kural ve emirlere 
uymalarını isterim. 

R-181 -- -- 3 (%1.7) 65 (%35.9) 113 (%62.4) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 14 (%34.1) 26 (%63.4) 

13-Öğrencilere görevleri 
konusunda kendilerinden neler 
beklediğimi açıkça belirtirim. 

R-181 1 (%0.6) -- 3 (%1.7) 45 (%24.9) 132 (%72.9) 

Ö-41 -- -- -- 9 (%22.0) 32 (%78.0) 

14-Öğrencilerin kendilerini 
tamamen görevlerine vermeleri 
için gerekeni yaparım. 

R-181 -- -- 3 (%1.7) 78 (%43.1) 100 (%55.2) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 12 (%29.3) 28 (%68.3) 

15-Öğrencilerin uyumlu bir 
işbirliği içinde çalışmaları için 
gereken her şeyi yaparım. 

R-181 -- -- 5 (%2.8) 65 (%35.9) 111 (%61.3) 

Ö-41 -- -- 1 (%2.4) 15 (%36.6) 25 (%61.0) 
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Tablo 1’e göre “Yapıyı Kurma” boyutunda seçeneklerin en yüksek oranda gösterilme 
sıklığına bakıldığında yığılma resmî okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinde (ROBEÖ) 8 
soruda (5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) “Her Zaman”, özel okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinde (ÖOBEÖ) 9 soruda (1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) “Her Zaman” seçeneğinde 
olmuştur. “Çoğu Zaman” seçeneği resmî okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinde 5 
soruda (1, 2, 4, 6, 10), özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinde 4 soruda (2, 4, 6, 10), 
“Ara Sıra” seçeneği her ikisinde de 1 soruda (3), “Hiçbir Zaman” seçeneği her ikisinde de 1 
soruda (7) en yüksek oranda değerlendirilmiştir. “Nadiren” seçeneği ise hiçbir soruda en 
yüksek oranda değerlendirilmemiştir. Ayrıca en yüksek oran 13. soruda “Her Zaman” 
seçeneğinde olup, resmî okullarda %72.9, özel okullarda %78.0’dır. 

Dolayısıyla Tablo 1’e göre Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin “Yapıyı Kurma” boyutundaki liderlik davranışlarına ilişkin olarak, 
görüşlerin sıklık dereceleri seçeneklere göre çok değişiklik göstermektedir. 
   Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görüşlerine göre, liderlik 
davranışları arasında farklılaşma olup olmadığına ait sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Liderlik Davranışlarından “Yapıyı Kurma” Boyutunun Gösterilme Sıklığı 
Konusunda Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri 

 

Sorular Değişken- 
ler 

N 

Ortala-
ma 
__ 
X 

Std. 
Sapma 

Std. 
Hata 

t Sig. p 

1-Kişisel tutumlarımı açıkça 
ortaya koyardım. 

ROBEÖ 181 4.2099 .8301 6.170 
-2.041 .042 P<0.05 

ÖOBEÖ 41 4.4878 .5533 8.640 

2-Yeni fikirlerimi öğrencilerle 
birlikte denerim. 

ROBEÖ 181 3.4641 1.8151 .1349 
-3.061 .002 P<0.05 

ÖOBEÖ 41 4.3415 .5296 8.271 

3-Tek söz sahibi kendimi 
görürüm. 

ROBEÖ 181 2.7735 1.1919 8.859 
-1.090 .277 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 3.000 1.2450 .1944 

4-Eksik ve yetersiz işleri 
eleştiririm. 

ROBEÖ 181 4.0608 .8378 6.227 
.254 .800 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.0244 .7902 .1234 

5-Fikirlerimi tereddüde yer 
bırakmayacak biçimde ifade 
ederim.  

ROBEÖ 181 4.3867 .6788 5.045 
-.674 .501 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.4637 .5522 8.623 

6-Okulda sporla ilgili görevleri 
kimlerin yapması gerektiğine 
ben karar veririm. 

ROBEÖ 181 3.6077 1.1670 8.674 
.349 .727 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 3.5366 1.2267 .1916 

7-Plan yapmaksızın çalışırım. ROBEÖ 181 2.3591 1.1345 8.432 
2.634 .009 P<0.05 

ÖOBEÖ 41 1.8537 .9890 .1545 

8-Yapılacak işlerin belirli 
standartlara uygun olmasına 
dikkat ederim. 

ROBEÖ 181 3.5801 1.3624 .1013 
-4.183 .000 P<0.05 

ÖOBEÖ 41 4.4878 .5533 8.640 

9-İşlerin belirtilen zaman 
içerisinde tamamlanmış 
olmasına özen gösteririm. 

ROBEÖ 181 3.8343 1.4005 .1041 
-3.253 .001 P<0.05 

ÖOBEÖ 41 4.5610 .5937 9.272 

10-İşlerin yapılmasında 
birbirlerine benzer yolların 
takip edilmesini teşvik ederim. 

ROBEÖ 181 4.0000 .7528 5.595 
-.778 .437 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.0976 .5833 9.110 

11-Beden Eğitimi Öğretmeni 
olarak okuldaki yerimin, 
rolümün öğrenci ve 
öğretmenlerce anlaşılmasını 
sağlamaya çalışırım. 

ROBEÖ 181 4,3591 ,9057 6,732 

-1,019 ,309 P>0,05 

ÖOBEÖ 41 4,5122 ,6753 ,1055 

12-Öğrencilerin mevcut 
yönetmelik, kural ve emirlere 
uymalarını isterim. 

ROBEÖ 181 4.6133 .5214 3.875 
.307 .759 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.5854 .5466 8.537 

13-Öğrencilere görevleri 
konusunda kendilerinden neler 
beklediğimi açıkça belirtirim. 

ROBEÖ 181 4.7017 .5572 4.142 
-.586 .558 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.7561 .4348 6.790 

14-Öğrencilerin kendilerini 
tamamen görevlerine vermeleri 
için gerekeni yaparım. 

ROBEÖ 181 4.5414 .5320 3.954 
-1.006 .315 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.6341 .5365 8.378 

15-Öğrencilerin uyumlu bir 
işbirliği içinde çalışmaları için 
gereken her şeyi yaparım. 

ROBEÖ 181 4.8674 3.6369 .2703 
.592 .592 P>0.05 

ÖOBEÖ 41 4.5610 .5499 8.589 
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   Tablo 2’de Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin işaretledikleri 
anket seçeneklerinde hesaplanan bu bulgulara göre “Yapıyı Kurma” boyutundaki toplam 15 
soruya verdikleri tepkiler bulunmaktadır. 0.05 önem düzeyinde 220 s.d. de “t” değerleri -
4.183 ile 2.634 arasında bulunmuştur. Bu bulguların sonucunda ise Resmî ve Özel 
Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görüşleri arasında 1, 2, 7, 8, 9. sorularda özel 
okulların lehine anlamlı farklılaşma olmadığı görülmektedir. 
   Dolayısıyla 1. soruda özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin lehine 
farklılaşma olması; özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, resmî okullardaki Beden 
Eğitimi Öğretmenlerine göre kişisel tutumlarını açıkça ortaya koymaları sonucunda, özel 
okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin bu davranışın açık, net ve daha anlaşılır olduğunu 
söylemek olasıdır. Kendinden dolayısıyla da sonucundan emin hal ve hareketlerde 
bulunmanın yapının etkili oluşmasına yardımcı olduğu ve katkıda bulunduğu söylenebilir. 
   2. soruda özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin lehine farklılaşma olması; 
özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, resmî okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine göre, yeni fikirleri öğrencilerle birlikte denemesi, yeni fikirlere açık olup 
öğrencilerin fikirlerine daha çok değer ve önem verdiğinin bir göstergesi olabilir. Bu 
bağlamda yeni fikirlerin öğrencilerle birlikte denenmesiyle aralarında iyi bir iletişimin 
gerçekleştirildiği, okulun etkililiği ve verimliliğinin yüksek olması için gerekli olan 
öğrencilerin derse tam katılma davranışının gerçekleştirildiğinin bir göstergesi sayılabilir. 
   7. soruda özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin lehine farklılaşma olması; 
özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, resmî okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine göre plan yaparak çalışmaları, onların branşlarını daha ciddiye aldıklarının, 
çok sevdiklerinin saygı duyduklarının bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında 
özel okul olması itibariyle; velilerin, kurucuların, yönetimin ve öğrencilerin beklentilerinin, 
hedeflerinin daha önceden belirtilmesi ve de çalışanlarına bir istek şeklinde bildirilmesi 
sonucunda da Beden Eğitimi Öğretmenlerinin bu davranışı göstermelerinde mutlak etken 
olduğunu söyleyebiliriz. 
  8. soruda özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin lehine farklılaşma olması; 
özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, resmî okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine göre yapılacak işlerin belirli standartlara uygun olarak yapılmasını daha iyi 
sağladıklarını buna göre de okullarda yapılacak işlerin yasa, yönetmelik ve kurallara uygun 
olmasına itinayla dikkat ettiklerini söyleyebiliriz.  
   9. soruda özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin lehine farklılaşma olması; 
özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, resmî okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine göre işlerin belirtilen zaman içinde tamamlanmış olmalarına özen 
göstermeleri görevlerine daha sadık olduklarının, işlerini daha iyi benimseyip sevdiklerinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında özel okul olması itibariyle 
kurucuların ve yöneticilerin bu gibi konularda hassas olmaları, beklentilerinin ve hedeflerinin 
önceden belirlenmesi, sportif başarıyı ön planda tutmaları, bunu okulun tanıtımı ve reklamı 
için önemli görmeleri ve bunun içinde her türlü imkanı öğretmene sunmaları, bu davranışı 
göstermelerinde etken olduğunu söyleyebiliriz. 
   Ayrıca bu davranışların Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenleri 
tarafından gösterilmesinde bunların görüşlerinin diğer sorulardaki liderlik davranışlarında 
istatistiksel olarak farklı çıkmaması, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin “Yapıyı Kurma” 
boyutundaki liderlik davranışlarını, mesleklerine ve branşlarına yakışır bir şekilde iyi, sağlıklı 
ve pozitif yönde göstermedikleri anlamına gelmediğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda Beden 
Eğitimi Öğretmenlerinin bu tür yapıcı ve olumlu liderlik davranışlarını devamlı göstermeleri 
sonucu, yapının etkili oluşmasına yardımcı olduğunu ve mutlak katkıda bulunduğunu 
söylememiz mümkündür. 
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   SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
   Çalışmaya katılan Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 
dağılımına bakıldığında, %69.88’ ini resmî okulların, %97.62’ sinin özel okulların 
oluşturduğu görülmektedir. Toplamda ise, katılım %73.75 gibi bir oranla yüksek olduğu 
görülmektedir. Bunun da Beden Eğitimi Öğretmenlerinin yapılan işi benimsediklerinin ve 
ciddi yaklaştıklarının bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. 
   Tablo 1 incelendiğinde, sorulardaki seçeneklerin gösterilme sıklığında; çok çeşitlilik 
olmakla birlikte oranlar değişiklik göstermekte olup yığılma “Her Zaman” seçeneğinde 
olmuştur. Bu bulgu ise, (Sakalar, 1987; Tabancalı, 1995; Durukan, 2003)’ ın araştırmasının 
bulguları ile örtüşmektedir. 
   Bu bağlamda Tablo 2 incelendiğinde, istatiksel açıdan Resmî ve Özel Okullardaki 
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarından “Yapıyı Kurma” boyutundaki 
soruların bir çoğunda anlamlı fark olmamasına rağmen bazılarında (1, 2, 7, 8, 9) özel 
okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin lehine anlamlı farklılaşma bulunmuştur. 
Dolayısıyla anlamlı fark bulunan sorulara baktığımızda; 1. soru “Kişisel tutumlarımı açıkça 
ortaya koyardım” davranışında özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin resmî 
okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerine göre bu davranışı açık, net ve daha anlaşılır olarak 
sergilediklerini söylemek olasıdır. 2. Soru “Yeni fikirlerimi öğrencilerle birlikte denerim” 
davranışında özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin resmî okullardaki Beden 
Eğitimi Öğretmenlerine göre yeni fikirlerini öğrencilerle birlikte denemesi, yeni fikirlere açık 
olup, öğrencilerinin fikirlerine daha çok değer ve önem verdiğinin bir göstergesi olabilir. 
   7. soru “Plan yapmaksızın çalışırım” davranışında özel okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin resmî okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerine göre özel okullarda 
çalışmaları ve bu okulların konumu itibariyle imkanlarının daha iyi olmasıyla birlikte planlı 
çalışmalarının sonucunda da branşlarını daha çok sevdiklerinin ve saygı duyduklarının bir 
göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. 
   8. soru “Yapılacak işlerin belirli standartlara uygun olmasına dikkat ederim” 
davranışında özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin resmî okullardaki Beden 
Eğitimi Öğretmenlerine göre okullarında yapılacak işlerin yasa, yönetmelik ve kurallara 
uygun olmasına daha itinayla yaklaştıklarını söyleyebiliriz. 
   9. soru “İşlerin belirtilen zaman içerisinde tamamlanmış olmasına özen gösteririm” 
davranışında özel okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin resmî okullardaki Beden 
Eğitimi Öğretmenlerine göre özel okulda çalışmaları nedeniyle kurucularının ve 
yöneticilerinin bu gibi konularda beklentilerini ve hedeflerini önceden belirlemesi, sportif 
başarıyı reklam ve tanıtım aracı olarak görüp ona göre plan yapması sonucunda öğretmenlerin 
daha titiz davrandıklarını ve işlerini daha çok sevdiklerini söyleyebiliriz. 
   Bu bağlamda elde edilen bu bulgularla birlikte bir çok soruda anlamlı bir farkın 
olmaması sonucunda, liderlik davranışlarında “Yapıyı Kurma” boyutunda Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin belirlenen liderlik davranışlarına sahip oluklarına söylemek mümkündür. 
Araştırmanın bu bulguları (Peker, 1978; Turan ve Ebiçoğlu, 2002; Durukan, 2003)’ ın 
araştırmasının bulguları ile benzerlik göstermektedir. 
   Ayrıca sonuçlar genel eğilimler açısından değerlendirildiğinde, Resmî ve Özel 
Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarında genellikle aynı davranış 
biçimini benimsedikleri ve sergiledikleri söylenebilir. Resmî ve Özel Okullardaki Beden 
Eğitimi Öğretmenlerinin liderlik davranışlarından “Yapıyı Kurma” boyutu 
değerlendirildiğinde, liderlik davranışlarını gösterme bakımından önemli bir farkın olmadığı 
görülmekle birlikte liderlik davranışlarına sahip önceki araştırmacıların bulgularıyla söylemek 
mümkündür. Bu bulgular ise benzerlik göstermektedir (Alıç, 1989; Chemers, 2000; Can ve 
Çelikten, 2000). 
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   Sonuç olarak tüm bu bulgulara göre Resmî ve Özel Okullardaki Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin içinde bulundukları toplumlarda, okullarında, sınıflarında, eğitsel ve sportif 
çalışmalarında birer lider olmalı ve liderlik davranışı gösterip, sergileyebilmelidirler. 
Dolayısıyla resmî okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin de en az özel okullardaki 
Beden Eğitimi Öğretmenleri kadar yetenekli olduğu unutulmamalı, onlara da yeni fırsatlar ve 
daha iyi imkanlar sağlanmalıdır. 
   Bu bağlamda Beden Eğitimi Öğretmenlerine lisans eğitimleri sırasında daha fazla 
liderlik ile ilgili ders verilmelidir. Şayet bu gerçekleştirilemezse öğretmenlikleri sırasında 
dönem dönem liderlik ile ilgili hizmet içi eğitim kursları verilmelidir. 
   Ayrıca “Yapıyı Kurma” boyutunu oluşturabilmek için Beden Eğitimi Öğretmenleri; 
yöneticilerle, diğer öğretmenlerle, öğrencilerle iyi bir uyum, işbirliği ve iletişim ağı kurmalı; 
sevgi-saygı-sorumluluk duygusu içerisinde çağın gereksinimlerini yakalamaya yönelik 
demokratik, çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı yaratmalıdırlar. 
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  ÜNİVERSİTELERDEKİ  SPORCU ÖĞRENCİLERİN  DANIŞMANLIK           

HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ                          

           *Zekeriya GÖKTAŞ        **Mansur ONAY,.A.Naci ARIKAN, Süleyman CAN 

                                                                                                                

*    Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Balıkesir 
**  Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara                                                                                    

  *** Muğla üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla 

  Bu araştırmanın amacı,  üniversitelerde öğrenim gören  sporcu öğrencilerin 

danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin  görüşlerinin incelenmesidir. 

 Bu amaçla, ilgili literatür taranarak araştırma problemi hakkında gerekli bilgilere 

yer verilmiştir. Araştırma, yardım arama survey modelinde, mevcut durumu belirlemeye yönelik 

olarak anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini YÖK’e bağlı devlet 

üniversiteleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise; Gazi üniversitesi, Marmara üniversitesi, 

Selçuk üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 

Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesindeki lisanslı sporcular oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 603 sporcu öğrenci 

(380 erkek, 223 bayan)  katılmıştır. Araştırmada frekans, yüzde  testleri kullanılmıştır. 

 Araştırmanın bulgularına dayanarak ortaya konulan sonuçlar özetle şunlardır:  

 Araştırmaya katılan sporcu öğrenciler, üniversitelerde okuyan lisanslı erkek ve 

bayan sporcu öğrencilerdir. Sporcu öğrencilerin  üniversitelerdeki danışmanlık hizmetlerinden 

yararlanılmasına ilişkin görüşleri, kendi problemlerimi kendim çözerim (%59), danışmanlık 

hizmetlerinin nasıl alınacağını bilmiyorum (%22,6) ve danışmanlığın yararına inanmıyorum 

(%19,2) şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler:Üniversite, Öğrenci, Sporcu, Danışmanlık 

 

                   ABSTRACT 

THE STUDY OF THE OPİNİONS OF STUDENT ATHLETES ABUT THEİR MAKİNY 

USE OF COUNSELİNG SERVİCES OİT UNİVERSİTİES 

The purpose  of this study   is to examine the opinions of student athletes who 

are having education at universities. 

For this reason, related literature has been scanned and necessary information 

has been provided related to study problem. This study has been done in order to identify the 

current sitituation in survey model through questionnaire this study is limited with the state 

universities of YÖK(The Higher Education Council). The sample group consists of licenced 

student athletes having education at  Gazi University, Marmara University, Selçuk University, 19 

Mayıs University, Atatürk University, Fırat University, Gaziantep University, Akdeniz University, 
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Celal Bayar University and Çanakkale 18 Mart University.  603 students athletes(380 Male and 

223 Female) have participated to the study. 

 Optained data in inthis study has been shown with frequency, percentage tests 

and accordiny to the significance level of the choices. 

Depending upon the findings of the study, the summary of the results is as 

follows; 

    The  student athletes who  participated to this study are licenced sportsmen and 

sportswomen having education at universities. Most of the students paticipated in this  study have 

explained their views about making use of the counseling services at universities as whether they 

solve their problems by themselves (59%), or they don’t know how to get information on  

counceling cervices (22,6%).  Or they   don’t believe in counceling”(%19,2). 

Key words: University, Student, Athlete,  Counceling 

 

GİRİŞ   ve   AMAÇ 

 İnsan doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile 

etkileşim halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevresinin istek ve 

beklentilerine uygun davranışlar geliştirir. Bireyde meydana gelen davranış 

değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir kısmı ise 

yetişkinler tarafından planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir11 . Spor, çağımızın 

modern toplumlarında kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam 

kazanan ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal olgudur8 . 

Spor, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden 

ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğinin oluşumunu, karakter özelliklerinin 

gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumunu 

kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararası dayanışma, kaynaşma ve barışı 

sağlamak, kişinin  mücadele gücünü arttırmak yanında belli kurallara göre rekabet 

ölçüleri içersinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada üstün 

gelme amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Spor, bireyin tabii çevresini beşeri çevre 

haline  getirirken elde ettiği yetenekleri geliştiren, belli kurallar altında araçlı ve 

araçsız, bireysel olarak ya da toplu olarak boş zaman faaliyeti kapsamı içinde 

veya profesyonelce meslekleştirerek yaptığı, sosyalleştirici toplumla 

bütünleştirici,  rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur2 . 

 Spor, eğitime, politikaya, sanata, bütün medyaya ve uluslararası 

diplomatik ilişkilere bile yayılan bir sosyal olgudur. Bir katılımcı olarak ya da 



 3 

dolaylı yollarla sporda yer alma genelde toplumsal bir görev olarak 

düşünülmelidir. Bununla birlikte spor, toplumdaki öneminden dolayı sadece 

çalışmalarla ilgili bir konu değil aynı zamanda bir insanın kişiliğinin ve hayat 

süresine karşı direnme duygularının gelişiminde önemli bir etmendir1 . 

 Spor, 21. yüzyıl modern toplumun en yaygın ve etkili sosyal 

kurumlarından birisidir. Temel amacı, insanın bedenen, ruhen ve sosyal yönden 

gelişmesine katkı sağlamak olan spor, toplumların gelişmesinde de çok etkin rol 

oynayan sosyal bir olgudur. Günümüzde, bilinçli olarak  sporun kitlelere 

yaygınlaştırılması ve halkın çağdaş anlamda spor yapması ile toplumların 

gelişmişliği arasında önemli bir paralelliğin olduğu kabul edilmektedir. Spor, 

çağımızın modern toplumlarında, kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi 

olarak kabul edilen ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal 

kurumdur16.  

 Çağımızda insan ilişkileri ve yaşama tarzları yeni biçimler almaya 

başlamıştır. Teknoloji ve her türlü bilim dalındaki ilerlemeye paralel olarak 

günlük hayatın hemen hemen  bütün alanlarında yenilikler kendini 

göstermektedir7 . 

 Teknolojik gelişmelerin ve toplumsal gerçeğin baş döndürücü bir 

hızla geliştiği bir dünyada yaşamaktayız. On dokuzuncu yüzyıldan beri, hızlanmış 

olan teknolojik gelişmeler, endüstriyel inkılap insan yaşamını sosyal, kültürel, 

ekonomik, her yönü ile etkilemektedir. Kalkınma çabası içinde bulunan 

ülkemizde istenilen kalkınma hızına ulaşabilmek, doğal kaynaklar, sermaye ve 

insan gücü üçlüsünün meydana getirdiği ekonomik gücün verimli kullanılmasına 

bağlıdır. Kalkınmayı sağlayan insandır. İnsanı istenilen nitelikte yetiştiren de 

çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlarıdır. İnsan gücü yatırımı uzun vadeli bir 

yatırımdır. Bu yatırımı planlarken hem bireylerin hem de içinde bulunduğu 

toplumun ihtiyaçlarını göz önünde tutmak gerekir14 . 

 Çağdaş eğitim anlayışı, eğitim sürecinin tam sayılabilmesi için 

öğretim ve yönetim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencinin bütün yönleri ile en uygun 

bir düzeyde gelişimini sağlamak için öğrenciye dönük çeşitli hizmetlerin yerine 

getirilmesini öngörmektedir.   Özellikle     yüksek   öğretim  gençliğinin eğitim ve  
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öğretimlerini etkileyen çok farklı ve olumsuz değişkenlerin olduğu 

düşünüldüğünde bu öğrencilere yapılacak danışmanlık hizmetinin ne denli önemli 

olduğu da ortaya çıkmaktadır. 

 Çağımızda gençleri hayata etkili,verimli ve uyumlu kişiler olarak 

yetiştirmede onları bilgili kılmanın ve zekalarını geliştirmenin gerekli fakat yeterli 

olmadığı, insanın rasyonel niteliği yanında, kişiliğine ve davranışlarına yön veren 

sosyal ve duygusal yanlarının da bulunduğu  çağımız da çok daha iyi 

anlaşılmıştır15 . 

 Kendini gerçekleştirme, sağlıklı organizmanın en güçlü eğitimi, ruh 

sağlığının en güçlü belirtisidir10 . 

 İnsan gelişip büyürken, kendini gerçekleştirirken karşılaştığı ve 

kendi başına üstesinden gelemediği engelleri aşmada genellikle başkalarının, çoğu 

zaman da uzman kişilerin yardımına ihtiyaç duymaktadır9 . 

 Danışmanlığa her alanda olduğu gibi spor alanında da gerek 

duyulması zorunludur. Bunun için bu araştırma, üniversitelerdeki sporcu 

öğrencilerin danışmanlık ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ve bu alandaki eksikliği 

giderme bakımından gerekli görülmüştür. 

 Araştırma; 

1- Bu araştırma sonucunda elde edilecek bulguların ve yapılacak 

değerlendirmelerin üniversitelerdeki sporcu öğrencilerin danışmanlık ihtiyaçları 

alanında veri oluşturması 

2- Üniversitelerdeki sporcu öğrencilerin danışmanlık ihtiyaçlarının önemine 

dikkat çekilmesi açısından önemli görülmektedir. 

 Araştırmanın amacı;    üniversitelerdeki  sporcu öğrencilerin  danışmanlık       

hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir 

MATERYAL VE YÖNTEM 

ARAŞTIRMA MODELİ 
Araştırmacı, yardım arama survey modelinde, mevcut durumu belirlemeye 

yönelik olarak anket aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Anket, Gazi Üniversitesi, 

Marmara Üniversitesi,On dokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çanakkale On sekiz Mart 

Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’ndeki sporcu 
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öğrencilere uygulanmış ve üniversitelerdeki sporcuların danışmanlık ihtiyaçlarını 

tespit etmek amacını gütmüştür.  

3.2. EVREN VE GRUP ÇALIŞMASI 

Araştırmanın evrenini, YÖK’e bağlı devlet üniversitelerinde  öğrenimlerini 

sürdüren lisanslı sporcu öğrenciler teşkil etmektedir. Bu araştırma; 

Üniversitelerarası Spor Federasyonunun 2000-2001  yılında düzenlemiş olduğu 

spor müsabakalarında  yarışan lisanslı sporcu öğrenciler üzerinde basit tesadüfi 

örnekleme tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma grubu ise; Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, On dokuz 

Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 

Gaziantep Üniversitesi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Akdeniz 

Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesindeki Lisanslı sporcu öğrencilerden 

meydana gelmektedir. 

  Örneklem  grubunu oluşturan sporcuların cinsiyetleri ve branşlarına göre 

sayıları ile yüzdeleri ; Erkek 380 kişi (%63), Bayan 223 kişi (%37), branşlarına 

göre; futbol  66 kişi (%10,9), basketbol 125 kişi (%20,7), voleybol  131 kişi 

(%21,7), atletizm 105 kişi (17,4),  hentbol 90 kişi (%14,9), güreş 86 

kişi(%14,3)’dir.  

 VERİ TOPLAMA ARACI 

  Araştırma verilerinin  toplanması  şu şekilde hareket edilmiştir: 

 İlk olarak araştırma problemine ilişkin ilgili literatürün 

taranmasıyla elde edilen bilgiler,  değerlendirilerek konu hakkında teorik bir 

çerçeve oluşturulmuştur. Bu çalışmada Margaret Murray  (1997) tarafından 

geliştirilen anket kullanılmıştır. Anketin Türkçe’ye çevirisi uzmanların 

yardımıyla yapılmış ve likert tipine dönüştürülerek uygulanmıştır. Bu şekliyle 

anket 61 kişilik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki sporcu öğrencilere 

pilot çalışma olarak uygulanmış, buna göre yeniden gözden geçirilerek son 

şekli verilmiştir. Bu anketin  güvenirlik çalışmasının yapılması sırasında alpha 

güvenirlik katsayısı 0.94 olarak tespit edilmiştir. 

 Anketlerin bir çoğunun uygulanması, bizzat araştırmacı tarafından 

yapılmış, bir kısmı ise, posta yoluyla anket yapılacak sporcu öğrencilerin  
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bulunduğu üniversitelerin ilgili bölüm başkanlıklarına gönderilerek sporcu 

öğrencilere uygulanması sağlanmıştır.  Gaziantep Üniversitesine 60 adet posta 

yoluyla anket gönderilmiş, bunların 58 tanesi (%97) geri gelmiştir. On dokuz 

Mayıs Üniversitesine 30 adet gönderilmiş, ancak bunlar geriye dönmemiştir. 

Bunun üzerine anket, Üniversitelerarası Spor Federasyonunun İstanbul’da 

düzenlemiş olduğu müsabakalarda bizzat araştırmacı tarafından Ondokuz 

Mayıs Üniversitesinin sporcu öğrencilerine uygulanmıştır. 

3.4.VERİLERİN DEĞERLENDİRİLME  YÖNTEMİ 
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistik analizlerinde 

frekans, yüzde testleri kullanılmıştır.  Verilerin analizinde "SPSS" paket istatistiği 

bilgisayar programıyla yapılmıştır. Bu veriler ışığında ortaya çıkan bulgular  ifade 

edilen teorik çerçevede yorumlanmıştır. 

 Bu araştırma, “Üniversiteli sporcu öğrencilerin danışmanlık 

ihtiyaçları  vardır” temel varsayımıyla yola çıkılarak yapılmıştır.  

 

 BULGULAR 

KİŞİSEL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ BULGULAR 

Tablo 1: Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet 
Sporcu Öğrencilerin Dağılımı 

f % 

Erkek 380 63 

Bayan 223 37 

Toplam 603 100 

Araştırma  grubunun  % 63’ü erkek , %37’si  ise bayan sporcu öğrencilerden  

oluşmaktadır. 

Tablo2: Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Yaşlarının Cinsiyete Göre  Dağılımı 

 
Üniversitelerdeki Sporcu 

Öğrencilerin Yaşları 

Cinsiyet 
Toplam 

Erkek Bayan 
f % f % f % 

17 2 0,5 2 0,9 4 0,7 
18 11 2,9 16 7,2 27 4,5 
19 26 6,8 36 16,1 62 10,3 
20 52 13,7 46 20,6 98 16,3 
21 47 12,4 42 18,8 89 14,8 
22 73 19,2 38 17,0 111 18,4 
23 57 15,0 24 10,4 81 13,4 
24 43 11,3 11 4,9 54 9,0 
25 47 12,4 7 3,1 54 9,0 
26 22 5,8 1 0,4 23 3,8 

Toplam 380 100 223 100 603 100 
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Üniversitelerdeki sporcu öğrencilerin yaşlarının cinsiyete göre dağılımı analiz edilmiş  ve 

sonuçları Tablo 2’de  sunulmuştur. 

Araştırma grubunu, en düşük yaş olan 17 yaşındaki bayan öğrenciler % 0.9’nu, 17 yaşındaki 

erkek öğrenciler ise %0.5’ni oluşturmaktadır.  

En fazla 22 yaşında erkek öğrenciye rastlanmıştır (%19,2). 26 yaşındaki erkeklerin oranı %5,8, 

iken 26 yaşındaki bayan öğrenciler ise %0.4 olarak gözlenmiştir.  

Tablo 3: Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Üniversitelere Göre     Cinsiyetlerinin Dağılımı  

 

Üniversiteler 

Cinsiyet 
Toplam 

Erkek Bayan 

f % f % f % 

Gazi Üniversitesi 66 17,4 36 16,1 102 16,9 

Selçuk Üniversitesi. 44 11,6 21 9,4 65 10,8 

Fırat Üniversitesi 34 8,9 19 8,5 53 8,8 

Atatürk Üniversitesi. 41 10,8 27 12,1 68 11,5 

Gaziantep Üniversitesi. 33 8,7 25 11,2 58 9,6 

Ondokuz MayısÜniversitesi. 29 7,6 4 1,8 33 5,5 

Marmara Üniversitesi. 26 6,8 27 12,1 53 8,8 

Onsekiz Mart Üniversitesi. 38 10,0 31 13,9 69 11,4 

Akdeniz Üniversitesi. 24 6,3 15 6,7 39 6,5 

Celal Bayar Üniversitesi. 45 11,8 18 8,1 63 10,4 

Toplam 380 100 223 100 603 100 

 

Araştırmaya katılan üniversitelerdeki sporcu öğrencilerin cinsiyete göre dağılımına 

bakıldığında Gazi üniversitesinden %17,4’ünü erkek,  %16,1’i bayan öğrencilerden oluştuğunu, 

Selçuk üniversitesinden %11,6’sı erkek, %9,4’ü bayan; Fırat üniversitesinden %8,9’u erkek, 

%8.5’i bayan; Atatürk üniversitesinden %10,8’i erkek, %12,1’i bayan, Gaziantep Üniversitesinden 

%8,7’si erkek, % 11,2’si bayan; On dokuz Mayıs Üniversitesinden % 7.6’sı erkek, % 1,8’i bayan; 

Marmara Üniversitesinden % 6,8’i erkek, % 12,1’i bayan; Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesinden % 10,0’nu erkek, % 13,9’u bayan; Akdeniz Üniversitesinden %6,3’ü erkek, % 

6,7’si bayan; Celal Bayar Üniversitesinden % 11,8’i erkek,  % 8,1’i bayan sporcu öğrencilerden 

oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 4: Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Spor Branşların  Dağılımı  

 

 
Cinsiyet 

                                                        Spor Branşları   
Toplam Futbol Basketbol Voleybol Atletizm Hentbol Güreş 

f % f % f % f % f % f % f % 

Erkek 63 16,6 52 13,7 73 19,2 49 12,9 58 15,3 85 22,4 380 100 

Bayan 3 1,3 73 32,7 58 26,0 56 25,1 32 14,3 1 0,4 223 100 

Toplam 66 10,9 125 20,7 131 21,7 105 17,4 90 14,9 86 14,3 603 100 
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Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin cinsiyetlerine göre branşlarının dağılımı 

analiz edilmiş ve Tablo 4’te verilmiştir. 

 Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin %21,7’sinin voleybol, %20,7’sinin 

basketbol, %17,4’ünün atletizm, %14,4’ünün hentbol, %14,3’ünün güreş, %10,9’unun futbol 

branşlarından olduğu görülmektedir. 

Cinsiyetlere göre bakıldığında,  erkek sporcu öğrencilerin %16,6’sı futbol 

branşında iken, bu oran bayanlarda %1,3 olarak görülmektedir. Ankete katılanların basketbol da 

%13,2’sini erkek, %32.7’sini bayan; voleybolda %12.1’ini erkek, %9.6’sını bayan; atletizm de 

%12,1’ini erkek, %25,1’ini bayan; hentbolde %15,3’ünü erkek, %14,1’ini bayan ve güreşte 

%22,4’ünü erkek, %0.4’ünü bayan sporcu öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir.  

Tablo 5: Cinsiyetlerine Göre Öğrenim Görülen Yerde Barınma Durumlarının  Dağılımı  

 
 

Cinsiyet 

Barınma Yerleri 
 

Toplam Ailemle 
Birlikte 

 
Yurtta 

 
Tek Başıma 

Arkadaşlar 
ile 

Birlikte 

Bir Başka 
Ailenin 
Yanında 

f % f % f % f % f % f % 

Erkek 133 35,0 52 13,7 45 11,8 146 38,4 4 1,1 380 100 

Bayan 95 42,6 69 30,9 8 3,6 48 21,5 3 1,3 223 100 

Toplam 228 37,8 121 20,1 53 8,8 194 32,2 7 1,2 603 100 

 
Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin barınma durumlarının dağılımı analiz edilmiş ve Tablo 

5’de gösterilmiştir. 

      Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin %37,8’i aileleriyle birlikte, %32,2’si 

arkadaşlarıyla birlikte, %20,1’i yurtlarda barınmaktadır. 

Cinsiyetlere açısından incelendiğinde, erkek öğrencilerin barınma durumuna  

bakıldığında en yüksek yüzdeyle (%38,4) arkadaşları ile birlikte kaldıkları görülmektedir. Bunu, 

(%35,0) ile aileleriyle  beraber kalanlar izlerken, (%13,7)’si yurtta barınmakta, (%11,8)’inin tek 

başına kaldıkları görülmektedir.  Bayanlar da ise, en büyük yüzde (%42,6) ile ailesiyle birlikte ilk 

sırada yer alırken, ikinci sırada (%30,9)’un   yurtta, (%21,5)’inin arkadaşlarıyla birlikte barınma 

ihtiyaçlarını karşıladıkları görülmektedir.  
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 ÜNİVERSİTELERDEKİ SPORCU ÖĞRENCİLERİN  DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN  

BULGULAR 

  Tablo: 6 Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanılmasına 

İlişin Görüşleri 

 f Yüzde( 
%) 

Arkadaşlarımın alay edeceğini düşünerek danışmanlık hizmeti talep edemem 26 4,3 
Takım arkadaşlarımın alay edeceğini düşünerek danışmanlık hizmeti talep 
edemem 

22 3,6 

Sıkılgan olduğumdan danışmanlık hizmeti talep edemem 62 10,3 
Kendimi zayıf hissedeceğimden danışmanlık hizmeti talep edemem 34 5,6 

Kendi problemlerimi kendim çözerim 356 59 
Danışmanlığın yararına inanmıyorum 116 19,2 
Utangaç (çekingen) olduğumdan danışmanlık hizmeti talep edemem 49 8,1 

Başkalarına kendi sorunlarımı açmaktan korkarım 79 13,1 
Zaman yokluğu nedeniyle danışmanlık hizmeti talep edemem 96 15,9 
Başkaları tuhaf bulabilir endişesi ile danışmanlık talep edemem 34 5,6 

Hiç kimsenin bana yardımcı olabileceğine inanmıyorum 86 14,3 
Danışmanlık hizmetinin zaman israfı (kaybı) olarak görüyorum 20 3,3 
Danışmanlık hizmetinin nasıl alınacağını bilmiyorum 136 22,6 

Kimsenin beni anlayabileceğine inanmıyorum 73 12,1 
Çevremde danışmanlık hizmeti alan yok. İlk olmak istemiyorum 51 8,5 
Danışmanlık hizmetinin ne olduğunu bilmiyorum 58 9,6 

Başkalarının benim hakkımda bilgi sahibi olmasından korkuyorum 37 6,1 
Toplam                                                                                                                                  1335 
 

 
    n: 603  
 

Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Danışmanlık           Hizmetlerinden 

Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri  analiz edilerek Tablo 6’te  sunulmuştur. 

Üniversitelerdeki sporcu öğrencilerin danışmanlık           hizmetlerinden 

yararlanılmasına ilişkin görüşleri incelendiğinde, %59’u“kendi problemlerimi kendim çözerim”, 

%22,6’sı “danışmanlık hizmetinin nasıl alınacağını bilmiyorum”,%19,2’si “danışmanlığın yararına 

inanmıyorum”; %15,9’u “zaman yokluğu nedeniyle danışmanlık hizmeti talep edemem”  olarak 

görüşlerini belirtmişlerdir.   

5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

             Bu çalışmada, araştırmaya katılan üniversiteli sporcu öğrencilerin danışmanlık 

ihtiyaçları ile ilgili problemleri incelenmiş, bu öğrencilerin kişisel bilgileri, danışmanlık 

hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin görüşleri ile ilgili bulgular ele alınmıştır.  

 Araştırma grubunun % 63’ü erkek, % 37’si bayan sporcu öğrencilerden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %63’ünü erkeklerin oluşturması spor etkinliklerine 

erkeklerin daha çok ilgi gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bayanların da son zamanlarda spora 

daha aktif olarak katıldıkları söylenebilir.  
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Kızların spor yapmalarını çevresel ve sosyo - kültürel faktörler etkilemektedir. 

Hergüner (1993) araştırmasında, spor yapan bireylere “kız çocuklarınıza spor yaptırır mısınız?” 

sorusunu yönelmiştir.5 Cevapların  %22,5’i “hayır” %42,6’sı “evet” olmuştur. Fakat spor 

yapmayanlara aynı soru sorulduğunda %77,5’i “spor yaptırmam” şeklinde cevap vermişlerdir. Bu 

sonuç Anadolu’da kız çocuklarının aile içindeki işlevi ve toplumun kız çocuklarına bakışının erkek 

çocuklarıyla aynı olmaması, kız çocuklarının spora katılımını etkileyen sebeplerle ilişkili olabilir.  

Araştırma grubunu oluşturan sporcu öğrencilerin  %10,9’u futbol, %20,7’si 

basketbol, %21,7’si voleybol, %17,4’ünün atletizm,  %14,9’unun hentbol, %14,3’ünün güreş  

branşlarında sporculuk yaptığı  tespit edilmiştir. 

Erkekler en çok %19,2’si voleybol, %16,6’sı futbol branşında yer almaktadır. 

Futbol (%0,5) ve güreş (%0,4) alanında çok az olan bayan sporcuların, basketbol (%32,7), 

voleybol (%26,0), atletizm (%25,1) branşlarında erkeklere yakın bir ilgi düzeyinde oldukları 

görülmektedir. 

Hoşman (1990) araştırmasında, lisanslı spor yapan öğrencilerin spor branşlarına 

göre  genelde takım sporlarına yöneldiklerini belirtmiştir. Erkekler özellikle futbola 

yönelmektedir. Futbol bütün ülkelerde gençlerin en çok sevdiği, popüler bir spor branşıdır6. 

                   Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin barındıkları yerlerin yüzdeleri, verdikleri 

cevaplar doğrultusunda; %37,8’i aileleriyle birlikte, %32,2’si arkadaşlarıyla birlikte, %20,1’i 

ise yurtta kaldıkları belirlenmiştir. Erkeklerin %35,8’inin arkadaşlarıyla birlikte, bayanların 

%42,6’sının ailesiyle birlikte kaldıkları gözlenmiştir  

Güçlü(2000)  kulüplerde aktif spor yapan üniversite öğrencilerin problemleri ve 

beklentileri adlı araştırmada; sporcu öğrencilerin %60,7’si aileleriyle birlikte, %23,9’u 

arkadaşlarıyla birlikte evde, %9,1’i yurtta, % 6,3’ü kulübün yatakhanesinde kaldıklarını tespit 

etmiştir4. Bu sonuç, sporcuların barınma yerleriyle ilgili  bulgularla paralellik göstermektedir. 

Orhon (1985) Ankara üniversitesi  öğrencilerinin sosyal ve psikolojik sorunlarını tespit etmek 

için yaptığı  araştırmada, Ankara üniversitesi öğrencilerinin barındıkları yerleri incelemiş, buna 

göre %41,3’ü “aileleriyle birlikte” %26,5’i, “kiralık bir yerde arkadaşlarıyla birlikte”, %19,9 özel 

yurt ve devlet yurtlarında kaldığı belirlenmiştir. Kız öğrencilerin yarısından fazlası (%59,6) 

ailelerinin yanında %15,1’i devlet yurtlarında kalmaktadır. Erkek öğrenciler arasında “ kiralık 

evde arkadaşlarıyla” kalmaları en yüksektir13 (%36,3).  Güçlü (2000) ve Orhon’un (1985)  barınma 

yerleri ile ilgili bulguları araştırmamızdaki bulguları desteklemektedir.   

Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin 

görüşlerini;  %19,2’si, başarıları çok farklı değişkenlerin etkilediği bir dönemde bile, hala 

danışmanlık hizmetlerine inanmadıklarını belirtirken, diğer önemli bir bölümü olan %22,6’sı ise 

danışmanlık hizmetlerinin nasıl alınacağını bilmediklerini belirtmektedirler. Ayrıca bu 

öğrencilerin çoğunluğu  (%59) kendi problemlerini kendilerinin çözdüğünü ifade etmiştir. 

 

 Bu gerçek, üniversiteli sporcu öğrencilerin danışmanlık hizmetlerinin ne olduğunu, nasıl 

yararlanılacağını bilmediklerini gösterirken, üniversitelerde danışmanlık hizmetlerinden sorumlu 
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olan birim, kuruluş ve kişilerin, öğrencilerin fizyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik 

sorunlarına yeterince eğilmediklerini göstermektedir.  

 Araştırma grubundaki  öğrencilerin % 15.9’u,  zaman yokluğu nedeniyle danışmanlık 

hizmetlerini talep etmediklerini, % 14.3’ü başkalarının kendilerine yardımcı olamayacağını, % 

13.1’i başkalarına kendi sorunlarını açmaktan korktuklarını, % 12.1’i ise, kimsenin kendilerini 

anlayacağına inanmadıklarını, %8,1’i utangaç olduğundan danışmanlık hizmeti talep edemediği 

görüşünü taşıdıklarını söylemişlerdir. Bu sonucu Murray (1997), üniversiteli sporcu öğrenciler 

üzerine yaptığı araştırmasında, sporcu öğrenciler, kendi problemlerimi kendim çözerim (%45,8), 

zaman yokluğu (%38,8) ve birisine açılmaktan korkuyorum (%28,3) şeklindeki görüşleri  ile 

desteklemektedir12  . 

 Gökçe (1984) orta öğretim öğrencilerinin beklentileri ve sorunları  üzerine yaptığı 

araştırmasında, lise öğrencilerinin %9,9’unun rehberlik servisinin yararı olduğuna inanmadığını, 

%6,5’i rehberlik servisine başvurmaktan utandıklarını tespit etmiştir3. Ekşi (1986) ve Yeşilyaprak 

(1989) yaptıkları araştırmalara göre bir yıl içinde “psikolojik yadım” almak üzere bu dairelere 

başvuranların sayısı  toplam öğrenci sayısına göre %1 ile %5 arasında olduğunu ortaya 

çıkarmıştır(akt.Özgüven 1999)15. 

Orhon (1985) Ankara üniversitesi öğrencilerinin sosyal ve psikolojik sorunları 

araştırmasında, öğrencilere sorunlarını paylaşabilip paylaşamadıkları sorulduğunda %68,5’nin 

paylaşabildikleri görülmüştür. Paylaşılan kişiler arasında %62,3 oranında “bir arkadaş”, %24,2 

oranında “bir aile büyüğü” bulunmaktadır. Orhon’un bulguları  araştırmanın bulgularını 

desteklemektedir13. 
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI 

 

Murat Kangalgil*, Deniz Hünük*, Gıyasettin Demirhan* 

*Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Ankara’nın merkez ilçelerinde ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde 

öğrenim gören öğrencilerden spor yapan ve yapmayan kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi 

ve spora ilişkin tutumlarını saptamak ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 

toplam 2630 öğrenci (İlköğretim okulu 8. sınıfta öğrenim gören 376 kız ve 415 erkek; lise 1. 

sınıfta öğrenim gören 321 kız ve 322 erkek; üniversite öğrenim gören ve seçmeli beden eğitimi 

dersi alan 235 kız ve 207 erkek, ilköğretim okullarında öğrenim gören ve spor yapan 112 kız 

ve 128 erkek; lisede öğrenim gören ve spor yapan 84 kız ve 178 erkek; Hacettepe Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeliği Bölümünde öğrenim gören ve beden eğitimi dersi alan 150 

kız ve 102 erkek) katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) 

tarafından geliştirilen, 12’si olumlu 12’si olumsuz olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan 

Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı 0.93, Ölçüt geçerliliği katsayısı da 0.83 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde 

bağımsız gruplar için iki faktörlü varyans analizi (Two-Way Anova) kullanılmıştır. Hesaplanan 

değerlerin anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmış, farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak 

için Tukey Testinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, tüm grupların tutum 

puanları ortalaması oldukça yüksek bulunmuş, öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim 

düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).   

 
Anahtar Kelimeler: Tutum, Beden Eğitimi ve Spor, Öğrenci 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted to detect and compare the students attitude towards 

physical education and sports, who are engaged in sports and the ones who are not, in the 

central districts of Ankara and being educated in primary schools, high schools and 

universities. The research included 2630 students (376 girlsand 415 boys from 8th grade, 321 

girls and 322 boys from 9th grade, 235 girls and 207 boys studying at universities and havig 

elective physical education courses, 112 girls and 128 boys engaged in sports from primary 

schools, 84 girls and 178 boys from high schools, 150 girls and 102 boys having physical 

education courses and studying at Hacettepe Uni. Fac. of Education Primary School Teaching 

Department.) In the evaluation of students attitude, Physical Education and sports Attitude 

scale which contained totally 24 items(12 positive, 12 negative) and developed by Demirhan 

and Altay (2001) was used. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was 

calculated as 0,93 and scale validity was 0,83. In the analysis of the data , two-way anova was 

used for the independent groups. The signification level of te data was 0,05 and tukey Test was 

used to detect which group caused the difference. according to the research findings, all the 

groups attitude grades were quite high and there was significiant statistical difference among 

the groups, with respect to the gender and education levels of the students.  

 

 

Key Words: Attitudes, Physical Education and Sport, Students 

 

 

 



GİRİŞ 

İnsanın bir davranışı yapabilmesi için, o davranış için gereken bilgiyi, beceriyi bilmesi, 

davranışı yapmaya uygun tutum içinde olması gerekir.  

Safrit ve Wood’a (1995) göre tutum, bir durum, kişi ya da bir aktiviteye karşı duyulan 

özel bir hisdir. Kağıtçıbaşı (1988)’na göre sosyal psikologlar tutumu; bir bireye atfedilen ve 

onun bir psikolojik objeyle ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde 

oluşturan bir eğilimdir şeklinde açıklamışlardır.  

 Tezbaşaran’a (1997) göre tutum; belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer 

insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir.  

Ertürk’e (1998) göre; tutumlar, ilgiler, beceriler ve bilgi ile ilgili hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde birbirinden farklı unsurlar, yaptıraçlar, ipuçları, pekiştireçler ve 

malzemeler yakışkın olabilir. Öğretmenlerin tutumlara ilişkin sonuç alabilmeleri için onların 

öğrenme süreciyle bağlantılı olduğunu, değiştiğini ve biçimlendirildiğini bilmeleri gerekir  

Diğer alanlarda olduğu gibi okul ortamında öğrenciler beden eğitimi ve spor dersine 

ilişkin de tutumlar oluştururlar. Beden eğitimi dersine öğrencilerin olumlu tutum geliştirmeleri 

dersin verimli işlenmesini sağlayarak öğretmeni de güdüleyebilir (Demirhan ve  Altay, 2001).   

Aicinena (1991)’ya göre beden eğitimine olumlu öğrenci tutumunda öğretmen 

davranışı, sınıf çevresi, aile ve okul yönetimi önem taşımaktadır. Luke ve Cope (1994)’ye göre 

ilgi ve gereksinimlere dayanan programlar, öğretmenini öğretmedeki etkiliği, öğrencileri 

anlaması ve beden eğitiminin gerekliliğine inanma öğrencilerin olumlu tutum kazanmalarında 

etkendir. Fowler (1974)’a göre ise; ilkokul öğrencilerinin öğretmen davranışının farkında 

olmaları beden eğitimine ilişkin olumlu tutumu yükseltmektedir (Demirhan ve Altay, 2001).  

Beden eğitimi ve spor alanında tutuma ilişkin yapılan çalışmalardan bazıları şu 

şekildedir: 

Carlson (1995), lise ilk ve son sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmada öğrencilerin bir 

kısmının dersten soğutulmuğu duygusunu hisstmelerine rağmen büyük bir kısmının beden 

eğitimi dersine karşı olumlu bakış açısına sahip olduklarını bulmuştur.  

Rice (1988), lise öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve beden eğitimi dersine 

ilişkin tutumlarını saptamıştır. Ryan ve arkadaşları (2003) ise yaptıkları çalışmada, ortaokul 

öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını 

saptamış ve lise öğrencileriyle yapılan benzer çalışmalarla bağlantı kurmayı amaçlamıştır. Bu 

çalışmada 611 ortaöğretim öğrencisinin tutumlarını ölçmüş ve öğrencilerin ilk sırada beden 

eğitimi dersinde öğrencilerin değişik aktivitelerden hoşlandıkları (%83), ikinci sırada ise 

öğretmen davranışlarından hoşlandıkları (%80) ortaya çıkarken hoşlanmadıkları arasında ise 



ilk sırada kısa ders periyotları (%38) ve ikinci sırada kıyafet değiştirmek (%27) yer almaktadır. 

Bu çalışmadaki ortaokul öğrencilerinin tutum bulguları ile Rice’nin çalışmasındaki lise 

öğrencilerinin bulguları aynı yönde güçlü bir ilişki göstermiştir.  

Figley (1985), öğrencilerin  beden eğitimine ilgisini uyandıran veya uyandırmayan 

yönlerini saptamak için bir araştırma yapmıştır. Olumlu ve olumsuz tutumlarla ilgili en çok 

sözü edilen konuların öğretmen ve müfredatla ilgili olduğunu göstermiştir. Carlson (1994), 

Park (1995) ve Rice (1988)’de yaptıkları çalışmalarda beden eğitimi dersini seven öğrencilerin 

beden eğitimine ilişkin pozitif tutumlara sahip olduğu ve beden eğitimi öğretmenlerini iyi rol 

modeli olarak düşündükleri açıklanmıştır. Beden eğitimi derslerindeki en olumlu deneyimler 

çeşitli aktiviteler sunmak, kazanma/başarı, iyi yapmak, katılmak, takım çalışması ve tatmin 

olma/eğlenme olarak sayılabilir (Chung&Philips, 2002). 

Bu çalışma; Ankara ilindeki ilköğretim 8. sınıf, lise 1. sınıf ve üniversitede öğrenim 

gören, spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının tespit 

edilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın uygulandığı araştırma grupları ile elde 

edilen veriler sonucunda cinsiyete ve öğretim düzeyine (yaşa) göre tutumlardaki farklılaşma 

ilerideki çalışmalara ışık tutabileceği gibi beden eğitimi derslerinde, beden eğitimi 

öğretmelerine yol gösterici olacaktır. 

 

YÖNTEM  

Araştırma Grubu 

Araştırma; 2002-2004 öğretim yılları arasında Ankara Merkez İlçelerindeki ilköğretim 

8. sınıfta öğrenim görüp, beden eğitimi ve spor dersine katılan, spor yapan ve yapmayan 

öğrenciler; lise 1. sınıfta öğrenim görüp, beden eğitimi ve spor dersine katılan, spor yapan ve 

yapmayan öğrenciler; Hacettepe Üniversitesinde öğrenim görüp seçmeli beden eğitimi dersi 

alan ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmaya, bu gruplardan rasgele örneklem yolu ile seçilen, 17  ilköğretim okulu 8. 

sınıfta öğrenim gören 376 kız ve 415 erkek; lise 1. sınıfta öğrenim gören 321 kız ve 322 erkek; 

üniversite öğrenim gören 235 kız ve 207 erkek, ilköğretim okullarında spor yapanlar arasından 

rasgele seçilen 112 kız, 128 erkek; liselerde spor yapanlar arasından rasgele seçilen 84 kız, 178 

erkek; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeliği Bölümünde öğrenim gören ve 

beden eğitimi dersi alan 150 kız ve 102 erkek öğrenci olmak üzere toplam 2630 öğrenci 

katılmıştır.  

 



Veri  Toplama  Araçları  

Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 

12’si olumlu 12’si olumsuz olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor 

Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93, Ölçüt 

geçerliliği katsayısı da 0.83 olarak hesaplanmıştır. 

 

Verilerin  Toplanması 

Araştırmacılar, okulları dolaşıp sınıflarda beden eğitimi ve spor dersi öncesinde anket 

uygulaması yapmıştır. Ayrıca okul takımlarında oynayan oyunculardan ölçek üzerine hangi 

branşta spor müsabakalarına katıldıklarını belirtmeleri istenmiş ve daha sonra doldurulan 

ölçekler toplamıştır.  

Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği’nin araştırma kapsamındaki gruplara ait 

güvenirliğini araştırmak amacıyla her sınıf düzeyinde örnekleme yoluyla seçilen 35’er kişilik 

gruplara 15 gün ara ile uygulanmış ve ayrıca ölçeğin değişik gruplardaki geçerliğine bakmak 

için tutum puanları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Test-tekrar test sonuçlarına göre, 

ilköğretim 8. sınıfa ait sınıf içi korelasyon katsayısı 0.83, lise 1. sınıfa ait korelasyon katsayısı 

0.85, üniversite seçmeli beden eğitimi dersi alan öğrencilere ait sınıf içi korelasyon katsayısı 

0.95, ilköğretim okullarında spor yapanlara ait sınıf içi korelasyon katsayısı 0.74; liselerde spor 

yapanlar yapanlara ait sınıf içi korelasyon katsayısı 0.81; Sınıf Öğretmeliği Bölümünde 

öğrenim gören öğrencilere ait sınıf içi korelasyon katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada uygulanmak üzere toplam 3000 tutum ölçeği dağıtılmış ve 2714 tutum 

ölçeği geri toplanmıştır. Toplanan ölçekler arasından 84 ölçek değerlendirme dışı tutularak 

toplam 2630 ölçek değerlendirmeye alınmış ve tutum puanları dağılımlarının aritmetik 

ortalamaları (x) ve standart sapmaları (s) hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar 

için iki faktörlü varyans analizi (Two-Way Anova) kullanılmıştır. Hesaplanan değerlerin 

anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmış, farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey 

Testinden yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 



BULGULAR 

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin ilköğretim, lise ve üniversite düzeyleri ile 

cinsiyetlerine göre dağılımı, tutum puanları ve standart sapma değerleri verilmiştir.  

 

Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin ilköğretim, lise ve üniversite, spor yapan ilköğretim 8., 
lise 1. ve üniversite düzeyleri, cinsiyetlerine göre dağılımı, tutum puanları ortalamaları ve 

standart sapmaları. 

 
Gruplar  n X Ss 

 
İlköğretim 8. Sınıf 

Kız 376 4.18 0.35 
Erkek 415 4.27 0.35 
Toplam 791 4.23 0.35 

 
Lise 1. Sınıf 

Kız 321 4.16 0.33 

Erkek 322 4.30 0.34 

Toplam 643 4.23 0.33 
 
Üniversite 

Kız 235 4.28 0.39 

Erkek 207 4.34 0.32 
Toplam 442 4.31 0.36 

İlköğretim 8. Sınıf 
(Spor Yapanlar) 

Kız 112 4.35 0.33 
Erkek 128 4.42 0.31 

Toplam 236 4.39 0.32 
Lise 1. Sınıf (Spor 
Yapanlar) 

Kız 84 4.36 0.29 

Erkek 178 4.42 0.31 
Toplam 262 4.46 0.41 

Üniversite (Spor 
yapanlar) 

Kız 150 4.45 0.37 
Erkek 102 4.55 0.35 

Toplam 252 4.49 0.36 
 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan İlköğretim düzeyinde öğrenim gören kız 

öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.1856 standart sapması 0.3543, ilköğretim düzeyinde 

öğrenim gören erkek öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.2768 standart sapması 0.3580, 

lise düzeyinde öğrenim gören kız öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.1681 standart 

sapması 0.3359, lise düzeyinde öğrenim gören erkek öğrencilerin tutum puanları ortalaması 

4.3066 standart sapması 0.3425, üniversite düzeyinde öğrenim gören kız öğrencilerin tutum 

puanları ortalaması 4.2813 standart sapması 0.3993, üniversite düzeyinde öğrenim gören erkek 

öğrencilerin tutum puanları ortalaması  4.3417 standart sapması 0.3250’dir.  

İlköğretim düzeyinde öğrenim gören ve spor yapan kız öğrencilerin tutum puanları 

ortalaması 4.3579 standart sapması 0.3391, ilköğretim düzeyinde öğrenim gören ve spor yapan 

erkek öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.4235 standart sapması 0.3193, lise düzeyinde 

öğrenim gören ve spor yapan kız öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.3676 standart 



sapması 0.2940, lise düzeyinde öğrenim gören ve spor yapan erkek öğrencilerin tutum puanları 

ortalaması 4.5064 standart sapması 0.3540, üniversite düzeyinde öğrenim gören ve spor yapan 

kız öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.4581 standart sapması 0.3717, üniversite 

düzeyinde öğrenim gören ve spor yapan erkek öğrencilerin tutum puanları ortalaması 4.5579 

standart sapması 0.3584’dir.  

  

Tablo 2: Araştırmaya katılan öğrencilerin ilköğretim, lise ve üniversite, spor yapan ilköğretim 8., 
lise 1. ve üniversite düzeyleri ile cinsiyetlerine göre tutum puanlarının  iki faktörlü varyans 

analizi sonuçları 

Gruplar Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

f p 

Öğrenci Düzeyi 6.487 5 1.297 10.58 0.000*  

Cinsiyet 5.838 1 5.838 47.60 0.000*  

Ö. Düzeyi x Cinsiyet 0.483 5 0.097 0.788 0.558 

Hata 321.27 2620 0.123   

Toplam 48487.14 2632    

 p<0.05 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin Öğrenci Düzeyi ve 

cinsiyetlerine göre yapılan iki faktörlü varyans analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamalı 

bir fark bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin sınıf ve cinsiyetleri arasındaki etkileşim 

sonucunda ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Cinsiyete göre ortaya çıkan farkın erkek 

öğrencilerin tutum puanlarının yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Öğrenci düzeyi 

arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığı Tablo: 3’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3: Araştırmaya katılan öğrencilerin ilköğretim, lise ve üniversite, spor yapan ilköğretim 8., 
lise 1. ve üniversite düzeyleri arasındaki farkın hangi sınıflar arasında olduğunu gösteren Tukey 

Testi sonuçları 

  (I) Sınıf (J) Sınıf 

Ortalamaların 
Farkı  
(I-J) 

Standart 
Hata 

İlköğretim 8 Lise 1 -,0040 ,01861     
  
  
  
  

Üniversite -,0762(*) ,02081 

Sporcu İÖ 8 -,1594(*) ,02583 

Sporcu Lise 1 -,2284(*) ,02498 

Sporcu Üniversite -,2650(*) ,02535 

Lise 1 İlköğretim 8 ,0040 ,01861 

  
  
  
  

Üniversite -,0722(*) ,02166 

Sporcu İÖ 8 -,1554(*) ,02651 
Sporcu Lise 1 -,2244(*) ,02569 

Sporcu Üniversite -,2610(*) ,02605 

Üniversite İlköğretim 8 ,0762(*) ,02081 

  
  
  
  

Lise 1 ,0722(*) ,02166 

Sporcu İÖ 8 -,0832(*) ,02810 

Sporcu Lise 1 -,1522(*) ,02733 

Sporcu Üniversite -,1888(*) ,02767 
Sporcu İÖ 8 İlköğretim 8 ,1594(*) ,02583 

  
  
  
  

Lise 1 ,1554(*) ,02651 

Üniversite ,0832(*) ,02810 

Sporcu Lise 1 -,0690 ,03132 

Sporcu Üniversite -,1056(*) ,03161 

Sporcu Lise 1 İlköğretim 8 ,2284(*) ,02498 

  
  
  
  

Lise 1 ,2244(*) ,02569 
Üniversite ,1522(*) ,02733 

Sporcu İÖ 8 ,0690 ,03132 

Sporcu Üniversite -,0366 ,03093 

Sporcu Üniversite İlköğretim 8 ,2650(*) ,02535 

  
  
  
  

Lise 1 ,2610(*) ,02605 

Üniversite ,1888(*) ,02767 

Sporcu İÖ 8 ,1056(*) ,03161 
Sporcu Lise  ,0366 ,03093 

 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin Öğrenci Düzeylerine göre 

istatistiksel olarak anlamalı bulunan fark; spor yapmayan ilköğretim 8. sınıf öğrencileri ile spor 

yapmayan üniversite, spor yapan ilköğretim 8. sınıf, spor yapan lise 1. sınıf ve spor yapan 

üniversite öğrencileri arasında; spor yapmayan lise 1. sınıf öğrencileri ile spor yapmayan 

üniversite, spor yapan ilköğretim 8. sınıf, spor yapan lise 1. sınıf ve spor yapan üniversite 

öğrencileri arasında; spor yapmayan üniversite öğrencileri ile spor yapan ilköğretim 8. sınıf, 

spor yapan lise 1. sınıf ve spor yapan üniversite öğrencileri arasında; spor yapan ilköğretim 8. 

sınıf öğrencileri ile spor yapan üniversite öğrencileri arasında ortaya çıkmaktadır.  

 

 



TARTIŞMA VE YORUM 

Ankara’nın merkez ilçelerinde ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde öğrenim gören 

öğrencilerden spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarını 

saptamak ve karşılaştırmak amacıyla yapılan bu araştırmaya ilişkin tartışma ve yorumlar 

aşağıdadır. 

Bulgular cinsiyet  yönüyle incelendiğinde, grupların tutum puanları ortalamaları yüksek 

olmasına rağmen erkek öğrencilerin tutum puanları kız öğrencilere göre daha yüksektir. Smoll 

ve Schutz da (1980), yaptıkları araştırmada erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin 

tutumlarının genellikle kızlarınkine göre daha olumlu olduğunu bulmuşlardır. Öğrenci düzeyi 

olarak tutumları ele aldığımızda öğrencilerin yaşları büyüdükçe tutum puanlarının arttığı, 

sporcu öğrencilerin tutum puanlarının ise spor yapmayanlara göre daha olumlu olduğu 

görülmektedir. Ancak İlköğretim 8. sınıf ile lise 1. sınıf öğrencilerinin tutum puanları 

arasındaki fark anlamlı çıkmamıştır. Bunun yaş farkının az olmasından kaynaklandığını 

söylenebilir. Koca ve Demirhan (2004) tarafından yapılan çalışmaya göre de erkeklerin tutum 

puanları kızların tutum puanlarına göre anlamlı fark göstermiştir. Araştırmaya göre, öğrenci 

düzeyi yükseldikçe kız öğrencilerin tutum puanlarında düşüş, erkek öğrencilerin tutum 

puanlarında ise yükselme göze çarpmaktadır. Rice (1988), lise öğrencilerinin beden eğitimi 

öğretmenlerine ve beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını saptamak amacıyla yaptığı 

çalışmada ve Ryan ve arkadaşlarının (2003) ortaokul öğrencileriyle yaptıkları çalışma 

sonuçları da bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. Şişko ve Demirhan (2002), ilköğretim 

8. sınıf ve lise 1. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını saptamak için 

yaptıkları çalışmanın bulgularında  öğrenci tutumları arasında anlamlı fark bulamamışlar, bu 

bulgular bizim çalışmamızı desteklemektedir.  Spor yapan öğrenciler arasında üniversite 

öğrencilerinin tutum puanlarının en yüksek olması ise; spor yapan üniversite öğrencilerinin 

katılmış oldukları beden eğitimi ders saatlerinin fazlalığından kaynaklanmış olabilir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Sonuçlar 

 Ankara’da Merkez ilçelerinde öğrenim gören, spor yapan ve yapmayan ilköğretim 8. 

sınıf, lise 1. sınıf ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını 

karşılaştırmak amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen bulgulardan aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmaktadır.  



 1. Ankara’nın merkez ilçelerinde ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde öğrenim 

gören öğrencilerden spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin 

tutumları arasında cinsiyet açısından anlamlı fark vardır.  

 2. Ankara’nın merkez ilçelerinde ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde öğrenim 

gören öğrencilerden spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin 

tutumları arasında öğrenci düzeyi açısından gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

 Öneriler 

 1. Çalışma sonuçları ilköğretim, orta öğretim ve üniversitelerde beden eğitimi 

derslerinin işlenmesinde öğretmenlere öğrenci tutumları açısından yol gösterici olabilir.  

 2. Farklı yaş gruplarına bu ölçek uygulanarak bu çalışma daha fazla araştırma grubu ile 

tekrar edilebilir. 

 3. Araştırmada kullanılan tutum ölçeği, farklı illerde öğrenim gören öğrencilere 

uygulanarak araştırma sonuçları karşılaştırılabilir. 
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Biomechanical Analysis of The Overarm Throw Technics in Different Branches 

Meriç, B.,*Aydın,M.,*Çolak,T.,**Özbek,A.* 
*KOU Phy.Edu. and Sport Dep. 
**KOU Fac.of  Medicine Anatomy Dep. 
OBJECTİVE:Optimal usage of the energy and transformation of this energy into force can 

be increased by scientific studies. The aim is to analyze the tecniques of  the movements and 

achieve the highest level. 

The aim of our study is to compare the kinematic analysis of the overarm throw in diffirent 

branches. The other aim of this study is to form profile values for the over arm throw 

techniques in these sport branches. So its results will help other people’s studies. 

METHODS: 11 elite female handballers from Turkish national Handball team and 9 elite 

female volleyballers from Kocaelispor were selected as subjects. The backswing and 

acceleration phases of the volleyballers’ spike and Handballers’ jump shoot were researched 

3-dimesional videography technic were used to in this study. Two cameras of 50 Hz were 

used to shoot the athlete’s movements and the calibration of the field was achieved by DLT 

method. The frames were transfered from video to the computer and by using Simi motion 5.5 

programme, kinematic analysis were done. 

DISCUSSION and RESULT: In the back swing phase,it was found out that there were 

significant differences at the angular wideness, angular speed and angular acceleretion on the 

volleyballers’ and Handballers’ xy axis or on the transvers plane of the motions (p<0.01). 

Extension motion on the volleyballers’back swing phase is vertical, but handballers’were 

horizantal. For this reason it is usual that Handballers’arms have bigger motion angle.On 

vertical plane or on xz and yz axis,significant difference was found statistically on the 

forearm’s angular wideness, speed and acceleration (p<0.05).On acceleration 

phase,significant difference was found statistically on the angular wideness of the arm 

segment’s motion on volleyballers and Handballers(p<0.05).The angular wideness of the 

motion is higher on volleyballers. On sagital plane,significant difference was found that 

Handballers’arm motion’s angular wideness, speed and acceleration are more than that of the 

volleyballers (p<0.05). It is occupied with the fact that volleyballers  use vertical flection 

more,so it increases the time to gain the speed. Handballers transfer the speed used in 

horizantal flection to the vertical flection in a short period of time.     

The spike and jump which were defined on volleyballers’ and Handballers’ high arm 

throw techniques, may be seemed similar to each other, but if spike realises according to the 

high arm throw, we can understand that the difference acquires from this. To create a high 

acceleration by the correct technique in two of them,it was  some results. 

KEY WORDS: Biomechanic, overarm throw, hendball, voleyball 
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CİNSİYET VE  HEDEF YÖNELİMİNİN YARIŞMA KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

F. Zişan KAZAK* 

*Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 

 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, sporcuların hedef yöneliminin ve cinsiyet değişkenlerinin 

yarışma kaygıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmaya farklı spor dallarında yer alan 

111 bayan ve 126 erkek toplam 237 sporcu (X yaş= 21.81 ± 2.51) katılmıştır. Sporcuların 

hedef yönelimleri “Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği” ile; yarışma kaygıları ise 

“Müsabaka Durumluk Kaygı Envanteri” kullanılarak belirlenmiştir. hedef yöneliminin ve 

cinsiyet değişkenlerinin yarışma kaygıları üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan 2 x 2 x 2 

(cinsiyet, düşük-yüksek ego yönelim, düşük-yüksek görev yönelim) MANOVA testi 

sonucunda, cinsiyet, ego yönelim ve görev yönelim etkileşiminin bulunmadığı belirlenmiştir. 

Bunun yanında, cinsiyetin temek etkisini olduğu gözlenmiştir. Yarışma kaygı düzeyleri 

açısından bayan ve erkek sporcular arasında istatistiksel fark olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, hedef yönelim, yarışma kaygısı 

 

EFFECTS OF  GENDER AND GOAL ORIENTATION ON COMPETITIVE 

ANXIETY 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the influence of goal orientation and 

gender on competitive anxiety of athletes. The participants were 111 female and 126 male 

athletes aged 21.81 ± 2.51 yrs, performing in a wide variety of sports. “Task and Ego 

Orientation in Sport Questionnaire –TEOSQ” for determining goal orientations and 

“Competitive State Anxiety Inventory- CSAI-2” for determining competitive anxiety were 

administered to subjects. A 2 x 2 x 2 (gender, task high and low, ego high and low) 

MANOVA revealed no interaction for gender, ego orientation and task orientation. However, 

main effect emerged for gender. Post hoc analyses of the simple main effects found that male 

and female were different in competitive anxiety.  

Key Words: Gender, goal orientation, competitive anxiety. 
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GIRIŞ 

Birçok çalışma, kaygının sportif performansı etkilediği görüşünü desteklemektedir 

(Doğan & Moralı, 1996). Spor ortamlarında performansın önemli belirleyicisi olarak görülen 

kaygı, yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Cox'a (1985) göre kaygı "artmış 

fizyolojik uyarılmışlık ve subjektif bir endişe"dir; Anshel'e (1997) göre kaygı, "algılanan 

tehdittir". Horn'a (1992) göre ise kaygı, "uyarılmışlığın bilişsel boyutu ya da duygusal etkisi" 

olarak tanımlanmaktadır. Kaygı iki biçimde görülmektedir: Sürekli kaygı, durumluk kaygı. 

Sürekli kaygı (trait anxiety), çevresel koşullardan bağımsız olarak bireyin huzursuzluk, 

vesvese, endişe duyma, karamsar olma, stres altında aşırı duyarlılık gösterme ve yoğun 

reaksiyonlarda bulunma eğilimi biçiminde tanımlanmaktadır. Sürekli kaygı bireyin 

davranışlarında doğrudan doğruya gözlenemez. Ancak değişik zaman ve koşullarda saptanan 

durumluk kaygı reaksiyonlarının şiddetinden ve sıklığından yararlanılarak saptanabilir (Öner, 

1977). Durumluk kaygı (state anxiety) ise, kişinin önemli bir olay veya durum (müsabaka) 

öncesi endişeli olması, gergin olması durumu ile ilgili kaygı olarak tanımlanmaktadır. Bir 

anlamda  bireyde gerginlik ve endişe yaratan o anki durum ortadan kalktığında bu gibi 

olumsuz duygularda ortadan kalkmaktadır. Durumluk kaygıya organizmanın artmış 

uyarılmışlığı eşlik etmektedir. Bireyin yaşamış olduğu sürekli ya da durumluk kaygı düzeyleri 

geliştirilmiş olan farklı envanterlerle değerlendirilmektedir. Bunlardan Martens'in müsabaka 

durumluk kaygı envanteri (Competitive State Anxiety Inventory -CSAI), kişinin müsabaka 

öncesinde yaşadığı durumluk kaygının çok boyutlu (somatik, bilişsel kaygı ve kendine güven 

gibi) ölçülebilmesini sağlamaktadır. Somatik kaygı, algılanana fizyolojik uyarılmışlıktaki artış 

olarak ifade edilebilir. Bilişsel kaygı, negatif duygu ve düşünceler biçiminde tanımlanabilir. 

Bilişsel kaygı somatik (fizyolojik) kaygıdan farklı olarak endişe ve olumsuz düşünme ve 

beklentileri, dikkatin  bozulması, konsantre olamama, kişinin kaygıyla ilgili düşüncelerini 

ifade etmektedir (Weinberg ve Gold,1995; Horn,1992; Parfitt, Jones ve Hardy, 1990).  

Dolayısıyla bireyin kendini ve yeteneğini algılama biçimi, kaygıyı yaşama biçimine etki eden 

bir faktör olarak değerlendirilebilir.  Bireyin kendi yeteneklerini algılaması görüşüne dayanan 

ve başarı ortamlarında ego yönelim ve görev yönelim olarak nitelendirilen iki başarı 

hedefinin, kaygıyı açıklamada etkili olduğu düşünülebilir. Bu iki hedef, bireylerin yetenek 

düzeylerini kişisel olarak yargılama şekliyle ilgilidir. Görev yönelimli olan bir kişi; beceri 

gelişimi, yeni beceri öğrenme, görevde ustalığı gösterme ve sıkı çalışma üzerine 

odaklanmaktadır. Yeteneği gösterme, maksimum çabaya dayandırılır ve kişi referanslıdır. Ego 

yönelimde ise, üstün yeteneği kanıtlama üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Ego yönelimli olan bir 

kimse için subjektif başarının temel kaynağı, bir müsabaka sırasında daha az çaba ile rakibini 
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yenme olacaktır. Görev yönelimli bir kişi, sıkı çalışma ve akranları ile işbirliği yapmanın 

başarıya götüreceğine inanırken; ego katılımlı bir kişi ise başarıya üstün yeteneği kanıtlayarak 

ve rakiplerini mağlup ederek ulaşılacağına inanmaktadır (Roberts, Spink, ve Pemberton, 

1999; Duda, 1993). Bu iki hedef yöneliminin aynı sürekliliğin iki kutbu olmaktan çok 

ortogonal olduğu, belirli derecelerde her sporcuda bulunduğu (Jagacinski ve Nicholls, 1984; 

Kavussanu ve Ntoumanis, 2003) ve bu iki bağımsız başarı düşüncesinin kombinasyonunun 

sporcuyu betimlediği belirlenmiştir (Nicholls, Cobb, Yackel, Wood ve Wheatley, 1990). Buna 

göre, bu iki hedef yönelimin her ikisi de yüksek yada düşük; ikisinden biri düşük diğeri 

yüksek olabilmektedir (Duda, 1998). Durumsal etmenler, belirli bir yönelimin baskın 

olmasını sağlayabilir. Bir ortamda yada durumda bir yönelim, diğerinde öbür yönelim daha 

fazla sergilenebilir. Hedef yönelimindeki bireysel farklılıkları, görev ve ego yöneliminin 

değişik kombinasyonlarının ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. Bu  çalışmanın amacı da, 

sporcuların hedef profillerinin yarışma kaygısı boyutları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.  

 

YÖNTEM 

Katılımcılar: 

Çalışmaya, farklı spor dalarından basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen (futbol, 

voleybol, hentbol, basketbol, yüzme, cimnastik) 21.81 ± 2.51 yaş ortalamasına sahip 111 

bayan (21.22 ± 1.73)  ve 126 erkek (22.33 ± 2.95) olmak üzere toplam 237 sporcu katılmıştır. 

Yarışmacılık düzeyleri profesyonel ligden amatör ligine kadar değişen katılımcıların, spor 

deneyimlerinin ortalama olarak 8.01 ± 4.19 yıl olduğu gözlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları: 

Yarışma Kaygısı: “Müsabaka Durumluk Kaygı Envanteri- Competitive State Anxiety 

Inventory- CSAI-2” Martens, Burton, Vealey, Bump ve Smith tarafından (1990) geliştirilmiş, 

Türk sporcularına uyarlama çalışması Koruç (2003) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yargıların 

4 değerlendirme basamağına göre yapıldığı 27 maddeden oluşmakta ve üç alt ölçeği (bilişsel 

kaygı, somatik kaygı ve kendine güven) içermektedir. Puan aralığı 9 ile 39 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlık değerleri sırasıyla kızlar için .88, .74, .82; erkekler için .89, 

.76, .87 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test değerleri ise Bilişsel kaygı için .96, somatik 

kaygı için .92 ve kendine güven için .94 olarak belirlenmiştir.  

Hedef Yönelimleri: “Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği”-SGEYÖ (Task and Ego 

Orientation in Sport Questionnaire –TEOSQ)  Nicholls’un “Gelişimsel Temelli Algılanan 

Yeterlik Kuramı”na dayalı olarak geliştirilen (Duda, and Nicholls, 1992) ve literatüre 

kazandırdığı ölçeğin Türk sporcularına uyarlaması Toros (2001) tarafından 
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gerçekleştirilmiştir. İlgili ölçek, 7’si görev, 6’sı ego yönelimi olmak üzere 13 maddeden 

oluşmuştur. Ölçeği yanıtlayanlar her bir maddeye katılımlarını 5’li değerlendirme sistemine 

göre yaparlar. Görev yönelimli maddelere örnek olarak “Sıkı çalıştığımda sporda kendimi 

başarılı hissederim”; ego yönelimli maddelere örnek olarak “Diğerlerinden daha fazla sayı 

yaptığımda kendimi başarılı hissederim” verilebilir. Ölçeğin faktör analizi sonucunda 

maddelerin orijinal ölçekte olduğu gibi iki faktör altında toplandığı ve boyutların varyansın % 

51.01’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alpha değerlerine 

bakıldığında, görev yönelimli hedefler .87, ego yönelimli hedefler .85 Cronbach alpha 

güvenirlik katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir. Genel olarak ölçeğin güvenirlik katsayısı 

.86 olarak tespit edilmiştir. Alt ölçekler 65 ile .72 arasında değişen test-tekrar test 

korelasyonlarına sahiptir. 

Verilerin Analizi: 

Verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak değişkenlere ait 

betimsel istatistiklere bakılmış, daha sonra medyan bölme (median split) yöntemiyle 

ortogonal olan iki hedef yönelimi profili, düşük ego - yüksek ego ve düşük görev - yüksek 

görev şeklinde gruplandırılmıştır. Son olarak, 2 (bayan-erkek) x 2 (düşük ego-yüksek ego)x 2 

(düşük görev-yüksek görev) MANOVA analizi uygulanarak cinsiyet ve hedef yöneliminin 

yarışma kaygıları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. MANOVA’da bilişsel kaygı, somatik 

kaygı ve kendine güven bağımsız değişken olarak; cinsiyet (bayan-erkek), ego yönelim 

(düşük-yüksek) ve görev yönelim (düşük-yüksek) bağımsız değişken olarak işleme alınmıştır. 

Gruplar arasındaki anlamlı etkileri açıklamak için Post hoc test uygulanmıştır. Bunun yanında 

cinsiyet, ego yönelim ve görev yönelim değişkenleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için 

Pearson korelasyon katsayısı değerine bakılmıştır. Verilerin analizinde SPSS (versiyon 11) 

paket programından yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Görev ve ego yönelimlerine ilişkin betimsel istatistikler. 

Hedef Yönelim X SS Medyan 

Ego yönelim 3.09 0.853 3.33 

Görev yönelim 3.59 0.83 3.71 
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Tablo 1’de görev ve ego yönelimlerine ilişkin betimsel istatistikler sunulmuştur. 

Çalışmada sporcuların ego ve görev yönelimlerini gruplandırmak için kullanılan medyan 

bölme yöntemi sonucunda, ego hedef yöneliminde 3.33 medyan değerinden yüksek değere 

sahip olan sporcular yüksek ego yönelimli; 3.33 medyan değerinde düşük olan sporcular ise 

düşük ego yönelimli sporcular olarak ele alınmışlardır. Aynı şekilde, görev yönelimi, 3.71 

medyan değerine göre sporcular düşük ya da yüksek görev yönelimli olarak 

gruplandırılmıştır. 

 

Tablo 2. Cinsiyet, ego yönelim ve görev yöneliminin, bilişsel kaygı, somatik kaygı ve 

kendine güven boyutlarına göre betimsel istatistikleri. 

 Cinsiyet  

 Bayan (n=111) Erkek (n=126) 

 X SS X SS 

Hedef yönelim     

Görev yönelim 3.61 0.83 3.56 0.83 

Ego yönelim 3.16 0.86 3.03 0.85 

Yarışma kaygısı     

Bilişsel kaygı 19.43 3.56 19.22 3.68 

Somatik kaygı     17.93** 3.94 16.74 4.04 

Kendine güven 26.26 4.82       28.67*** 4.81 

 Ego Yönelim  

 Düşük (n=117) Yüksek (n=120)  

 X SS X SS 

Yarışma kaygısı     

Bilişsel kaygı 19.02 3.40 19.62 3.80 

Somatik kaygı 17.03 3.98 17.55 4.08 

Kendine güven 27.33 5.01 27.76 4.91 

 Görev Yönelim  

 Düşük (n=124) Yüksek (n=113) 

 X SS X SS 

Yarışma kaygısı     

Bilişsel kaygı 19.02 3.67 19.66 3.55 

Somatik kaygı 17.12 4.00 17.49 4.07 

Kendine güven 27.71 4.89 27.36 5.03 
 **p<0.01 ***p<0.001 
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2 x 2 x 2 MANOVA analizi sonucunda, cinsiyet, görev yönelim ve ego yönelim için 

etkileşimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (Wilks’ λ = 0.99, F(3, 227)= 1.08, 

p= 0.36, η2 = 0.01). Görev yönelim (Wilks’ λ = 0.99, F(3, 227)= 0.34, p= 0.79, η2 = 0.01) ve ego 

yönelim (Wilks’ λ = 0.98, F(3, 227)= 1.58, p= 0.20, η2 = 0.02) düzeylerinin temel etkisi 

bulunmazken, cinsiyetin temel etkisinin (Wilks’ λ = 0.93, F(3, 227)= 5.88, p= 0.001, η2 = 0.07) 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bayan sporcuların bedensel kaygılarının (M 

= 17.93, SS = 3.94) erkek sporculara (M = 16.74, SS = 4.04) göre istatistiksel olarak yüksek 

olduğu (p<0.01); buna karşın bayan sporcuların kendine güven düzeylerinin (M = 26.26, SS = 

4.82) erkek sporculara (M = 28.67, SS = 4.81) göre düşük olduğu görülmüştür (p<0.000). 

Cinsiyetin temel etkisi Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3.  Cinsiyet, ego yönelim ve görev yönelim değişkenleri arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi. 

 
Bilişsel 
kaygı 

Somatik 
kaygı 

Kendine 
güven 

Ego 
yönelim 

Görev 
yönelim 

Bilişsel kaygı      

Somatik kaygı 0,61**     

Kendine güven  -0,51** -0,57**    

Ego yönelim 0,18** 0,12 0,01   

Görev yönelim 0,07 -0,02 0,09 0,50**  

Cinsiyet  -0.03 -0.15* 0.24** -0.08 -0.031 
 **p<0.01 ***p<0.001 

 
Çalışmada esas alınan değişkenler arasında ilişki incelendiğinde, ego yönelim ile 

bilişsel kaygı arasında pozitif yönde (r =0.18; p<0.001); cinsiyet ile somatik kaygı arasında 

negatif (r =-0.15; p<0.01); cinsiyet ile kendine güven arasında pozitif (r =0.24; p<0.001) ilişki 

olduğu görülmüştür. Bunun yanında kendine güven boyutunun somatik kaygı (r = -0.51; 

p<0.001) ve bilişsel kaygı (r =-0.57; p<0.001) ile negatif yönde ilişkili olduğu da 

gözlemlenmiştir (bkz. Tablo 3). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmanın amacı, sporcuların hedef yöneliminin ve cinsiyet değişkenlerinin 

yarışma kaygıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Hedef yönelimleri ile ilgili çalışmalar 

(Georgiadis, Biddle & Vanden Auweele, 2001; Wang & Biddle, 2001; Wang, Chatzisarantis, 
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Spray ve Biddle, 2002; White, 1998), her iki hedef yöneliminin düşük ya da yüksek olması, 

ya da bir hedef yöneliminin yüksek diğerinin düşük olması bireyin sportif ortamda 

sergileyeceği davranımları farklılaştırdığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda hedef 

yöneliminin ve ek olarak cinsiyetin yarışma kaygısı üzerindeki etkisini incelediğimiz 

çalışmada, cinsiyet,ego yönelim ve görev yönelimi etkileşiminin bulunmadığı görülmüştür. 

Çalışmada elde ettiğimiz sonuçların aksine, Jing ve Lu (1999) ise, ego yönelimin bilişsel 

kaygıyı etkilediği, yüksek ego yönelimli bireylerin yüksek durumluk bilişsel kaygı düzeyine 

sahip olacağını belirtirken; Kai Sim (2001) çalışmasında da, yüksek ego yönelimli bireylerin 

yüksek durumluk somatik kaygı düzeyine sahip olacağını belirtmiştir. bunun yanında 

cinsiyetin temel etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Bayan sporcuların bedensel kaygılarının 

erkek sporculara göre istatistiksel olarak yüksek olduğu; buna karşın bayan sporcuların 

kendine güven düzeylerinin erkek sporculara göre düşük olduğu bulunmuştur. Kai Sim 

(2001)’in yapmış olduğu çalışmada, kendine güven boyutunda erkeklerin kendine güven 

puanlarının bayanlara göre daha yüksek olduğunu, buna karşın bedensel kaygı puanında 

bayan sporcuların erkek sporculara göre daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Byoung ve Gill (1997) tarafından yapılan çalışmada da, görev ve ego 

yönelim düzeylerinin cinsiyetler açısından farklılaşmadığını ileri sürmüştür. Cinsiyet, ego 

yönelim ve görev yönelimi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, ego yönelim ile bilişsel 

kaygı arasında pozitif yönde; cinsiyet ile somatik kaygı arasında negatif; cinsiyet ile kendine 

güven arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanında kendine güven boyutunun 

somatik ve bilişsel kaygı ile negatif yönde ilişkili olduğu da gözlemlenmiştir. Literatür bu 

açıdan incelendiğinde, bilişsel kaygının somatik kaygı ile pozitif yönde, bilişsel ve somatik 

kaynının kendine güven ile ise negatif yönde ilişkisi olduğunu (Kai Sim,2001); Jing ve Lu 

(1999) ise, ego yönelimin bilişsel kaygı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu belirlenmiştir. 

Elde edilen tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde, sporcunun cinsiyeti ve hedef 

yönelimleri profilleri etkileşiminin müsabaka kaygısının boyutları olan bilişsel kaygı, somatik 

kaygı ve kendine güven açısından anlamlı olmadığı, yalnızca cinsiyet boyutunda bu farklılığın 

net bir biçimde belirginleştiği söylenilebilinir. Bu çalışma, farklı zaman ve koşullar altında 

müsabaka kaygı düzeylerinin değerlendirilmesiyle daha kapsamlı açıklamalar ve yaklaşım 

getirecektir.  

 

 

 

 



 8 

KAYNAKLAR 

 

Anshel, M. H. (1997). Sport psychology: from theory to practice. 3rd ed. Scottsdale, Arizona: 

Gorsuch Scarisbrick. 115-151. 

Byoung, J.K., Gill, D.L. (1997). A cross-cultural extension of goal perspective theory to 

Korean youth sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19, 142-155. 

Cox, R.H. (1985). Sport psychology: concepts and applications. Dubuque, Iowa: 

Wm.C.Brown. 

Doğan, B., Moralı, S. (1996). Elit sporcularda yarışma-performans kaygı düzeylerinin 

karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 2-10. 

Duda, J.L. (1993). Goals: a social-cognitive approach to the study of achievement motivation 

in sport. In R.N. Singer, M. Murphey, L.K. Tennant (Eds.), Handbook on research on 

sport psychology (pp.421-436). New York: Macmillan. 

Duda, J.L. (1998). Advances in sport and exercise psychology measurement: Sport motivation 

and perceived competence. Morgantown: Fitness International Technology. 

Duda, J.L. ve Nicholls, J.G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork 

and sport. Journal of Educational Psychology, 84, 290-299. 

Georgiadis, M.; Biddle, S.J.H. ve Vanden Auweele, Y. (2001). Cognitive, emotional, and 

behavioural connotations of task and ego goal orientation profiles: An ideographic 

approach using hierarchical class analysis. International Journal of Sport Psychology, 

32(1), 1-20. 

Horn, T. S. (Ed.) (1992), Advances in Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Jagacinski, C. M. ve Nicholls, J. G., (1984). Conceptions of ability and related affects in task 

involvement and ego involvement. Journal of Educational Psychology, 5, 909-919. 

Jing, F., Lu, H. (1999). Contributions of perfectionism, achievement goals and perceived 

ability on competitive anxiety under tense and relaxed situations. Retrieved Nov 4, 

2003, from websrv5.ncpes.edu.tw/~physical/ internationalthses/8.pdf. 

Kai Sim, L. (2001). Goal Orientation and Competitive Sports Anxiety. Retrieved Nov 5, 

2003, From http://wwwnew.hjc.edu.sg/pro_sharing/files/pe/goal_orientation_and_ 

competitive_sports_anxiety.doc 

Kavussanu, M. ve Ntoumanis, N., (2003). Participation in Sport and Moral Functioning: Does 

Ego Orientation Mediate Their Relationship?. Journal of Sport & Exercise 

Psychology, 25 (4), 501-518. 



 9 

Koruç, Z. (1998). CSAI-2 'nın Türkiye Uyarlaması. Uluslararası 5. Spor Bilimleri Kongresi. 

Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 5-7 Kasım. 

Martens, R., Burton, D., Vealey, R. S., Bump, L. A., Smith D. (1990). Development and 

validation of the Competitive State Anxiety Inventory-2. In R. Martens, R. S. Vealey, 

D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport (pp. 117-190). Champaign, IL: Human 

Kinetics.  

Nicholls, J. G.; Cobb, P. C.; Yackel, E.; Wood, T. ve Wheatley, G. (1990). Students’ theories 

about mathematics and their mathematical knowledge: Mutiple dimensions of 

assessment. In G. Kulm (Ed) Journal for Research in Mathematics Education, 21, 109-

122. 

Öner, N. (1977). Durumluk-sürekli kaygı envanterinin Türk toplumunda geçerliği. Doçentlik 

tezi, Ankara.  

Parfitt, C.G.; Jones, J.G.; Hardy, L. (1990). Multidimensional anxiety and performance. In 

J.G. Jones, L.Hardy (Eds.), Stress and Performance in Sport. Chichester: John Wiley 

and Sons. 

Roberts, G.C., Spink, K.S., Pemberton, C.L. (1999). Learning experiences in sport 

psychology. 2nd ed. Champaign,IL: Human Kinetics. 115-118. 

Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel 

(motivasyonel)  iklim ve hedeflerin özgünlük, güçlük derecesi özelliklerinin yaşam 

doyumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin. 

Wang, C.K.J. ve Biddle. S.J.H. (2001). Young people's motivational profiles in physical 

activity: A cluster analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23 (1), 1-22. 

Wang, C.K.J.; Chatzisarantis, N.L.D.; Spray C.M. ve Biddle, S.J.H. (2002). Achievement 

goal profiles in school physical education: Differences in self-determination, sport 

ability beliefs, and physical activity. British Journal of Educational Psychology, 72, 

433–445. 

Weinberg, R.S.; Gould, D. (1995). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, 

IL: Human Kinetics. 59-72, 137-160. 

White, S.A. (1998). Adolescent goal profiles, perceptions of the parent- initiated motivational 

climate, and competitive trait anxiety. The Sport Psychologist, 12(1); 16-28.  

 

 

 



 1 

HEDEF YÖNELİMLERİ  VE ALGILANAN MOTİVASYONEL İKLİM 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

(Liseli Erkek Voleybolcular Üzerine Bir Çalışma) 

 

Turhan TOROS*                      Ziya KORUÇ**                  

                            * Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. / Denizli 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, liseli erkek voleybolcularda hedef yönelimi ve algılanan motivasyonel iklim 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya 18 okul takımında yer alan, toplam 156 erkek liseli voleybolcu 

katılmıştır (yaş ortalaması 16.33±0.75 yıldır). Voleybolcuların hedef yönelimleri, “Sporda Görev ve Ego 

Yönelim Ölçeği –SGEYÖ-” ile, algılanan motivasyonel iklimleri ise, “Sporda Algılanan Motivasyonel İklim 

Ölçeği –SAMİÖ-“ ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve pearson korelasyon istatistik 

tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular liseli voleybolcuların görev yönelimi ortalamalarının, ustalık iklimi 

ortalamalarından daha yüksek olduğunu, ego yönelimi ortalamalarının ise performans iklimi ortalamalarından 

daha düşük olduğu göstermektedir. Toplam puanlar değerlendirildiğinde ise, ustalık ikliminin, görev 

yöneliminden ve performans ikliminin, ego yöneliminden daha yüksek olduğu görülmektedir. Hedef  yönelimi 

ve motivasyonel iklim arasındaki ilişkilerde, görev yönelimi ve ustalık iklimi arasında (0.236; p<0.003) pozitif  

yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ego yönelimi ile ustalık ve performans iklimleri arasında bir ilişki 

bulunmamıştır. Sonuç olarak, liseli erkek voleybolcuların görev yönelimleri arttıkça  ustalık iklimlerinin de 

artmakta olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:   Hedef yönelimleri, Görev yönelimli hedefler, Ego yönelimli  hedefler, Algılanan  

motivasyonel iklim, Ustalık iklimi, Performans iklimi. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN GOAL ORIENTATION AND PERCEIVED MOTIVATIONAL 

CLIMATE  AMONG HIGH SCHOOL VOLLEYBALL  PLAYERS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

 The aim of study was to explore the relationships between goal orientation and perceived motivation 

climate among high school boys volleyball players. A total of 156 high school volleyball players  (X= 

16.33±0.75)  participated in this study. The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) ve The 

Perceived Motivation Climate Questionnaire (PMCSQ) were used  in the study. Descriptive statistics and 

pearson correlation coefficient were used as statistical analyses. Positive significant relationships were found 

between task orientation and  mastery climate (0.236; p<0.003) factors. In conclusion, When high school 

volleyball players task orientation rease  mastery climate increases. 

 

Key words:  Goal orientation, Task orientation, Ego orientation, Perceived Motivational Climate, 

Mastery climate, Performance climate. 
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GİRİŞ 

Sporcunun veya antrenörün kendine özgü spor branşında bireysel olarak ne kadar 

başarılı ve başarısız olduğu birçok etmene bağlıdır. Bu etmenlerden birisi de hedef 

yönelimleri ve algılanan  motivasyonel iklim olarak düşünülmektedir.  

 Hedef yönelim kuramına göre, insanlar, hedeflere ulaştıkları anda başarı hissi elde 

ederler. Başarı hisleri, hedeflerin başarılmasının sonucu olarak elde edilir ve değeri hedefin 

sporcu tarafından başarılmasına göre verilir (Nicholls ve ark., 1989). Başarı veya başarısızlık 

hissi sporcunun hedef yönelimine bağlıdır. Başarı, hem kişiyle hem de diğerleriyle 

kıyaslandığında hedef yönelimini belirler (Nicholls, 1984). Aslında hedef  yönelimi, kişinin 

başarısını değerlendirdiği objektifidir. 

Hedef yönelim kuramı üzerine yapılan araştırmalar, iki bağımsız başarı düşüncesinin 

olduğunu göstermiştir. Bunlar görev yönelimli hedefler ve ego yönelimli hedefler olarak 

adlandırılmaktadır (Duda ve Nicholls, 1992; Nicholls ve ark., 1989; Nicholls, ve ark., 1990).  

Hedef yöneliminin ilk boyutu, görev yönelimli hedeflerdir. Başarılı olmak için, sporcu 

çok çalışmalı ve elinden gelen en iyi çabayı ortaya koymalıdır. Başarı bu sürecin içinde;  zevk 

de çalışmadadır. Stephens ve Bredilmer (1995), görev yönelimi yüksek olan sporcuların, 

kendilerini becerikli gördüklerini ve sporda yer almaktan hoşnut olduklarını belirtmektedirler. 

Görev yönelimi yüksek olan sporcu, yarışmaları becerisini geliştirmek için bir şans olarak 

görür. Rakip ne kadar iyi olursa, gelişim için bireysel becerisini artırmak ta o kadar büyüktür. 

Görev yönelimli hedeflere sahip sporcu için başarısızlık, en iyi performanstan daha azını 

yapmaktır.                       

Hedef yöneliminin ikinci boyutu ise ego yönelimli hedeflerdir. Ego yönelimli sporcu, 

başkalarına göre üstünlük sağladığında başarı hissi elde eder. Onun için “en iyi” 

nitelendirilmek zevktir, tartışılmaz sürekli olarak en iyi olmak ister. Walling ve Duda’nın 

(1995) yaptığı araştırmaya göre, ego yönelimi yüksek olan sporcular, başaramayacaklarını 
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hissettiklerinde yarışmada isteksiz olurlar. Bu tür sporcular, kazanmayı veya üstünlüğün 

sağlanmasını  büyüklük olarak görürler ve kazanmak için yapılması gereken herşeyi kurallara 

uymamak pahasına olsa bile yapmak isterler (Duda, 1992).  

Sporcu bir kez kazanmakta başarısız olursa, ya da kendini daha üstün algılarsa, 

spordaki katılımını devam ettirmeyebilir. Jagacinski ve Nicholls (1984)’a göre, hedef 

yöneliminin iki bağımsız etmeni her sporcuda mevcuttur ve her etmenin kendini sergilediği 

derece sporcunun hedef yönelimidir. Bu iki bağımsız etmende, görev yüksek-ego yüksek, 

görev yüksek-ego düşük, görev düşük-ego yüksek, görev düşük-ego düşük olabilir. 

Roberts ve Treasure (1995)’a göre, “Bir öğretmenin tercihi, görevleri nasıl 

düzenlediğinde, çocukların öğrenimi ve değerlendirilmeleri konusunda spesifik antrenörlük 

çalışması yaptığında ortaya çıkar. Bir öğretmen, ebeveyn, veya koç, kesin ipuçları, ödülleri 

hissettirerek sporcuyu hedef yönelimine motive eder. Bir çocuk bir oyunda eve döndüğünde 

ailesinin ona “nasıldın?” veya “kazandın mı?” gibi soruları, sporcunun belirli amaçlara 

verdiği değer için ipucudur. Her soru, beraberinde bir değer serisi getirir. Eğer bir koç, 

çalışma zamanının çoğunu “starlarla” çalışarak geçiriyorsa, oyunculara bir mesaj gönderiyor 

demektir. Hedef türü ve koçun bu hedefleri başarmakta kullandığı yol, koçun sevk ettiği 

değerler hakkında oyunculara çok şey ifade eder. 

Motivasyonel iklim, ustalık ve performans hedefleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ustalık 

yönelimli bir iklim, sosyal sorumluluğa yönlendirir, hayat boyu beceriyi artırır, deneyerek 

öğrenme isteği verir ve ısrarcılığı yaratır (Roberts ve Ommundsen, 1996; Solmon, 1996). 

Roberts ve Ommundsen (1996) ’e göre, performans yönelimli iklim, takım üyelerinin veya 

rakibin becerisine üstünlükten elde edilen tatmin hissini kolaylaştırır.  

Sporcunun hedef yönelimi, kendisinin motivasyonel iklim algısını etkileyebilir. 

Norveç Üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümünde 148 öğrenci ile yapılan bir çalışmanın 

sonucuna göre,  öncelikle görev yönelimli olan sporcuların, motivasyonel iklimi ustalık hedef 
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yönelimli olarak algıladıklarını ve aynı şekilde, öncelikle ego yönelimli sporcular, 

motivasyonel iklimlerini, performans görev yönelimli olarak algıladıkları belirlenmiştir 

(Roberts ve Ommundsen, 1996). Ayrıca elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda yapılan 

bir çalışmada, görev yönelimi ve ego yönelimi ile performans iklimi arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur (Toros, 2001; Toros, 2002). 

Hedef yönelimi ile algılanan motivasyonel iklim değişkenleri arasında paralellikler 

göze çarpmaktadır. Görev ile ilişkili hedef yönelimi, bireysel bir özellik olarak, ustalık 

yönelimli motivasyonel iklimde en iyi gerçekleşecektir. Yine bir bireysel özellik olarak ego 

ile ilişkili hedef yönelimi, performans yönelimli motivasyonel iklimle uyumludur. Bu 

bakımdan uygun beceri düzeyindeki etkinliklerin, liseli voleybolcuların hedef yönelimleri ile 

motivasyonel iklimleri arasında ilişki olması beklenen bir sonuç olacaktır. Sporcunun hedef 

yönelimi, kendisinin motivasyonel iklim algısını etkilediği bilindiğine göre, bazı yetenek 

düzeyindeki  sporcuların örneğin görev yönelimi yüksek olan liseli voleybolcuların 

motivasyonel iklimi, ustalık hedef yönelimli olarak algıladıklarını ve aynı şekilde, öncelikle 

ego yönelimi yüksek sporcuların, motivasyonel iklimlerini, performans görev yönelimli 

olarak algıladıkları düşünülebilir. 

Gerek hedef yönelimleri gerekse algılanan motivasyonel  iklim değişkenleri, bilişsel 

yargılama ve değerlendirme temelli değişkenlerdir (Toros, 2002). Yine sporcunun görev veya 

ego ile ilişkili hedef yönelimlerine sahip olma derecesi, ustalık veya performans ile ilişkili bir 

yaşantı değerlendirmesini gerektirir. Spor ortamının motivasyonel iklim  algıları ve hedef 

yönelimleri  değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek yararlı olacaktır.  

Bu araştırmanın amacı, liseli erkek voleybolcuların  hedef  yönelimleri ve  algılanan 

motivasyonel iklim değişkenleri  arasındaki ilişkiyi incelemektir. Değişkenlerin gösterdiği 

özelliklerin yanı sıra, alt boyutlar arasındaki ilişkilerde araştırmanın önemli bir noktasını 

oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM 

Örneklem 
 

 Araştırma evrenini, voleybol oynayan liseli basketbolcular oluşturmaktadır. Evreni 

olabildiğince temsil etmek üzere takımların bölgelere yoğunluğu gözetilerek, liselerde 

voleybol oynayan 18 okul takımından toplam 188 erkek voleybolcu örneklem olarak 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 32 erkek voleybolcu ölçme araçlarını eksik doldurdukları 

için çıkartılmış ve toplam 156 erkek voleybolcu araştırmamızda örneklem olarak katılmıştır.  

Çalışmada liseli erkek voleybolcuların yaşları 16.33±0.75 yıldır. Örneklem seçiminde bölge 

ve takım yoğunluğu temelli tabakalı örnekleme yoluna başvurulmuştur.  

 
 

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırma 18 okulun lise  takımında yer alan ve okullararası turnuvalarda voleybol  

oynayan  erkek voleybolcularla sınırlıdır. 

 

Veri Toplama Araçları  

 Araştırmada temel ölçme araçları, Duda (1989; 1992) tarafından geliştirilen 

“Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği (SGEYÖ)” ve Walling, Duda ve Chi (1993) 

tarafından geliştirilen “Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği (SAMİÖ)” dir. 

 

 Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği: Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği,  

7’si görev, 6’sı ego yönelimi olmak üzere 13 maddeden oluşmuştur. Ölçeği yanıtlayanlar her 

bir maddeye katılımlarını 5’li değerlendirme sistemine göre yaparlar. Ölçeğin Türk 

sporcularına uyarlama çalışması Toros (2001) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği 
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çalışması açıklayıcı faktör analizi yardımıyla yapılmış ve görev ve ego yönelimi olmak üzere 

iki faktör bulunmuştur (Duda, 1989; Duda ve ark., 1995). Ölçek ile ilgili çalışmada, ölçeğin iç 

tutarlığı görev yönelimi için  .79  ve ego yönelimi için  .81 olarak belirlenmiştir (Duda ve 

Whitehead, 1998). Duda (1992), ölçeğin üç haftalık test tekrar test güvenirliğini görev 

yönelimi için .68 ve ego yönelimi için  .75 olarak bulmuştur. Toros (2001), yaptığı çalışmada 

ilgili bulguları Türk sporcuları için test etmiştir. Bu çalışmada görev ve ego yönelimi olmak 

üzere iki faktörün genel varyansın %58’ini açıkladığı; iç tutarlığın görev yönelimi için  .87 ve 

ego yönelimi için  .85 olduğu ve üç haftalık test tekrar test güvenirliğinin görev yönelimi için  

.65 ve ego yönelimi için  .72 olduğu ortaya çıkmıştır.  

  

 Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği: Sporda Algılanan Motivasyonel 

İklim Ölçeği,  9’u performans, 12’si ustalık iklimi olmak üzere 21 maddeden oluşmuştur. 

Ölçeği yanıtlayanlardan her bir maddeyi 5’li değerlendirme sistemine göre yargılaması 

istenmektedir. Ölçeğin Türk sporcularına uyarlama çalışması Toros (2001) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin orijinal çalışmasında yapı geçerliği, hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı 

faktör analizi yardımıyla yapılmıştır (Walling, Duda ve Chi, 1993). Bu çalışmada ustalık ve 

performans iklimi olmak üzere iki faktörün bulunduğu belirlenmiştir. Seifriz ve ark. (1992) ve 

Walling ve ark. (1993), ölçeğin iç tutarlık katsayılarını .73  ve .84 (performans iklimi), .80 ve 

. 81 (ustalık iklimi) olarak bulmuşlardır. Barnes, Page ve McKenna (1997), ölçeğin bir aylık 

test-tekrar güvenirliğini .68 olarak belirlemişlerdir. Toros (2001), ilgili bulguları Türk 

sporcular için test etmiştir. Bu çalışmada ustalık ve performans iklimi faktörlerinin ölçeğin 

genel varyansının %51’ini açıkladığı, ölçeğin iç tutarlığının ustalık iklimi için .84; performans 

iklimi için .90 olduğu ve üç haftalık test-tekrar test güvenirliğinin ustalık iklimi için .66, 

performans iklimi için .74 olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Verilerin Toplanması 

Bir batarya haline getirilen ölçekler, yüz yüze görüşme yoluyla antrenmandan önce 

sporculara verilmiş ve tüm erkek voleybolculara  uygulanmıştır.  

 

Verilerin Analizi  

Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Pearson korelasyon 

tekniklerine başvurulmuştur. Verilerin analizinde SPSS 10.0 paket programı  kullanılmıştır.  

BULGULAR 

 

 Araştırmada elde edilen verilere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1.’de  verilmiştir. 

 

Tablo 1.  Liseli Erkek Voleybolcuların Betimsel İstatistikleri 
 

 
n= 156 

 
c 

 
SS 

 

 

ORTALAMALAR 

 
HEDEF 
YÖNELİMLERİ 
 

GÖREV YÖNELİMİ 
 

3.67 0.61 

EGO YÖNELİMİ 2.64 0.75 

 
ALGILANAN 
MOTİVASYONEL 
İKLİM 

USTALIK İKLİMİ 
 

3.45 0.54 

PERFORMANS İKLİMİ 2.82 0.71 

 

 

TOPLAMLAR 

 
HEDEF 

YÖNELİMLERİ 

GÖREV YÖNELİMİ 
 

25.71 4.29 

EGO YÖNELİMİ 
 

15.85 4.51 

ALGILANAN 
MOTİVASYONEL 
İKLİM 

USTALIK İKLİMİ 
 

31.08 4.89 

PERFORMANS İKLİMİ 
 

33.85 8.50 

 

YAŞ VE DENEYİM 

YAŞ 
 

16.33 0.75 

SPOR YAPMA SÜRESİ 
 

4.99 2.52 

 



 8 

 Tablo 1’de betimsel istatistiklere bakıldığında, liseli voleybolcuların görev yönelimi 

ortalamalarının, ustalık iklimi ortalamalarından daha yüksek olduğu, ego yönelimi 

ortalamalarının ise performans iklimi ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. 

Toplam puanlar değerlendirildiğinde, ustalık ikliminin görev yöneliminden ve performans 

ikliminin ego yöneliminden yüksek olduğu gözlenmektedir.  

 Araştırmada elde edilen verilere ilişkin değişkenler arası korelasyon Tablo 2.’de  

verilmiştir. 

 
 
 
 
Tablo 2.  Liseli Erkek Voleybolcularda Değişkenler Arası Korelasyon  
 

 
 

GÖREV 
YÖNELİMİ 

EGO  
YÖNELİMİ 

USTALIK 
 İKLİMİ 

PERFORMANS 
İKLİMİ 

GÖREV 
YÖNELİMİ 

    

EGO  
YÖNELİMİ 

0.262*    

USTALIK  
İKLİMİ 

   0.236** 0.037   

PERFORMANS 
İKLİMİ 

        -0.030 0.000 -0.029  

* p<0.001              **p<0.003 

 

 Liseli voleybolcuların değişkenleri arasındaki ilişkiler Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca, 

çift uçlu değerlendirme bakımından anlamlılık taşıyan ilişkiler incelenmiştir. Görev yönelimi 

ile ego yönelimi (0.262; p<0.001) ve ustalık iklimi (0.236; p<0.003) arasında olumlu,  anlamlı 

ilişkiler elde edilmiştir. Diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna 

göre, liseli erkek voleybolcuların görev yönelimleri arttıkça ego yönelimleri ve ustalık 

iklimleri artmaktadır.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

 Görev yönelimi ve ego yönelimi ile ustalık iklimi arasında olumlu yönde anlamlı 

korelasyonlar elde edilmiştir. Diğer değişkenler arasında ise anlamlı bir korelasyon 

bulunmamıştır. Bu sonuçlar görev yöneliminin ustalık iklimi ile ilişkili olduğu; görev 

yönelimli voleybolcuların spor ortamının motivasyonel iklimini daha çok ustalık iklimi 

temelli algıladığı bulgularını doğrulamaktadır (Roberts ve Ommundsen, 1996). Motivasyonel 

iklim, spor ortamının, sporcu üzerindeki etkisini açığa çıkarmaktadır (Toros, 2002). Duda 

(1996), algılanan motivasyonel iklim değişkenleri ile sporcuların hedef yönelimleri arasında 

güçlü korelasyonlar elde etmiştir. Roberts ve Ommundsen (1996) yüksek görev yönelimli 

beden eğitimi bölümü öğrencilerinin, motivasyonel iklimi ustalık yönelimli olarak 

algıladıklarına; buna karşın ego yönelimli öğrencilerin motivasyonel iklimi performans 

yönelimli olarak algıladıklarına işaret etmiştir. 

  Bizim araştırmada, görev yönelimi ortalamaları ego yönelimi ortalamalarından 

yüksek çıkmıştır. Carpenter ve Yates (1997) amatör futbolcuların, görev yönelimi düzeyinin, 

yarı profesyonel futbolculardan daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Fakat, ego yönelimi, 

yarı profesyonellerde yüksek iken, anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan araştırmada elde 

edilen sonuçlar, bu çalışma ile paralellik göstermektedir. Aynı zamanda, White ve Zellner 

(1996) tarafından çeşitli spor branşlarında üniversiteler, kolejler ve liseler de erkek ve bayan 

sporcuları tanımlamak için yapılan bir çalışmada, lise sporcuları, üniversite sporcularından 

çok daha yüksek ego yönelimli, ve kolej sporcularının ise daha yüksek görev yönelimli 

olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada katılımcılar, yaptıkları spor branşına göre 

ayrılmamışlardır.  

Chaumeton ve Duda (1988) lise ve üniversite erkek basketbol oyuncularının ve 

koçlarının  hedef yönelimleri arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada, araştırmacılar, 
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koçların, yarışma ve durum düzeyine göre farklılık gösterdiğini bulmuşlardır. Sporcular, 

görev yöneliminin her düzeyde önemli olduğunu söylemişlerdir. Araştırmada, yarışmanın en 

üst düzeyinde, hem oyuncu hem de koçlar, için kazanmanın daha önemli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bireysel olarak sahip olunan hedef yönelimi, motivasyonel iklim etmenlerinin 

etkisiyle güçlenmekte, zayıflamakta veya bazen tersine dönebilmektedir (Toros, 2002). 

Bununla birlikte görev yönelimli hedeflere sahip sporcuların ustalık iklimine sahip bir 

ortamda başarılı olacağı; her iki özelliğin birbirini pekiştirdiği gözlenmiştir (Roberts ve 

Ommundsen, 1996; Duda, 1992). Yapılan araştırmada bu bulguları desteklemektedir ve 

paralellik göstermektedir. Bu alandaki araştırmalarda, spordaki yarışmacı düzeyi ve algılanan 

motivasyonel iklimin, sporcuların hedef yönelimini etkilediği görülmektedir (Ntoumanis ve 

Biddle, 1998). 

        Eğer sporcu, kişisel olarak en iyiye ulaşmak istiyorsa, zorlayıcı görevleri denemelidir. 

Böylece, hedeflerin özelliklerini geliştiren ortamlar yaratmak önem kazanır. Ames (1992), 

yaptığı bir araştırmaya göre motivasyonel iklimlerini, ustalık hedef yönelimli olarak algılayan 

öğrenciler, çabayı kullanmaya daha yatkın, zorlayıcı hedefleri tercih ediyor, başarı ve çabanın 

önemli derecede anlamlı olduğuna inanıyorlar. Yapılan araştırmada, ustalık hedef 

yöneliminin, sınıf yapısının, önemli bir özelliği olarak görünmektedir, ve bilişsel ve etkili 

motivasyonel süreçler, öğrencilerin sınıf yapısını nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını göre 

çeşitlilik kazanmaktadır. Ames (1992)’e göre, öğretmen ve koçlar, soru sorarken, yarışmacı 

çevrenin süreçlerine verilen değere ilişkin açık mesajlar verirler. Eğer, sporcu için değerli bir 

yetişkin, “kazandın mı” yerine “nasıldın” gibi sorular sorarsa, sporcu kendi değerlerini ifade 

etme imkanı elde eder. En iyi kişisel başarıyı ve beceri gelişimini talep eden, yarışmacı çevre 

elementleri, görev yönelimli hedefleri veya ustalık iklimini  kolaylaştırır (Solmon, 1996). 

Liseli voleybolcular ile yapılan bu araştırmada da görev yönelimi ile ustalık ikliminin ilişki 

göstermesi, bireysel başarıyı ve beceri gelişimini karşılıklı olarak desteklediği şeklinde 
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söylenebilir. Fakat yapılan araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkinin düşük korelasyon 

elde edilmesi ise, voleybolcuların spor deneyiminin  az olması olarak düşünülebilir. Çünkü 

ustalık iklimi sporcunun uzmanlığı olarak kabul edilirse, bir sporcunun uzmanlığa 

erişebilmesi için spor deneyiminin uzun olması gerektiği söylenebilir. Ayrıca  görev yönelimli 

sporcuların lise yıllarında ailelerinden ve çevrelerinden yarışma sonrası duyacakları “kazandın 

mı” gibi sorular, liseli voleybolcuların kendilerini çoğu zamanlar yarışma sonuçlarına 

yönlendirmelerine sebep olabileceğinden, ustalık iklimi ile görev yöneliminin arasındaki 

korelasyonun düşük çıkmasının bir nedeninin olabileceği de söylenebilir.  

           Sporcunun hedef yönelimine katılan diğer bir etken ise cinsiyettir. Duda (1989) 

tarafından üniversiteli ve liseli, bireysel ve takım sporları yapan sporcularla yapılan bir 

çalışmada, erkek ve kız öğrencilerin hedef yönelimleri arasında anlamlı bir farklılık  ortaya 

çıktı. Araştırma sonucuna göre, bayanların daha çok görev yönelimli, erkeklerin ise ego 

yönelimli olduğu görüldü. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, elit bayan basketbolcularda toplam 

görev ve toplam ego değişkeni arttıkça yaşam doyumunun arttığını göstermektedir (Toros, 

2000). Bir yaz basketbol kampında, katılımcıların ve ailelerinin hedef yönelimlerini inceleyen 

bir çalışmada, cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır (Duda ve Hom, 1993). Duda ve 

ark. (1995), bir tenis sınıfı üyelerinin hedef yönelimlerini değerlendirdiler ve görev yöneliminde 

bayanların erkeklerden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Li, Harmer ve Acock (1996) beden 

eğitimi bölümünde okuyan 467 üniversite öğrencisinin hedef yönelimleri üzerinde 

çalışmışlardır. Erkeklerin ego yöneliminde kızlardan anlamlı derecede farklı olduğu halde görev 

yönelimine ilişkin anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Bizim çalışmamız sadece erkek 

voleybolcular ile sınırlı olduğu için cinsiyet ile ilgili literatür bilgiyi destekleyecek bir sonuç 

hakkında tartışma yapılamamaktadır. 

Walling, Duda, ve Chi’ye (1993) göre, sporcunun yarışmacı iklim algısı, katılım, 

performans düzeyi ve sporcunun doyumunu yaratır ve performans ölçümleriyle, çevrelerini 
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ustalık hedef yönelimli olarak algılayan sporcular, takımdaki katkıları ve performans sıkıntısı 

çekmemeleri nedeniyle daha fazla tatmin hissi elde ettiklerini açıklar. Bunun aksine çevreyi 

performans hedef yönelimli olarak algılayan sporcular, takıma katılmalarından ve çok fazla 

performans sıkıntısı çektiklerinden dolayı daha az tatmin hissi elde ettiler. Doyum ile ilgili 

yapılan bir çalışmada, elit basketbolcuların elit olmayan basketbolculara göre daha yüksek 

yaşam doyumuna sahip olduğu belirtilmektedir (Toros, 2002). Bu nedenle bir sonraki 

yapılacak olan liseli voleybolcular ile ilgili çalışmada, diğer bir değişken olarak takım ve 

bireysel doyum değişkenleri de araştırmaya dahil edilmesi düşünülmekte ve motivasyonel 

iklim ile hedef yönelimi ilişkisini etkileyen bir diğer faktörün de doyum olup olmayacağı 

tartışılmalıdır. Motivasyonel iklimin diğer bir yüzü de, öğretmen veya koçun uyguladığı 

öğretim türüdür. Goudas (1998) tarafından yapılan bir çalışmada, öğretim stilinin, öğrencinin 

görev yönelimi ile pozitif korelasyonlu olduğu bulunmuştur. Bu çalışma; bir fiziksel aktivite 

düzeninde, öncelikle ustalık hedef yönelimli motivasyonel iklime bağlı olarak, öğrenciler, 

daha çok görev yönelimli hedef özellikleri sergilemiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre, koç 

ve öğretmenler gibi önemli kişilerin davranışı, sporcunun hedef yönelimi içinde görev ve ego 

yönelim düzeylerinin değişimini kolaylaştırabilecek çevrenin yaratılması bakımından 

sporcunun hayatında önemli rol oynamaktadır. Koç ve öğretmenlerin liseli voleybolcuların 

hedef yönelimlerini ne kadar etkilediği ile ilgili bir çalışma bu çalışmanın devamında 

düşünülmektedir. Elde edilecek bulgular ülkemiz açısından önemli sonuçları ortaya 

çıkartacaktır. 

Sonuç olarak bu alandaki çalışmaların çoğalması, ileri sürülecek yorumların, 

tartışmaların ve önerilerin artması, hedef yönelimi ve algılanan motivasyonel iklim ile ilgili 

literatür bilgilere önemli katkılar sağlayacaktır. 
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GENÇ BASKETBOLCULARIN OYUNDA KALMA SÜRELERİ İLE HEDEF 
PERSPEKTİF YAKLAŞIMI, YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN 

MOTİVASYONEL İKLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
 
 

Turhan TOROS* 
                             

* Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. / Denizli 
 

ÖZET 
 

 Bu araştırmanın amacı, genç basketbolcuların müsabaka sırasında oyunda kalma süreleri ile hedef 
yönelimleri, algılanan motivasyonel iklim ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmaya, 
2003 yılında Konya’da yapılan Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonasına katılan, yaş ortalaması 16.34 
±1.46 yıl olan, 16 takımdan 187 genç erkek basketbolcu katılmıştır. Basketbolcuların hedef yönelimleri “Sporda 
Görev ve Ego Yönelim Ölçeği _ SGEYÖ”, algılanan motivasyonel iklimleri “Sporda Algılanan Motivasyonel 
İklim Ölçeği_ SAMİÖ” ve yaşam doyumları “Yaşam Doyumu Ölçeği_ YDÖ” ile değerlendirilmiştir. Ayrıca  
basketbolcuların oyunda kaldığı süre ise “Türkiye Basketbol Federasyonu Müsabaka İstatistik”leri bölümünden 
alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler ve korelasyon analizi 
istatistiksel teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara baktığımızda, genç basketbolcuların oyunda kalma süresi ile 
yaşam doyumu (0.460; p<0.00) arasında pozitif ilişki ve oyunda kalma süresi ile ustalık iklimi (-0.210; p<0.01) 
arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Görev yönelimli hedefler, ego yönelimli hedefler ve performans iklimi ile 
genç basketbolcuların oyunda kalma süreleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak, yaşam doyumu ve 
ustalık iklimi, sporcuların oyunda kalma süreleri ile ilişkilidir. 
 
Anahtar kelimeler: Hedef yönelimi, Görev yönelimli hedefler, Ego yönelimli hedefler, Algılanan motivasyonel 
iklim, Ustalık iklimi, Performans iklimi, Yaşam doyumu, Oyunda kalma süresi. 
 
 
 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PLAYING TIME WITH GOAL PERSPECTIVE THEORY, LIFE 
SATİSFACTION AND PERCEIVED MOTIVATIONAL CLIMATE  AMONG YOUNG BOY 

BASKETBALL  PLAYERS IN TURKEY 
 
 

ABSTRACT 
 
                 The aim of study was to the relationship between playing time with goal perspective theory, life 
satisfaction and perceived motivational climate  among young boy basketball  players in Turkey. A total of 187 
basketball players participated  in this study. “Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire”, “Perceived 
Motivational Climate in Sport Questionnaire” and “Life Satisfaction Questionnaire” were used in the study. 
Descriptive statistics and pearson correlation coefficient were used as statistical analyses. Pozitive relationship 
was found between  playing time and life satisfaction (0.460; p<0.00). Negative relationship was found between 
playing time and mastery climate (-0.210; p<0.01)  of young boy basketballer. The relationship could not be 
found  between playing time with task orientation, ego orientation and performance climate.  
 
Key words: Goal orientation, Task orientation goals, Ego orientation goals, Perceived motivational climate  
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GİRİŞ 

 

 İnsanoğlunun doğası gereği, hedef yönelimli organizmalar olduğu kabul 

edilmektedir.  

 Bu varsayımı doğru kabul eden bir çok yaklaşım ve kuramlar geliştirilmiş ve 

psikolojideki hedef odaklı davranışların farklı yönleri incelenmiştir (Lewin, 1935; Little, 

1983; Little, Lecci ve Watkinson, 1992; Kluckhohn  ve Murray, 1953; Pervin, 1983). Etki, 

biliş ve davranışla bağlantılı olan hedeflerin de güdülenmiş davranışları anlamanın 

merkezinde olduğu bilinmektedir (Buss ve Cantor, 1989). Cantor (1990), belirli hedeflere 

bağlı olmanın, kişisel temsil ve amaç duygusu sağladığını belirtmektedir.  

 Öznel-olma alanı içerisinde, kişisel hedef sistemlerinin özellikleri, yaşam 

doyumunun göstergeleri olarak değerlendirilmekte ve incelenmektedir (Brunstein, 1993; 

Emmons, 1986; Yetim, 1993). Csikzentmihalyi (1975, 1990), insanların değerli ve zor bir 

faaliyetle uğraşırken, kendilerini tamamen buna verdiklerinde, büyük bir tatmin yaşadıklarını 

belirtmiştir. İçsel ve kendileri ile ilgili hedefleri başarmaya çalışan bireyler, yaşamlarından 

daha çok tatmin olurlar (Kasser ve Ryan, 1993; Cantor ve Fleeson, 1991). Sonuç olarak, 

yaşam doyumu ile ilgili çalışmaların çoğu, bireysel mutluluğun, insanların başarmaya 

çabaladığı hedeflere bağlı olduğu görüşünden yola çıkmaktadır (Diener, 1984; Emmons, 

1986; Michalos, 1985). 

 Eğitim psikolojisindeki başarı motivasyon çalışmalarından etkilenen spor 

psikologları, son zamanlarda spor faaliyetlerindeki hedef perspektif yaklaşımı ile 

ilgilenmektedirler (Ames, 1984, Ames ve Archer, 1988; Dweck, 1986; Maehr ve Nicholls, 

1980; Nicholls, 1984, 1989). Örneğin, belirli hedeflere bağlılık, başarı motivasyonunun 

önemli bir unsuru olarak değerlendirilmektedir (Duda, 1989; Papaionnau, 1994). Nicholls’un 

(1984; 1992; Nicholls ve ark., 1989) spor davranışları ile ilgili görüşünü benimseyen Duda 
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(1989a; 1989b; ve Duda ve White, 1992), sporcuların sahip olabileceği hedef yapısının, görev 

ve  ego  yönelimli hedefler adı verilen iki geniş ve birbiri ile ilişkili boyutta 

değerlendirilebileceğini önermektedir. Hedef perspektif yaklaşımına göre, yüksek görev 

yönelimli hedeflere sahip sporcular, yetenek ve becerilerini geliştirmeye öncülük verip, kendi 

bireysel performansını artırmaya odaklanır. Yapılan çalışmalar, görev yönelimi, yaşam 

doyumu ve yaşamdan zevk alma ile içsel spora ilginin doğru orantılı olduğunu göstermiştir 

(Duda ve Nicholls, 1992; Duda ve ark., 1995). 

 Diğer hedef yönelimi ise, ego yönelimli hedeflerdir. Ego yönelimi üstünlük ve 

aşağılık hislerini içermektedir. Ego yönelimli hedeflere ulaşmayı öncelik olarak belirleyen 

sporcular, müsabaka esnasında, diğerlerini geçmeye ya da en iyi olmaya odaklanırlar. Ego 

yönelimli hedef perspektif yaklaşımının, istikrarsızlık, daha yüksek kaygı düzeyleri, spor 

faaliyetlerinden daha az doyum ve daha az zevk alma ile ilişkili olduğu görülmüştür (Duda, 

1988, 1992; Duda ve Chi, 1989; Duda, Chi ve Newton, 1990; Papaioannou ve Kouli, 1999; 

Voight, Callaghan ve Ryska, 2000; Boyd, 1990; King ve Williams, 1997). Elit sporcuların, 

elit olmayanlara göre daha çok ego yönelimli hedeflere sahip olduğu belirtilmiştir (Duda ve 

White, 1992; Reilly ve ark., 2000). Benzer bir şekilde, genç elit Hollandalı futbolcularda , ego 

yönelimli hedefler ile algılanan başarı arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür (Van-

Yperen ve Duda, 1999). Toros (2001, 2002), bu bulguların Türk basketbol oyuncuları için de 

geçerli olduğunu doğrulamıştır.  

 Hedef perspektif yaklaşımı ile yakından ilişkili olan başka bir yaklaşım ise, 

algılanan motivasyonel iklimin iki faktör kuramıdır. Bir spor ortamının, iki farklı algılanan 

motivasyonel iklime sahip olduğu öne sürülmüştür (Roberts ve Ommundsen, 1996). 

Bunlardan ilki, sosyal sorumluluğu, yaşam boyu beceri gelişimini destekleyen ve kararlılığı 

öne çıkaran ustalık iklimidir. İkincisi, rakibinin yeteneklerine ve yaptıklarına odaklaşmayı 

kolaylaştıran, star olmayı, rakibini alt etmeyi güçlendiren performans iklimidir. Roberts ve 
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Treasure (1995), sporcuların içinde bulunduğu algılanan motivasyonel iklimin, sportif 

hedeflere ve bununla ilişkili performanslara katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Bir spor ortamı, sadece farklı antrenörlük (koçluk) ve antrenman davranışlarını 

değildir. Aynı zamanda antrenörler, menajerler, aileler ve seyirciler açık ve gizil pekiştirmeler 

yoluyla böyle bir iklimi oluştururlar. Yapılan araştırmalarda, performans  ikliminin, rakiplere 

göre daha iyi olmanın getirdiği doyum duygularını artırdığı belirtilmiştir (Roberts ve 

Ommundsen, 1996). 

  Spor seyircilerinin, Türk basketbolcular üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir 

araştırma yoktur. Ancak, genel gözlemler ve ortak görüşler, spor seyircisinin, başarılı olmaları 

ve takımdaki diğer oyuncularla uyumlu bir şekilde oynayabilmeleri için basketbolcuları 

cesaretlendirmek amacıyla onlarda bir miktar baskı yarattıklarını göstermektedir. Basketbol 

ülkemizde oldukça popülerdir ve seyircilerin oyunlara katılımı yüksektir. Sporcuların oyun 

esnasında seyircilerden etkilendiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dahası, basketbolcular bazen 

TV’deki magazin programlarında görünmekte ve reklamlarda oynamaktadırlar. Spor 

medyasında, en yüksek sayı atanlar, NBA’de oynayan Türk oyuncuların çoğalması ve 

basketbol milli takımımızın başarısı çok saygı görmektedir. En çok satan gazetelerin spor 

yazarlarını kapsayan bir çalışmada, köşe yazılarının çoğunun, kazanan takımla ve 

oyuncularıyla ilgili olduğu görülmüştür (Toros ve Yetim, 2000; Toros, 2001). Bütün bu 

anlatılanlar ışığında, takım bir maçı kaybettiğinde, sporcuların yetenek gelişimi ve oynanan 

oyunun kalitesine spor medyasında çok fazla yer verilmez. Kısacası ülkemizde, seyircilerin ve 

spor medyasının algılanan performans iklimini cesaretlendirdiği ve içinde bulundukları iklimi 

performans temelli olarak algılayan basketbolcuların doyuma ulaşmalarını hızlandırdığı 

söylenebilir.  

 İlgili bulguların da yardımı ile, spor ortamında algılanan motivasyonel iklimin, 

sporcuların hedef yönelimlerini desteklediği ve etkilediğini söyleyebiliriz. Duda (1996), 
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algılanan motivasyonel iklimin, hedef yönelimi ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Toros ve 

Yetim (2000), Türkiye’de farklı spor branşlarında, hedef yönelimleri ile algılanan 

motivasyonel iklim değişkenleri arasında yüksek bir ilişki olduğunu açıklamışlardır. Yüksek 

görev yönelimine sahip öğrenciler, algıladıkları motivasyonel iklimi, ustalık yönelimli iklim 

olarak algılarken, yüksek ego yönelimine sahip öğrenciler, algıladıkları motivasyonel iklimi 

performans yönelimli iklim olarak algılamaktadırlar (Roberts ve Ommundsen, 1996). 

 Bu araştırmanın amacı, genç erkek basketbolcuların müsabaka sırasında oyunda 

kalma süreleri ile hedef yönelimleri olarak adlandırılan görev ve ego yönelimli hedefler, 

algılanan motivasyonel iklim olarak belirtilen ustalık ve performans iklimi ve yaşam doyumu 

arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bir başka değişle, genç erkek basketbolcuların, görev ve 

ego yönelimi, ustalık ve performans iklimi ve yaşam doyumunun, oyunda kalma süreleri ile 

ilişkisinin ortaya çıkarılmasıdır.  

 

YÖNTEM 

Örneklem 

 Araştırmanın evrenini, 2002-2003 sezonunda, Türkiye’de gençler kategorisinde 

oynayan basketbolcular oluşturmaktadır. Evreni olabildiğince temsil etmek üzere, 2003 

yılında Konya’da yapılan Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonasına katılan, 16 

takımdan 187 genç erkek basketbolcu örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada genç 

basketbolcuların yaş ortalaması  16.34 ±1.46 yıldır.  

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma, Konya’da yapılan Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonasına 

katılan, 16 takımdan 187 genç erkek basketbolcu ile sınırlıdır. Ölçeklerin Türk sporcularına 

uyarlama çalışmaları yapıldığı için devşirme oyuncular araştırmaya dahil edilmemiştir.  
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Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada temel ölçme araçları, Duda (1989; 1992) tarafından geliştirilen 

“Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği (SGEYÖ)”, Walling, Duda ve Chi (1993) tarafından 

geliştirilen “Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği (SAMİÖ)”, Diener ve ark. (1985) 

tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)” ve “Türkiye Basketbol Federasyonu 

Müsabaka İstatistik”leri bölümünden alınan  basketbolcuların oyunda kaldığı süreyi belirten 

istatistik kağıtlarıdır.  

 

 Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği: Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği,  

7’si görev, 6’sı ego yönelimi olmak üzere 13 maddeden oluşmuştur. Ölçeği yanıtlayanlar her 

bir maddeye katılımlarını 5’li değerlendirme sistemine göre yaparlar. Ölçeğin Türk 

sporcularına uyarlama çalışması Toros (2001) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği 

çalışması açıklayıcı faktör analizi yardımıyla yapılmış ve görev ve ego yönelimi olmak üzere 

iki faktör bulunmuştur (Duda, 1989; Duda ve ark., 1995). Ölçek ile ilgili çalışmada, ölçeğin iç 

tutarlığı görev yönelimi için  .79  ve ego yönelimi için  .81 olarak belirlenmiştir (Duda ve 

Whitehead, 1998). Duda (1992), ölçeğin üç haftalık test tekrar test güvenirliğini görev 

yönelimi için .68 ve ego yönelimi için  .75 olarak bulmuştur. Toros (2001), yaptığı çalışmada 

ilgili bulguları Türk sporcuları için test etmiştir. Bu çalışmada görev ve ego yönelimi olmak 

üzere iki faktörün genel varyansın %58’ini açıkladığı; iç tutarlığın görev yönelimi için  .87 ve 

ego yönelimi için  .85 olduğu ve üç haftalık test tekrar test güvenirliğinin görev yönelimi için  

.65 ve ego yönelimi için  .72 olduğu ortaya çıkmıştır.  

  

 Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği: Sporda Algılanan Motivasyonel 

İklim Ölçeği,  9’u performans, 12’si ustalık iklimi olmak üzere 21 maddeden oluşmuştur. 
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Ölçeği yanıtlayanlardan her bir maddeyi 5’li değerlendirme sistemine göre yargılaması 

istenmektedir. Ölçeğin Türk sporcularına uyarlama çalışması Toros (2001) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin orijinal çalışmasında yapı geçerliği, hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı 

faktör analizi yardımıyla yapılmıştır (Walling, Duda ve Chi, 1993). Bu çalışmada ustalık ve 

performans iklimi olmak üzere iki faktörün bulunduğu belirlenmiştir. Seifriz ve ark. (1992) ve 

Walling ve ark. (1993), ölçeğin iç tutarlık katsayılarını .73  ve .84 (performans iklimi), .80 ve 

. 81 (ustalık iklimi) olarak bulmuşlardır. Barnes, Page ve McKenna (1997), ölçeğin bir aylık 

test-tekrar güvenirliğini .68 olarak belirlemişlerdir. Toros (2001), ilgili bulguları Türk 

sporcular için test etmiştir. Bu çalışmada ustalık ve performans iklimi faktörlerinin ölçeğin 

genel varyansının %51’ini açıkladığı, ölçeğin iç tutarlığının ustalık iklimi için .84; performans 

iklimi için .90 olduğu ve üç haftalık test-tekrar test güvenirliğinin ustalık iklimi için .66, 

performans iklimi için .74 olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

 Yaşam Doyumu Ölçeği: Yaşam doyumu ölçeği 5 aynı yönde ifadeden oluşmuştur. 

Yanıtlayanlardan her maddeye katılım düzeylerini 7’li değerlendirme sistemine bildirmeleri 

istenir. Ölçeğin gerek orijinal formunun, gerekse Türkçe’ye uyarlanmış formunun yüksek 

güvenirliğe ve yapı geçerliğine sahip olduğu bildirilmiştir (Diener, 1984; Yetim, 1991).  

 

Verilerin Toplanması 

 Bir batarya haline getirilen ölçekler, yüz yüze görüşme ile uygulanmıştır. 2002-

2003 sezonunda, Konya’da yapılan Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonasına katılan, 

16 takımdan 192 genç erkek basketbolcuya uygulanan ölçeklerden, 5’i denetlenerek geçersiz 

bulunmuştur. 187 genç erkek basketbolcu ölçekler uygulanmıştır. Uygulama turnuva 

esnasında sürmüştür. 
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Verilerin Analizi 

 Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Pearson korelasyon analizi 

tekniklerine başvurulmuştur.  

 

BULGULAR 

 

 Genç erkek basketbolcuları, değişkenlere göre belirlemek ve basketbolcular için 

bu değişkenler arasındaki farkları tanımlamak uygun olacaktır. Tablo 1’de, genç erkek 

basketbolcuların yaşam doyumu, görev ve ego yönelimli hedefleri, algılanan ustalık ve 

performans iklimleri ve oyunda kalma süreleri ile birlikte standart sapma sonuçlarına  yer 

verilmiştir.  

 

 Tablo 1. Genç erkek basketbolcuların betimsel istatistikleri  

DEĞİŞKENLER 
 

X SS 

YAŞAM  DOYUMU 
 

4.79 0.56 

GÖREV  YÖNELİMİ 
 

3.34 0.45 

EGO  YÖNELİMİ 
 

2.85 0.47 

USTALIK  İKLİMİ 
 

3.43 0.49 

PERFORMANS  İKLİMİ 
 

3.11 0.86 

OYUNDA KALMA SÜRESİ 
 

19.6a 0.54 

                         a: Ortalama Dakika 

 

 Betimsel istatistikler değerlendirildiğinde, genç erkek basketbolcuların görev 

yönelimi ortalamasının, ego yönelimi ortalamasından yüksek olduğu ve ustalık iklimi 
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ortalamasının, performans iklimi ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 

1.) 

 

Tablo 2. Genç erkek basketbolcularda değişkenler arası korelasyon tablosu 

DEĞİŞKENLER 
 

YAŞAM 
DOYUMU 

GÖREV 
YÖNELİMİ 

EGO 
YÖNELİMİ 

USTALIK 
İKLİMİ 

PERFORMANS 
İKLİMİ 

YAŞAM 
DOYUMU 

     

GÖREV  
YÖNELİMİ 

.120     

EGO 
YÖNELİMİ 

.490** .450**    

USTALIK 
İKLİMİ 

.140 .300* -.090   

PERFORMANS 
İKLİMİ 

.510** .320* .560** -.070  

OYUNDA KALMA 
SÜRESİ 

.460** -.030 -.020 -.210* -.040 

    *p<.01   ;   **p<.00      

 

 Tablo 2’de genç erkek basketbolcular açısından değişkenler arası Pearson 

korelasyon katsayıları sunulmuştur. Burada çift uçlu değerlendirme bakımından anlamlılık 

taşıyan bulgular incelenecektir. Buna göre bulgulara baktığımızda, genç basketbolcuların 

oyunda kalma süresi ile yaşam doyumu (0.460; p<0.00) arasında pozitif ilişki ve oyunda 

kalma süresi ile ustalık iklimi (-0.210; p<0.01) arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Görev 

yönelimli hedefler, ego yönelimli hedefler ve performans iklimi ile genç basketbolcuların 

oyunda kalma süreleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca, yaşam doyumu ile ego 

yönelimi (0.490; p<0.00) ve performans iklimi (0.510; p<0.00) arasında pozitif, görev 

yönelimi ile ego yönelimi (0.450; p<0.00), ustalık iklimi (0.300; p<0.01) ve performans iklimi 

(0.320; p<0.01) arasında da pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ego yönelimi ile performans 

iklimi (0.560; p<0.00) arasında anlamlı pozitif ilişki de bulunmuştur.  

 



 11 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

 Yapılan bu araştırmada, genç basketbolcuların oyunda kalma süreleri ile hedef 

perspektif yaklaşımı, yaşam doyumu ve algılanan motivasyonel iklimleri arasındaki ilişki, bir 

çok değişkene dayanan ölçümler sonucu, tam anlamıyla açıklanmıştır. 

 Bulgular düşünüldüğünde, performans iklimi ve ego yönelimi değişkenleri, yaşam 

doyumunu etkileyen önemli göstergelerdir. Oyunda kalma süresi, yaşam doyumu değişkenini 

çok yönlü açıklamaktadır.  

 Genç erkek basketbolcuların algılanan motivasyonel iklimleri ve hedef yönelimleri ile 

ilgilendiğimiz için, sporcuların bilişsel yargı ve değerlendirmelerde bulunacağını bekliyorduk. 

Benzer bir şekilde, yaşam doyumunun bireyin hayatı ile ilgili bilişsel yargıları ile tutarlı 

olması beklenmektedir. Böylece hedef yönelimleri, algılanan motivasyonel iklim ve yaşam 

doyumu değişkenleri, genç erkek basketbolcuların bilişsel yargılarına dayanmaktadır.  

 Performans temelli iklimin özelliklerini gösteren mevcut basketbol iklimi ile ilgili 

algılar, Türk basketbol oyuncularının yaşamlarından memnun olduğunu ve doyum 

duyduklarını göstermiştir. Bu bağlamda, yaşam doyumu ile algılanan motivasyonel iklim 

arasındaki ilişki ile ilgili bulgularımız Roberts ve Ommundsen (1996)’in bulguları ile 

paralellik göstermektedir. Diener ve ark.(1997), Kahnemann and Tversky (1979), yakın 

zamanda meydana gelen olayların yaşam doyumu üzerinde ciddi etkileri olduğunu 

belirtmiştir. Görünüşte de, bu sporcular son zamanlardaki başarılarını, yaşam doyumları ile 

ilgili karar vermede bir yardımcı olarak kullanmaktadırlar. Rakiplerine karşı üstünlük 

sağlamak için sporcuları cesaretlendiren ve onlara yapıcı uyarılarda bulunan koçlar, 

menajerler ve seyircilerin ciddi desteği vardır. Beceri geliştirme ve takım sargınlığı sağlama 

gibi başarıların geliştirilmesi doyum olarak düşünülmemekle beraber bu süreç ve ilerlemeler 

olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle genç basketbolcular için ustalık iklimi, yaşam 
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doyumuna anlamlı bir katkıda bulunmaz. Başka bir neden ise rekabetçi spor ortamı olabilir. 

Türkiye’de gençler liginin oldukça rekabetçi olduğu ve basketbol koçları ve oyuncularının 

başarılarını rakiplerinin becerileri ile karşılaştırdıkları kabul edilebilir. Bu bağlamda, 

Chaumeton ve Duda (1988), rekabetin ileri düzeylerinde, koçların ve oyuncuların rakiplerine 

üstünlük sağlamaya, daha düşük rekabet düzeylerindekilere göre daha çok önem verdiği 

sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmadaki bulgularda aynı sonuçları vermekte ve 

desteklemektedir.  

 Yüksek yaşam doyumuna sahip genç basketbolcuların takım kültürünün, bireysel ve 

grup başarısını, üstünlüğü, rakibe üstün gelmeyi desteklediğini ve sporcuların hedef 

yönelimlerini şekillendirdiğini, onlara ego yönelimli hedefleri kazandırdığını söylemek yanlış 

olmaz. Aslında bu yorum için elimizde bulgular vardır. Toros (2001), Türkiye’de elit ve elit 

olmayan basketbol oyuncularının yüksek yaşam doyumuna sahip olduklarını, performans 

ikliminin ortalama puanlarının, ego yönelimi ortalama puanlarından oldukça farklı olduğunu 

bulmuştur. Hem performans iklimi hem de ego yönelimi yüksek olanların yaşamdan daha çok 

haz aldığı gözükmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi ilgili literatür farklı şeyler 

söylemektedir. Literatüre göre, görev yönelimi yüksek oyuncular, takım ortamını ustalık 

iklimi olarak algılar ve bu tür sporcular aktivitelerden daha çok doyum duyarlar (Duda ve 

Nicholls, 1992; Duda ve ark., 1995). Bu yüzden elde ettiğimiz sonuçların mantıklı bir 

açıklaması olmalıdır. 

Olası bir açıklama, Türk insanları ile ilgili psiko-sosyal araştırmalardan gelebilir. Türk 

insanının bireysellik/kolektiflik ile ilgili çalışmalar, Türk kültürünün hem bireysellik hem de 

kolektiflik yönelimlerine aynı anda sahip olduğunu bulmuştur. Göregenli (1995, 1997), Türk 

insanının iki tür yönelime aynı anda sahip olduğunu bulmuştur. İmamoğlu ve Gültekin 

(1987), Türk kültürünün sadece kolektif ya da bireysel olarak değerlendirilemeyeceğini, bu iki 

olguyu da aynı anda kapsadığını belirtmişlerdir. Bir yanda, Türk insanları tarihi 
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gelişimlerinden gelen kolektif değerlerle büyürken öte yandan 1970’lerden bu yana 

gerçekleşen hızlı sosyal değişiklikler, şehirleşme oranı, eğitim düzeyinin yükselmesi ve 

eğitimde daha başarılı olma, özel yaşam tarzlarını benimseme ve bağımsız şekilde daha rahat 

yaşama gibi bireysel değerler de ortaya çıkmıştır. Dahası, Kağıtçıbaşı (1994, 1996, 1997), 

mevcut Türk kültüründeki bazı unsurların bu iki değerin birleşip oluşturduğu tek bir yapı 

halini aldığı söyler. Kağıtçıbaşı, Sunar ve Bekman (1988), İstanbul’un düşük gelirli bölgeleri 

de bu öngörülerini geliştirmiştir. Yukarıdaki bilgilerle tutarlı bir şekilde Phalet ve Claeys 

(1993), Türk gençleri arasında hem sadakat hem de kendini gerçekleştirmek (self- realization) 

gibi özellikleri birleştiren bir yapı olduğunu belirtmektedir.  

Böylece Türk genç erkek basketbolcular için yüksek performans iklimi algılarına ve 

ego yönelimli hedeflere sahip olmak Amerika veya İngiltere’deki ile aynı şey değildir. 

Bireysel toplumlardaki insanlar kişisel özellikleri ve bireysel yönlerini kullanarak sosyal olay 

ya da durumları tanımlar (Markus ve Kitayama, 1991). Böylece batılı ülkelerdeki sporcular 

kendilerini görev yönelimli hedeflere göre değerlendirir. Aksine kolektif uluslardaki insanlar 

sosyal olayları tanımlamak için grup özelliklerini ya da sosyal koşulları kullanırlar. Kültürel 

yapının hem bireysellik hem de kolektiflik temeline oturduğu Türkiye’de insanlar, kişisel ve 

sosyal olayları değerlendirirken hem bireysel hem de kolektif özellikleri kullanırlar. Bu 

ipuçlarını bulgularımıza uyarlarken, bir yandan ortak bir kural olarak takım ikliminin başarılı 

olması gerektiğini diğer yandan da sporcuların oldukça rekabetçi ortamlar içinde spor 

hayatlarından doyum almak için ego yönelimine sahip olmakları gerektiğini söyleyebiliriz. 

Türk kültürünün etkileri, oyuncuları diğerleri ile yakın ve sadık olmaya ayrıca onlardan destek 

almaya yönlendirir. Ancak unutulmamalıdır ki bu oyuncuların aynı zamanda özerk 

davranışları da vardır ve onlar kendini gerçekleştirmek (self- realization) ve yarışmacılık gibi 

özelliklere de sahiptirler. Koçları, aileleri, takım menajerleri, spor seyircileri ve medya, 

sporcuları başarı ve dayanışmaları üzerinde yoğunlaşarak destekler. Bu tür sosyal norm, 
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sporcuları aktivitelerinde ego yönelimli hedeflere yönlendirir. Bu nedenle, kültürel normlarla 

desteklenen bireysel ego yönelimli hedeflere sahip genç basketbolcuların yaşam 

doyumlarında da önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.  

Genç basketbolcuların oyunda kalma süresi değişkeni, diğer oyunculardan daha çok 

ilk beş’te yer alarak performans elde etme anlamına geldiğinden, bu değişkenin özellikle 

yaşam doyumu ile ilişkili olması doğaldır. Çünkü genç basketbolcular müsabaka esnasında 

daha çok baskı hissederler. İlk beşte yer alıyorlarsa bu performanslarını yüksek tuttuklarını ve 

başarılarının sabit olduğunu gösterir. Ancak, genç takım seviyesine gelememiş basketbolcular 

performanslarını daha yüksek tutmayabilirler ve deneyimlerini ustalık düzeyine 

getirmemişlerdir. Duda (1989), Duda ve White (1992) elit sporcuların beceri ve kendini 

geliştirmede daha çok ego yönelimli hedefler gösterdiklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak, bu araştırma, basketbol oyuncularının oyunda kalma süresinin, yaşam 

doyumları, hedef yönelimleri ve motivasyonel iklimleri özelliklerince belirlendiğini gösteren 

birçok bulgu ortaya koymuştur. Oyunda kalma süresi, hem görev yönelimli hedefler hem de 

yaşam doyumu ile ilgili aktivitelerin profesyonel gelişiminin bir sonucu olarak 

düşünülmektedir. Daha sonra ki yapılacak olan araştırmalarda, oyunda kalma süresine etki 

eden göstergeleri cinsiyet ve diğer spor daları da göz önünde bulundurarak incelenirse, elde 

edilecek bulgular daha bilgilendirici olacaktır ve detaylı bir şekilde aralarındaki ilişkiyi 

anlamış olacağız.  

Bu araştırma Türkiye’deki diğer takım sporları ile de gerçekleştirilmeli ve bulgular bu 

araştırma sonuçları ile karşılaştırılmalıdır. Böylece yeni yorumlar yapılarak, daha özgün 

değerlendirmeler yapılabilir.  
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KKTC’DE YÜZME SPORUNDA NORMLARIN OLUŞTURULMASI: BİR ÖN 

ÇALIŞMA 

  * Cevdet Tınazcı         *Hakan Atamtürk 

  * Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.0. KKTC 

            Spor branşlarında uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış olan ülkelerin 

başarılarının altında büyük oranda sporun alt yapısı ve bilimsel testlerin sonuçlarına 

göre hazırlanmış programlar yatmaktadır (Açıkada, 1993). 

        Sporcuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin  tam olarak bilinmesi öncelikle 

antrenman bilimi açısından  spora son derece önemli katkılar sağlamaktadır.  

Sporcuların  istenilen düzeye ulaşmasındaki temel  koşulların başında;  sporcuların 

fiziksel ve fizyolojik profillerinin saptanarak, belirlenen düzeye göre antrenman 

programlanması  gelmektedir. Yüksek verimliliğe  ancak bilinçli ve bilimsel temellere 

dayalı bir çalışma programı ile ulaşılabilir ( Sevim, 1991). 

Yüzme sporu su içerisinde yatay durumda yapılan bir spordur. Vücut ağırlığı 

iskelet sistemine dik olmadığından, ağırlık yönünden bir etkisi bulunmadığı için 

iskelet bozuklukları gibi arızalara rastlanmaz. Bu yüzden ilerlemiş ülkelerde, bu spora 

küçük yaşlarda başlanmaktadır. Yüzme sporunu diğer dallardan ayıran en büyük 

özellikte bu olduğu düşünülmektedir. 

Birçok spor branşında olduğu gibi yüzme sporunda da sporcuların 

antropometrik, kinantropometri  ve somatotip özellikleri  performanslarını 

etkilemektedir. 

Üst düzey  performansa  erişmek  için teknik, taktik, psikoloji, fizyoloji  gibi 

faktörlerin yanı sıra yapısal faktörler belirleyici rol oynamaktadır (Carter, 1982). 

Yıllardır elit sporcuların vücut yapısı ve kompozisyonu ile ilgili araştırmalar 

yapılmakta  ve  bu araştırmalara göre hemen hemen her spor branşının kendine özgü 

vücut yapılarını içerdiği bilinmektedir. 

Yalnızca morfolojik açıdan yüzücüleri değerlendirerek kimin performansının 

iyi olacağını belirlemek zordur. Ancak kimin başarısız olacağını tahmin etmek daha 

kolaydır.  

Bu çalışma performans yüzücülerinin ve saygıdeğer meslektaşlarımın yararına 

olacağını ve K.K.T.C yüzücüleri ile ilgili bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda 

da önemli bir referans oluşturacağı  düşünülmektedir. 

 



Bu çalışmanın amacı; K.K.T.C’de performans yüzücüsü olarak ortalama 

haftada 3 kez antrenman yapan kız ve erkek yüzücülerin antropometrik ve motorik 

özelliklerini  belirlemektir. 

  
 YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Denekler: Haftada ortalama 4 gün antrenman yapan, ortalama 5 yıl spor 

yaşantısı olan ve en az bir mesafede T.C. Barajı geçebilen  23 kız ve 20 erkek 

yüzücüden oluşmaktadır. Yüzücülerin Tablo 1’de kilo, boy ve yaşları ile ilgili bilgi 

verilmektedir. 

Tablo 1: Deneklerin yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu 

n 
Cinsiyet Yaşı(yıl) 

Vücut 
Ağırlığı(kg) 

Boy(cm) 

20 Erkek : 10-14 43.60 + 8.5 148.8 +  9.2 

23 Kız 10-13 45.07.+ 6.9 151.7 + 7.7 
 

Bu çalışma  16 / 12 / 2003 – 21 / 12 / 2003 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi 

Sağlık ve Kondisyon Merkezi  Performans Laboratuvarı’nda ve Yakın Doğu İlkokulu Spor 

Salonu’nda  gerçekleştirilmiştir.  

 
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 
 

Somatotip Ölçümleri 

Vücut kompozisyonunun dış özellikleri dikkate alınarak yapılan fizik yapı ögelerine dayalı 

olarak belirtilen bir sınıflama olan somatotip değerlendirmeler antropometrik ölçümler  

yardımı ile elde edildiğinden dolayı araştırmamızda uygulanmıştır(Carter, 1990, Zorba, 1995,  

Tamer, 2000). 

Somatotipin Belirlenmesi 

 Somatotipin direk hesaplaması : 

ENDOMORFİ = 0.7182  +  0.1451  (X1) – 0.00068  (X2) + 0.0000014  (X3) 
X1= Triceps   X 2 = Subskapula    X 3 = Suprailiak   deri kıvrımları kalınlıkları (mm) 
MEZOMORFİ = (0.858 x humerus bikondüler çapı mm) + (0.601 x femur bikondüler 

çapı (mm)+(0.188 x (biseps çevresi cm – triseps deri kalınlığı mm)+(0.161 x (baldır çevresi 
cm – baldır deri kalınlığı cm)-(boy x 0.131)+4.5 

EKTOMORFİ=Boy – Ağırlık Oranı ( >40,74 ise )  x 0.732 – 28.58 
  Boy – Ağırlık Oranı ( 39,65<   >40,74 ise )  x 0.463 – 17,615 

        Boy – Ağırlık Oranı (< 39,65 ise )  x 0.5 
        Boy – Ağırlık Oranı =   Boy (cm) 
                                             Ağırlık (kg) 



Antropometrik Ölçümler: 

Boy Uzunluğu (cm): Deneğin vücudu dik ve anatomik duruşta iken inspirasyon durumda baş 

frontal düzlemde ve baş üstündeki tabla verteks noktasına değecek şekilde konumlandırılır. 

Vucut ağırlığı (Kg): Denek baskülün üzerinde, baş karşıya bakar pozisyonda, ayakkabısız 

0.2 kg hata ile ölçüm yapılır.               

 Deri Kıvrımı Kalınlığı Ölçümleri 

Tüm ölçümler deneğin sağ taraftan alınmıştır. Deri kalınlığının ölçümünde baş parmak ile 

işaret parmağı arasındaki deri altı yağ tabakası kalınlığı kas dokusundan ayrılacak kadar 

hafifçe yukarı çekilir. Kaliper parmaklardan yaklaşık 1 cm uzağa yerleştirildi ve tutulan deri 

katlaması kalınlığı kaliper üzerindeki göstergeden 2-3 saniye içerisinde okunur.  

Sırt (sub-skapula): Kol aşağıya sarkıtılmış durumda ve vücut gevşemiş iken kürek 

kemiğinin hemen altında ve kemiğin kenarından hafif diyagonal olarak deri katlaması 

tutularak ölçülür. 

Triseps: Triseps kasının üstünde kolun dış orta hattında “akromion” ve “olekranon” 

çıkıntıları arasındaki mesafenin ortasında deri katlaması dikey  tutularak ölçülür.  

Biceps: Kolun ön kısmında omuzla dirseğin orta noktasında biceps brachi kasının 

üzerinden dikey olarak deri katlaması tutularak ölçülür. 

Supra-iliak: Vücudun yan orta hattında ilimun hemen üstünden alınan hafif diyagonal 

(yarım yatay) olarak deri katlaması tutularak ölçülür. 

Karın (abdomen): Umbilikus’un hizasından yatay olarak yaklaşık 5 cm   uzaklıkta deri 

katlaması tutularak ölçülür. 

Baldır ( Medial Calf ) : Sağ baldırın en geniş bölgesinin mediyalindeki deri ve yağ dokusu 

tutularak ölçüm alınır. 

Deri kıvrımı kalınlığının belirlenmesi için her açıda 10 g/sq mm basınç uygulayan 

Holtain marka skinfold kaliper kullanılmış, her ölçüm iki kez tekrar edilip ortalamaları 

alınmıştır.  

% yağ hesaplama : http – www.sweattechnologies.com somatotype-Heat-

CarterManual.pdf.url hazır programı kullaılmıştır. 

 

Çap Ölçümleri  

1. Femur bikondüler çap: Denek bacakları yere paralel ayakları yere temas edecek şekilde 

sandalyeye otururken, kaliperin kollarını epikondüler üzerinde uygulayarak ölçüm yapılır. 

Humerus bikondüler: El pronasyonda, dirsek fileksiyonda iken kaliperin kolları kondüllere 

sıkıca temas ettirilerek homerosun kondülleri arasındaki mesafe ölçülür. 



Çap ölçümleri Harpender Antropometrik Set ile gerçekleştirilmiştir. her ölçüm iki kez tekrar 

edilip ortalamaları alınmıştır. 

Çevre Ölçümleri  

Karın çevresi (abdomen): Kaburgaların en alt sınırı ile krista iliaka arasındaki orta 

hattan ölçüm alınmıştır. 

Fleksiyonda biceps: Dirsek eklemi 90 derecede biceps kası kasılıyken kolun en  

geniş yerinden ölçüm alınmıştır. 

El bileği (wrist): Stiloit çıkıntıların proksimalinden maksimum çevre ölçümü 

alınmıştır. 

Baldır (calf): Baldırın maksimal çevresinden ölçüm alınmıştır.  

Çevre ölçümlerinin belirlenmesi için her açıda plastik gullick metresi kullanılmış, her 

ölçüm iki kez tekrar edilip ortalamaları alınmıştır.  

Esneklik Ölçümleri 

Ayakta Öne Esnetme: Denek dik durur pozisyonda sehpanın üzerine çıkar, dizleri bükmeden 

gövde mümkün olduğunca aşağıya doğru uzatılır. Gösterge üzerindeki en son değer okunur.   

Oturarak Öne Esnetme: Denekler oturur pozisyonda , parmak uçları yatay yüzün kenarında 

olmak üzere ayaklar dikine kasaya yapıştırılırarak, ayaklar omuz genişliğinde açarak tam 

uzatılır. Dizleri bükmeden gövde mümkün olduğunca ileri bükülür ve bu arada eller gergin 

gösterge  yavaşça itilir. Testi birbiri ardına iki defa tekrar ederek en iyi sonucu kaydedilmiştir.  

Sırt ( geriye) Esnetme:Denek yüzüstü mindere uzanır. Ellerden güç almamak için eller 

vücuda yapışık vaziyette baş yukarıya doğru olabildiğince yukarıya kaldırılır.  

Esneklik ölçümlerinde holtain marka dijital esneklik ölçer kullanılmış, her ölçüm 2 

kez tekrar edilip en iyi değer dikkate alınmıştır. 

Sıçrama Testleri 

Dikey sıçrama vücudun alt extremite kas gruplarının etkili olduğu bir hareket şeklidir.. 

Bu nedenle testin sadece bacaklarla yapılmasına imkan vermek için her iki sıçrama testinde de  

kolların salımına izin verilmemiş ve kollar belde sabitlenerek testler gerçekleşmiştir. Vücut 

dik durumda iken başlangıç pozisyonu belirlenmiş ve bele bağlanan ölçüm aracı ( Jump 

meter) sıfırlanmıştır. Her ölçüm iki kez tekrar ettirilip en iyi derece dikkate alınmıştır. 

Aktif Sıçrama: Denekler ayaklarını sıçrama pozisyonuna getirir. Bu testte  vücut dik durumda 

iken   dizler ve bel aşağıya doğru büküldükten sonra ani bir bel – diz gerdirme hareketi ile 

yukarıya doğru sıçrama gerçekleştirilir. 

Skuat Sıçrama:  Bacaklar yarı squat pozisyonunda iken aşağıya doğru bir hareket yapmadan  

yukarıya doğru  sıçrama yapılır.  



Pençe Kuvvet Ölçümü 

Deneklerin el pençe mesafeleri alet üzerinde ayarlandıktan sonra sağ ve sol el pençe 

kuvvetleri sıkma yöntemi ile alınır ( holtain marka Handgrip). Deneklerin  2’şer kez  kavrama 

kuvvetleri test edilir  ve en iyi sonuç kaydedilir. 

 Bacak ve Sırt Kuvvet Ölçümü 

Deneklerin izometrik sırt ve bacak kuvveti holtain marka elektronik direnç ölçer ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Dayanıklılık Testi: 

20m Mekik Koşusu Testi ( Shuttle Run): 

Denek 20 mt.lik mesafeyi gidiş dönüş olarak koşar. Denek teste 8 km/s hızla başlar ve 

koşu hızı her dakikada 0.5 km/s artan sinyallerle  devam eder. Deneğin 3 kez üst üste sinyali 

yakalayamaması durumunda teste son verilir.  

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında tanımlayıcı istatistik 

bölümü kullanılarak ( ortalama standart sapma –korellasyan ) gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

10-13 yaş kız performans yüzücülerinin  antropometrik ve motorik özellikleri ile ilgili 
bulgular   Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: 10-13 yaş kız yüzücülerin   antropometrik ve motorik özellikleri 

 
Bayan n=23 
X 

 
Sd 

Erkek n=20 
X 

 
Sd 

SUBSKAPU(mm) 9,08 3,5 8,17 3,9 

BALDıR(mm) 11,73 3,6 9,95 3 

SUPRAILL(mm) 8,31 2,64 7,05 2,4 

TRICEPS(mm) 12,93 3,7 12,61 4,6 

ABDOMINA(mm) 17,1 5,1 17,12 9,4 

BICEPS(mm) 6,51 2,12 6,29 2,7 

ELBILEĞI(cm) 14,52 0,7 14,68 1 

KARıNÇ(cm) 67,28 6 67,73 12 

BALDıRÇ(cm) 31,04 1,9 29,71 4,6 

BICEPSÇ(cm) 23,39 2,3 22,99 3,3 

HUMERUS(mm) 5,81 0,3 5,97 0,4 

FEMUR(mm) 8,36 0,4 8,71 0,6 

AÖNEES(cm) 14,09 3,9 7,94 4,6 

OTÖNES(cm) 14,53 3,4 7,66 4,9 

SıRTES(cm) 35,2 6,1 35,46 5,3 

SAĞELKUV(kg) 22,45 6,3 20,79 5 

SOLELKUV(kg) 22,45 6,3 20,86 5,4 

BACAKKUV(kg) 50,76 14 53,47 16,2 

SıRTKUV(kg) 59,71 15,2 57,87 17 

SKUATSıÇ(cm) 29,43 6,4 31,4 6,9 

AKTIFSıÇ(cm) 29,91 5 32,7 6 

YAĞYÜZDE 21,8 3,6 13,7 4,1 

MEKIKKOŞ 48,36 12,3 51,08 24,7 



10-13 yaş kız yüzücülerin Somatotip Komponentleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3:  10-13 yaş kız  yüzücülerin  somatotip komponentleri  

 X Sd N 

ENDO 3.09 .7 23 

MEZO 3.68 1.2 23 

EKTO 2.85 1.04 23 

Tablo 3 incelendiği zaman 10-13 yaş kız yüzücülerin  somatotip puan dağılımları 

endomorfi puanı 3.09 + 0.7, mezomorfi puanı 3.68 + 1.2, ektomorfi puanı 2.85 + 1.04  değer 

olarak bulunmuştur.  

10-14 yaş erkek yüzücülerin Somatotip Komponentlerine Tablo 4’deverilmiştir.  

Tablo 4: 10-14 yaş erkek  yüzücülerin  somatotip komponentleri 

 X Sd N 

ENDO 2.83 1.0 20 

MEZO 4.23 .8 20 

EKTO 2.64 1.2 20 

Tablo 4 incelendiği zaman 10-14 yaş erkek yüzücülerin  somatotip puan dağılımları 

endomorfi puanı 2.83 + 1.02, mezomorfi puanı 4.23 + 0.8, ektomorfi puanı 2.64 + 1.2  değer 

olarak bulunmuştur. 

10-14 yaş erkek yüzücülerinantropometrik ve motorik özellikleri  korelasyon değerleri 

Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: 10-14 yaş erkek yüzücülerin  antropometrik ve motorik özellikleri korelasyon 

değerleri 
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YAŞ  ,728 ,744    ,869 ,838 ,647 ,616 ,718 ,536      
KILO   ,778    ,792 ,857 ,684 ,782       ,728 
BOY       ,786 ,848 ,702 ,670 ,750      ,635 
AÖNEES     ,875             
SıRTES            -,588  ,482  - 461  
SAĞELKUV        ,922 ,655 ,686 ,713 ,467      
SOLELKUV         ,680 ,745 ,706 ,574      
BACAKKUV          ,799 ,671 ,551      
SıRTKUV           ,548 ,529      
 
SKUATSıÇ 

           ,865 -,463 -,524 ,452 ,512 ,772 

 
AKTIFSıÇ 

            -,497 -,582  ,513 ,776 

 
YAĞYÜZDE 

             -,933 -,450 ,727 -,720 

ENDO               ,551 ,800 ,779 
MEZO                -,530  

 ( p<0,05 ) 

 



 
Tablo 5’de yer alan erkek yüzücülerin korelasyon değerleri  incelendiği zaman; erkek 

yüzücülerin yaşları ile vücut ağırlığı, boy uzunluğu, sağ el kuvveti, sol el kuvveti, bacak 

kuvveti, sırt kuvveti, skuat sıçrama ve aktif sıçrama test sonuçları korelasyon değerleri 

anlamlı bulunmuştur ( p<0,05 ). 

  

10-13 yaş kız yüzücülerin antropometrik ve motorik özellikleri  korelasyon değerleri Tablo 
6’da verilmiştir. 
 
Tablo 6: 10-13 yaş kız yüzücülerin antropometrik ve motorik özellikleri korelasyon değerleri 
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 ,533 ,650   ,436     ,438   -,487    

 
KILO 

  ,761   ,465 ,638 ,449 ,456   ,623 ,588  -,442   

 
BOY 

     ,518 ,569 ,617 ,453 ,497 ,521   ,511    

 
AÖNEES 

    ,802    ,415        ,638 

 
SAĞELKUV 

           ,487 ,478     

 
SOLELKUV 

       ,717 ,800 ,570 ,481       

 
BACAKKUV 

        ,903 ,706 ,427       

 
SıRTKUV 

         ,563 ,227       

 
SKUATSıÇ 

          ,591     ,789  

 
AKTIFSıÇ 

            -,471 -,589  ,615 ,594 

 
YAĞYÜZDE 

            ,951  -,596  -,560 

 
ENDO 

             ,453 -,552  -,581 

 
MEZO 

              -,761  -,497 

 
EKTO 

                ,411 

*(P<0,05) 

 

Tablo 6’da yer alan kız yüzücülerin korelasyon değerleri  incelendiği zaman;10 –13 yaş kız 

yüzücülerin yaşları ile boy, kilo, sağ el kuvveti, aktif sıçrama korelasyon değerleri ile pozitif 

yönde ilişkili bulunurken mezomorfi puanı ile negatif ilişkili olduğu bulunmuştur ( p<0,05 ). 

 

 

 

  



Tartışma 

 Cunningham ve Eynan’a göre de şampiyon yüzücülerde görülen üst düzey performans 

daha ziyade puberte öncesi çocukluk çağında geliştirilen ve devam ettirilen aerobik 

kapasitenin ve puberteden sonra geliştirilen kas kuvveti, yüzme tekniği ve anaerobik 

kapasitenin bir sonucudur ( Akgün, 1986). 

Alparslan  Erman ve arkadaşlarının ( 1995 ) 11-12 yaş yüzücüler üzerinde yaptıkları 

araştırmalar sonucunda vücut yağ oranlarını 21,12 + 3,22 cm olarak bulunmuş, yaptığımız 

araştırmada ise aritmetik ortalama 21 + 1,2 cm bulunmuştur. Her iki araştırmada  da  

yüzücülerin %yağ oranlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. Performans yüzücülerinde 

olması gereken yağ oranlarının kızlarda %10-18 ve erkeklerde ise %6-12  olması gerekliliği 

vurgulanmıştır ( Stager, 1984), Roche ve arkadaşlarına (1996)  göre de vücut yağ yüzdesi 

ergenlik dönemi ile birlikte kızlarda artma erkeklerde ise azalma gösterir. Yapılan iki 

araştırma sonucuna da baktığımız zaman literatür bilgileri ile paralellik gösterdiği 

görülmüştür. 

 Özçaldıran ( 1990 ) 10-12 yaş, 10 kız ve 10 erkek  yüzücü üzerinde yapmış olduğu 

araştırmada; erkeklerde  boy aritmetik ortalaması 1,28 + 0,034 cm yaptığımız araştırmada ise  

146+7,0 cm aritmetik ortalama ile yüzücülerimizin daha uzun boylu olduğu ve  yine aynı 

araştırmada yüzücülerin kilo aritmetik ortalaması 26,95 + 2,35 kg yaptığımız araştırmada ise 

40+5,8 kg bulunduğundan yüzücülerimizin boylarına orantılı olarak kilolarının da daha fazla 

bulunmuş olması normal karşılanmıştır. Buna ek olarak araştırmamıza katılan yüzücülerin 

Türkiye genelinde ilk on yüzücü  arasında  olmalarının nedenlerinden biri olan boy uzunluğu 

bu karşılaştırma sonucu da ortaya çıkmıştır. 

Yine aynı araştırmada yüzücülerin ayakta öne esnetme aritmetik ortalaması 3,75 + 

3,55cm  yaptığımız araştırmada ise 7,74+4,8 cm, oturarak öne esnetme aritmetik ortalaması 

4,25 + 2,99cm yaptığımız araştırmada ise 7,6+4,9 cm bulunmuştur. 

  Özçaldıranın araştırmasında yer alan  dikey sıçrama X:25,9 + 3,7cm yaptığımız 

araştırmada ise 31,4+4,2 cm, kızlarda ise  boy uzunluğu  133 + 0,03 cm  bu araştırmada ise 

boy uzunluğu aritmetik ortalaması 148+6,5 cm bulunmuştur. X:33 + 5,18 kg yaptığımız 

araştırmada ise 42,8+5,5 kg,  ayakta öne esnetme 5,65 + 3,37 yaptığımız araştırmada ise cm 

14,3+4,2 cm,  oturarak öne esnetme X:5,8 + 1,74 cm  yaptığımız araştırmada ise 15,2+2,3 cm, 

dikey sıçrama X:20 + 5,51 yaptığımız araştırmada ise cm 28,9+5,2 cm bulmuştur. Sonuçlar 

incelendiği zaman kız yüzücülerin  tüm ölçümlerde erkeklerden daha iyi sonuç aldığı 

görülmektedir.  



Wilmore’e ( 1999 ) göre de kız çocuklarında boy ve kilo artışı erkeklere oranla 2 yıl 

önceden başlamaktadır. Araştırmamızda da literatür bilgilerini destekler nitelikte sonuçlar 

bulunmuştur. 

Andreas Hohman ve arkadaşlarının sprinter yüzücüler  üzerinde yaptıkları bir diğer 

araştırmada yüzücülerin yüzme tekniği – koordinasyonu, sürat-çekme kuvveti ve bunları 

etkileyen esneklik, antropometrik komponentler, temel sürat yeteneği maksimum kuvvet ve 

patlayıcı kuvvet ölçümleri  test edilmiştir. Esnekliğin  erkek yüzücülerin performanslarında 

özellikle yüzme tekniğinde ve motor koordinasyonunda daha önemli bir rol oynamakta 

olduğu tesbit edilmiştir ( Hohmann, 1997 ). Araştırmamızda ise  genel olarak esnetme test 

sonuçları ile diğer motorik ölçümler arasında anlamlı ilişki bulunamamış ancak suda yapılan 

testlerle daha fazla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Yapılan başka bir araştırmada  22 antrenmanlı performans yüzücüsü üzerinde bacak 

kuvveti, anaerobik güç, kurbağa  bacak, serbest  bacak ve kelebek bacak vuruş ( stroke ) 

mesafeleri  test edilmiştir. Anaerobik güç testi için dikey sıçrama ve Margaria Kalamen 

merdiven testi yapılmıştır. Bacak kuvveti ve anaerobik güç  sadece kelebek teknik ayak 

vuruşu ( stroke ) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur ( Delisle, 1995). 

Hahmann ve arkadaşları ( 1997 ) Otto-von- Gurercike Üniversitesi’nde 10-19 yaş 134 

erkek ve bayan yüzücü üzerinde yaptığı araştırmada; erkek ve kız  yüzücülerin maksimum 

patlayıcı kuvvetleri ile  antropometrik ölçümleri arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.  

 Erkek ve kız yüzücüler üzerinde yapılan başka bir araştırmada yüzücülerin anaerobik 

güç kapasiteleri ile performans ilişkisi araştırılmıştır.  Araştırmada yüzücüler sıçrama, 

Margaria Kalamen merdiven, wingate, sağ ve sol el çekme kuvveti  ve 30 sn yüzme ( max) 

testlerine katılmışlardır. Erkek yüzücülerin kısa mesafe yüzme  performansları ile dikey 

sıçrama, merdiven ve wingate testleri  ilişkili  bulunmuştur ( r= 0,86-88 ). Kız yüzücülerde ise 

30 sn yüzme testi ile diğer testler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (r = 0,62) (Rohrs, 2000).  

 Yüzücüler üzerinde yapılan bir diğer araştırmada patlayıcı kuvveti ölçmek için 

standart dikey sıçrama ve havada kalma süresi test edilmiş ve çıkan sonuç karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak 2 ölçme metodu arasında diz eklem açıları da dikkate alınarak bakılmış 

olmasına rağmen önemli bir farkın olmadığı bulunmuştur. Ancak araştırmayı gerçekleştiren 

bilim adamlarının havada kalma süresinin dikey sıçrama testlerinde kullanılmasının daha 

güvenilir olduğu görüşünü ortaya koymuşlardır ( Igna, 1996). 

 Yapılan bir diğer araştırmada  deney grubunda 7 erkek ve 3 bayan yüzücü yüksek 

tabanlı spor ayakkabısı ile ve kontrol  grubunda ise 5 erkek ve 3 bayan yüzücü normal spor 



ayakkabıları ile 8 hafta boyunca plyometrik antrenmana  katılırlar. 8 haftanın sonunda dikey 

sıçrama testi tekrarlanır . Deney ve kontrol grubu arasında ki gelişime bakıldığı zaman deney 

grubunda yer alan erkeklerin kontrol grubu erkeklerden daha iyi performans alınırken kızlar 

arasında önemli bir farka rastlanmamıştır ( Reneau, 1995). 

Sporcuların vücut yağ oranlarının performanslarını olumsuz yönde etkilediği birçok 

araştırmada  kanıtlanmıştır. Özellikle sürat, dayanıklılık denge, çeviklik ve sıçrama  

performanslarının vücut yağ oranı ile negatif korelasyonu olduğu  belirtilmektedir (Stager, 

1984). 

10-14 yaş erkek yüzücülerin endomorfi puanı ile mezomorfi puanı arasında pozitif 

ilişki bulunurken ( p<0,05 ). 

10 –13 yaş kız yüzücülerin endomorfi puanı ile mezomorfi puanı( r=0,45 )  direk ilişki 

ektomorfi puanı( r=0,55 )  ve 20m mekik koşu test( r= -0,58 )  sonuçları arasında da  negatif  

bir ilişki bulunmuştur ( p<0,05 ). 

Yüzücülerin mezomorfi puanı  istatistiksel  aritmetik ortalamasının diğer motorik test 

sonuçları ile ilişkisini incelediğimiz zaman; 10-14 yaş erkek yüzücülerin mezomorfi puanı ile 

de ektomorfi puanı ( r = -0,53 ) arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur ( p<0,05 ). 

10 –13 yaş kız yüzücülerin mezomorfi puanı ile ektomorfi puanı( r = -0,76 )  ve 20m mekik 

koşu test (r = -0,79 ) sonuçları arasında negatif  bir ilişki bulunmuştur ( p<0,05 ). 

Clarke, 9-12 yaş arasında erkek çocuklar üzerindeki logitudional çalışmada endomorfi 

ve mezomorfi  ile kuvvet arasında zayıfla orta dereceli olumlu ilişkiler ektomorfi ile kuvvet 

arasında zayıf-orta dereceli olumlu ilişkiler kaydetmiştir( Zorba. 2000 ).   

Yapılan başka bir araştırmada mezomorfi ile performans pozitif, endomorfi ile 

performans arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Ektomorfi ile esneklik ve denge, 

mezomorfi ile fiziksel uygunluk ve kuvvet pozitif ilişkili olduğu belirtilmiştir ( Robert, 1990). 

Siders (1993) bayan yüzücülerin performansları ile vücut kompozisyonu ve somatotip 

ilişkisini araştırmıştır. 43 kız ve 31 erkek yüzücünün katıldığı araştırmada kız yüzücülerin 

vücut yağ yüzdesi, boy, mezomorfi puanı ve ektomorfi puanı performansları ile korelasyon 

değerleri anlamlı bulunmuştur. Fakat erkek yüzücülerde buna rastlanmamıştır.  

Sheldon somatotiplerini kullanan çalışmalar ( Clarke, Eynon, Garrity, Laubach, Mc Conville, 

Munroe, Perbiks, Sills, Everet, Thorsen, Voisart ) genel olarak endomorfi ile performans 

arasında, özellikle çabuk harekete geçme becerisi gerektiren testlerde olumsuz ilişkilere işaret 

etmiştir . Diğer yanda ektomorfi ve mezomorfi ile performans arasındaki ilişkiler, kullanılan 

test yöntemlerine göre dikkate değer ölçüde değişkenlik göstermiştir. Örneğin; 6-12 yaş erkek 



çocuklarda bir dizi motor işleve ilişkin sonuçları sınıflandırmalarında somatotip 

kompenentleri ile motor değişkenler arasındaki ilişki genelde düşük bulunmuştur. Bununla 

birlikte ilişkinin yönü performans üzerinde fiziğe bağlı etkilerin varlığına işaret etmiştir. 

Çabukluk testi mezomorfi ile pozitif, endomorfi ile negatif ve ektomorfi ile ilişkisiz 

gözlenmiştir ( Zorba, 1995). 

Vosiard (1954), 10-13 yaş erkek çocuklarda somatotip ve performans arasındaki 

ilişkileride incelendiğinde endomorfi performansa olumsuz yönde ilişkili  iken ektomorfi 

olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Priyor ve Smith’in çalışması enine yapılı kızların, boyuna yapılı kızlardan daha yüksek 

kuvvet skorları olduğunu gösterir. Enine ve boyuna yapılı kızlar arasındaki güç farkları en çok 

11-13 yaşlarda belirgin olmakla beraber 17 yaş sonuna kadar bu farklılık sürmekte olduğu 

belirtilmiştir. 18-21 yaş erkek ve kızlarda yapılan çalışmalarda fiziki yapıya bağlı performans 

değişikliklerinin sürdüğünü göstermektedir. Yüksek endomorfide aşırı yağ kötü bir faktördür, 

mezomorfik erkekler ektomorfi ve endomorflardan çabukluk ve sürat testlerinde daha iyi bir 

performans gösterdiği ve aynı testlerde ektomorfların endomorflardan daha iyi olduğu 

belirtilmektedir  ( Zorba, 1995). 

 Yapılan bir başka araştırmada 2001 yılında Güney Afrika Yüzme Şampiyonası’nda 

serbest teknikte ilk on  dereceye girebilen  güney afrikalı 16 erkek ve 10 bayan yüzücünün 

somatotiplerini belirlemek ikinci olarak da bu yüzücülerle 1991 yılında ( FINA ) Dünya 

Yüzme Şampiyonası’na katılan 91 erkek ve 64 bayan yüzücünün somatotip analizlerini 

karşılaştırmak amacı ile yapılan araştırmada Heath Carter antropometrik metod kullanılmıştır. 

Güney Afrikalı erkek yüzücülerin somatotip komponentleri 2,2-4,4-3,3 olurken Dünya 

Şampiyonası’na katılan erkek yüzücülerin komponentleri ise 1,8-4,8-3,2 olarak belirlenmiştir. 

2 Yüzücü grubu kıyaslandığı zaman en büyük farkın endomorfi komponentinde olduğu ( 

p<0,01) bulunmuştur. Kızlarda ise Güney Afrika yüzücüleri 3,3-3,3-3,1 ve Dünya 

Şampiyonası’na katılan bayan yüzücülerin komponentleri ise 2,8-3,7-3,2  olmuştur. Burada da 

Güney Afrikalı yüzücülerin endomorfi puanın daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak 

Güney Afrikalı  erkek yüzücülerin Ektomorfik Mezomorfi katagorisinde yer aldığı ve bayan 

yüzücülerinin de  santral katagorisinde oldukları belirtilmiştir. Diğer taraftan Dünya 

Şampiyonası’na katılan bayan yüzücülerin Dengeli Mezomorfi katagorisinde yer aldığı 

bulunmuştur. Araştırmamıza katılan bayan yüzücülerle Güney Afrikalı bayan yüzücülerin 

somatotip katagorisi aynı bulunmuştur ancak  erkek yüzücülerin  mezomorfik 

komponentlerinin baskın olmasına rağmen araştırmamıza katılan erkek yüzücülerin 

endomorfik  komponentinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç olarak  Dünya 



Şampiyonası’na katılan erkek ve kız yüzücülerin daha kaslı oldukları görülürken 

araştırmamıza katılan yüzücüler ve Güney Afrikalı yüzücülerin aynı kaslılıkta olmadığı 

görülmektedir. 

Stewart ve  Hannan 2000 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya farklı spor dallarından 

106 erkek sporcu katılmış ve  erkek yüzücülerin santral  katagoride yer aldığı görülmüştür. 

 Yapılan bir başka araştırmada 11 farklı spor dalında aktif sporcu olan erkek ve bayan 

sporcuların  somatotip analizleri yapılmıştır. Erkek yüzücülerin  somatotip komponentleri  3-

5-3 olarak belirlendiğinden  Dengeli mezomorfi katagorisinde yer alırken,  bayan yüzücülerin 

somatotip komponentleri 3-4-3  bulunduğundan Santral olarak katagorileştirilmiştir ( Tamer, 

2000). Araştırmamıza katılan  yüzücülerle karşılaştırdığımız zaman erkek yüzücülerin 

komponentlerinin yakın olduğu ancak bayan yüzücülerin mezomorfi komponentlerinin daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTS OF  TWO DIFFERENT INTERVAL TRAINING PROGRAMS ON 

AEROBIC AND ANAEROBIK PERFORMANCE OF 13-14 YEARS OLD MALE 

STUDENTS 

 

TANESEN Bülent*, YÜKTAŞIR Bekir*, YALÇIN H. Birol* 

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 

 The purpose of this study was to determine the effects of two different intervals 
training programs (intensive interval 8x400m and extensive 4x800m 2 days a week for 8 
weeks) on 13-14 years old males in  aerobic and anaerobic performance development. 

The subjects were thirty four secondary school students who voluntereed to 
participate in the study. At the begining of the study, subjects were randomly divided 
into intensive interval and extensive interval groups, The descriptive statistics of the 
intensive interval and extensive interval groups are as follows respectively; a) ages, 
13.58 ±0.05 years old, 13.52±0.05 years old b) heights, 159.00±0.07cm, 154.94±0.07cm          
c) weights, 49.05±4.69kg., 46.47± 3.85kg    

The variables of the subjects’ age, height, weight, heart rate, sistolic blood 
pressure, diastolic blood pressure, aerobic performance and anaerobic performance were 
included in this study as variables. Randomized subjects, pretest-post test two group 
research design were used in the study. 

Pretest and post test results were calculated before and after training period. 
Training program for intensive interval group included, 8x400m. run with 85-90 % of 
max. HR with 1/2 rest interval ratio. Training program for extensive interval group 
included 4x800m run with 70-80 % max. HR with 1/1 rest interval ratio. All of the 
subjects passively rested during their rest interval. The statistical analyses of the study 
included descriptive, Wilcoxon and Mann Whitney U statistics. 

The results of the study showed that VO2 max. values were statistically 
significant between two groups.(p<.05) In other words, extensive interval training 
program are more effective than intensive interval training program in terms of 
developing aerobic performance. 

The results were further discussed and alobrated. 
 

 
 
 
 

Keywords; Aerobic, anaerobic performance, interval training. 
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ÖZET 

İKİ FARKLI İNTERVAL ANTRENMAN PROGRAMININ 13-14 YAŞ 
ERKEK ÖĞRENCİLERİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS GELİŞİMİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

TANESEN Bülent*,YÜKTAŞIR Bekir*, YALÇIN H. Birol* 
* Abant Izzet Baysal University 

 
           Bu çalışmanın amacı, 8 hafta boyunca haftanın 2 günü uygulanan, iki farklı; 
intensive (yoğun) (8x400m.) ve extensive (yaygın) (4x800m.) interval antrenman 
programının 13-14 yaş erkek öğrencilerin aerobik ve anaerobik performans gelişimi 
üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıdır.  
  
 Araştırmaya yaşları 13.58±0.05 yaş yıl, boy ortalamaları159.00± 0.07cm, 
ağırlık ortalamaları 49.05± 4.69kg olan 17 yoğun interval koşu grubu ile yaşları, 13.52± 
0.05 yaş yıl, boy ortalamaları 154.94± 0.07 ve ağırlık ortalamaları 46.47± 3.85kg. olan 
17 yaygın interval koşu grubu olmak üzere toplam 34 erkek öğrenci gönüllü olarak 
katılmıştır. Denekler çalışmanın başında rastgele yöntemle gruplara ayrılmışlardır. 
 
 Araştırma  kapsamında yapılan testler yaş, boy, vücut ağırlığı, kalp atım 
sayısı, sistolik-diastolik kan basıncı,  aerobik performans, anaerobik performans, 
parametreleridir. Çalışmada rastgele seçilen deneklere 2 gruplu ön test-son test araştırma 
modeli uygulanmıştır. 
 Bütün ölçümler antrenman programından bir hafta önce ve bir hafta sonra 
gerçekleştirilmiştir. Antrenman programı; yoğun interval koşu uygulayan denekler 
8x400m. lik mesafeyi maksimum kalp atım sayılarının %85-90 şiddetinde 1:2 dinlenme 
oranı ile yaygın interval koşu grubu uygulayan denekler ise 4x800m. lik mesafeyi 
maksimum kalp atım sayılarının %70-80 şiddeti ve 1:1 dinlenme oranı ile 
gerçekleştirildi. Denekler dinlenme aralıklarında pasif dinlenme yapmışlardır.  Verilerin 
istatistiksel analizinde, parametrik olmayan testlerden, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek 
Testi ve her iki grup arasındaki farkın karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Testi 
kullanılmıştır(p<0.05).  
 Yapılan çalışma sonucunda, yaygın interval antrenman uygulayan 
deneklerin aerobik performansları ve maxVO2 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
artış görülmüştür(p<0.05). 
   Bu sonuç bize yaygın interval koşu programlarının aerobik performansın 
geliştirilmesi bakımından, yoğun interval antrenman programlarına göre daha etkili 
olduğunu göstermektedir.  
               Sonuçlar derinlemesine tartışılıp yorumanmıştır. 
Anahtar kelimeler : aerobik-anaerobik performans, interval antrenman 
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GİRİŞ: 

 

Hareketsiz bir yaşam tarzını seçen günümüz gençliği ve çocuklarının, ruhsal ve 

fiziki yapıları üzerinde meydana gelen olumsuzlukların ve sağlık problemlerinin 

giderilmesi için özel amaçlı egzersiz programlarına katılmaları kaçınılmaz bir gerçek 

olarak karşımıza çıkmaktadır(2).  

Egzersizin insan organizması üzerindeki etkilerinin incelenmesi hem antrenman 

biliminin yeni teoriler geliştirmesine hem de her derecede spor yapan bireylere daha 

verimli ve daha doğru çalışma programları hazırlamakta yardımcı olacaktır(6).  

Antrenman programlarının daha etkili ve sürekliliği için uzun yıllardır çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır(3). 

Performansı etkileyen önemli etkenlerden birisi de dayanıklılıktır. Bireylerin 

egzersizleri ve egzersizdeki yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilmesi için temel 

motorik özelliklerden biri olan, dayanıklılık yetilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. 

Dayanıklılık; uzun süreli spor çalışmaları sırasında organizmanın yorulmaya 

karşı gösterdiği yüksek direnç yeteneğidir(15,16,17). Dayanıklılık; aerobik ve anaerobik 

metabolizmanın yeterliliğine dayanır. Kapasitesi, öncelikle kassal ve kardiyorespiratör 

parametrelerin ulaştığı değerler ile sınırlıdır(15). 

Aerobik kapasite, sporcuların çalışma kapasitelerini belirleyen fizyolojik kriter 

olarak kullanılmaktadır. İnsan vücudunda sahip olunan bu gücün dayanıklılık 

antrenmanları ile geliştirildiği bilinmektedir. Aerobik gücü geliştiren bu antrenmanların 
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aynı zamanda vücut kompozisyonu, istirahat kalp atım sayısı ve kan basınçlarını da 

düzenlemede faydalı olduğu bilinmektedir(2). 

Dayanıklılık konusunda spor tıbbı alanında yapılan araştırmaların sonuçlarında 

aerobik kapasitenin 10 yaşına kadar antrenmana elverişli olmadığı, dayanıklılık 

gelişiminin; kalp hacmi ve buna bağlı olarak oksijen nabzı ile atış hacminde artışın 

meydana geldiği ergenlik dönemi olan 13-16 yaşlarında başlanmasının gerektiği 

vurgulanmıştır. Sekiz yaşından itibaren erkek ve kızlar, dayanıklılık antrenmanına 

elverişli duruma gelirler. Aerobik verim yeteneği kızlarda 12-13 yaşlarında, erkeklerde 

13-14 yaşlarında en iyi şekilde antrene edilebilir.  

 Dayanıklılığın kontrolü için en az 4 hafta, normalde ise 6 haftalık bir sürenin 

geçmesi beklenir(15,16).  

Dayanıklılık gelişiminin sağlandığı  antrenman çeşitleri; devamlı ve interval 

antrenmanlar olarak göze çarpmaktadır. İnterval antrenmanlar, sporcunun tamamen 

yenilenmediği, dinlenme aralıkları ile çeşitli şiddetteki uyaranların tekrarlandığı bir 

yöntem ile antrene olması metodudur. Dinlenme arasının süresi temelde kalp atışlarına 

göre hesaplanır.  

Tekrar edilecek olan mesafelerin bölümleri ya zamana göre (12x3dk) ya da mesafeye 

göre (12x800m.) ortaya konur(5). 

 Bugüne kadar farklı interval antrenmanlarının aerobik ve anerobik performans 

gelişimleri, büyüme, olgunluk ve yaşlanmanın aerobik güç üzerine etkilerini inceleyen 

çok sayıda çalışmalar yapılmasına rağmen, çocukların kısa süreli maksimal 

yüklenmelerdeki performans yanıtlarını inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır (8). 
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 Bu çalışma, özellikle çeşitli spor branşlarının yıldız kategorilerinde spor yapan 

çocuklara uygulanacak antrenman programlarının yapılandırılmasına yarar 

sağlayacaktır.   

  Ülkemizde bu yaş grubundaki sporcuları kapsayan, fiziksel uygunluk ve 

performans kapasitelerini belirlemeye yönelik çalışmalar yeterince fazla değildir. 

Belirtilen eksikliği bir ölçüde gidermeyi amaçlayan bu çalışmayla iki farklı interval 

antrenman metodunun  yıldızlar kategorisine denk gelen 13-14 yaş grubu erkek 

öğrencilerin, aerobik ve anaerobik performans değerlerinin ölçümü ve analizi 

amaçlanmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler, yıldızlar kategorisindeki 

sporcuların antrenmanlarının programlanmasına, bu yaş gruplarında beden eğitimi 

derslerinde uygun yoğunluk ve yüklenme şiddeti kullanılmasının yanı sıra  çeşitli 

branşlarda sporun, alt yapısını oluşturan çocukların performans gelişimlerinin en üst 

seviyeye çıkarılmasına ve ileride bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır.  

 

Bu araştırma iki gruplu öntest-sontest deneme modelindedir. Her iki koşu 

grubunun vücut kompozisyonu, fiziksel uygunluk değerleri varolan şekliyle saptanmış 

ve varolan özelliklerin extensive (yaygın) koşu grubu ve intensive (yoğun) koşu 

grubunda değişip değişmediği ilişkisel olarak araştırılmıştır. 

 Araştırma, Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Hisar İlköğretim Okulunda öğrenim 

gören yaş ortalamaları yoğun interval uygulayan grup için, 13.58± 0.05 yaş yıl, boy 

ortalamaları 159.00± 0.05cm., ağırlık ortalamaları  49.05± 4.69kg.olan 17 erkek öğrenci 

ile yaygın interval uygulayan grup için yaş ortalamaları, 13.52± 0.05 yaş yıl, boy 
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ortalamaları 154.94±0.07cm., ağırlık ortalamaları 46.47± 3.85kg. olan 17 erkek 

öğrenciden oluşan, toplam 34 erkek öğrenciye dönüktür.  

                  Yaygın İnterval koşu örneklem grubunu, 7. ve 8. sınıflardan rastgele seçilen 

17 öğrenci oluştururken; yoğun interval koşu grubunu ise yine, 7. ve 8. sınıf erkek 

öğrencileri arasından  rastgele seçilen 17 öğrenci oluşturmuştur. 

                  Yaygın İnterval Koşu Grubu ile Yoğun İnterval Koşu Grubundan   elde 

edilen verilerin genellemesinde iki tür evrenden söz edilebilir.  İstenilen özelliklerin 

belirlenmesi için Hisar İlköğretim Okulu 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören  erkek 

öğrenciler arasından oransız eleman örnekleme yöntemiyle seçilen 34 öğrenci çalışma 

kapsamına alınmıştır.  

 Bu çalışmada seçilen örneklem grubu aynı zamanda çalışma evrenini 

oluşturmaktadır.       

Gruplara ayrılan öğrencilere, 8 hafta boyunca haftanın 2 günü intensive (yoğun) 

interval ve extensive(yaygın) interval olmak üzere iki farklı interval koşu antrenmanı 

programı uygulanmıştır. Antrenman şiddetleri; koşular arasında karvonen yöntemi ile 

deneklerin kalp atım sayılarının kontrolü ve 400m. geçiş zamanlarına göre ayarlanmıştır. 

Karvonen yöntemi; (220-yaş) formülü ile maksimum nabızın bulunarak, antrenman 

şiddeti % ‘si ile çarpılması suretiyle, uygulanacak antrenman şiddetinde sporcuda olması 

gereken nabızın tespit edilerek, antrenmanın yönlendirilmesidir.  

 Yoğun interval koşu grubu, 15dk.’lık ısınmayı takiben, her 400m.’yi bireysel 

farklılıklarla beraber ortalama 90-95sn. ile koşacak şekilde maksimal kalp atım 

hızlarının %85-90 şiddetinde (8x400m.) 3200 metre kapsamlı yoğun interval koşu 

programını uyguladılar. Deneklere yüklenme ve dinlenme oranı  1:2 olarak 

uygulanmıştır. Deneklerin, yüklenmenin hemen sonrası ve dinlenmenin sonunda, kalp 
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atım sayıları alınarak yeni yüklenmeye geçilmiştir. Her koşu intervali arasında 180sn’lik 

pasif dinlenme sonrası, kalp atım sayıları 90-100atım/dk. arasına indiğinde yeni 

yüklenmeye başlanmıştır.  

 Yaygın İnterval Koşu grubu, 15dk.’lık ısınmayı takiben, her 800m.’yi 

bireysel farklılıklarla beraber ortalama 210-215sn. ile koşacak şekilde maksimal kalp 

atım hızlarının %70-75 ‘i şiddet ile (4x800m.) 3200 metre kapsamlı yaygın interval koşu 

programı uygulanmıştır. Deneklere yüklenme ve dinlenme oranı  1:1 olarak 

uygulanmıştır. Deneklerin yüklenmenin hemen sonrası ve dinlenmenin sonunda kalp 

atım sayıları alınarak yeni yüklenmeye geçilmiştir. Her koşu intervali arasında 210sn’lik 

pasif dinlenme sonrası, kalp atım sayıları 90-100atım/dk. arasına indiğinde yeni 

yüklenmeye başlanmıştır.  

 Yapılan araştırmada, antropometrik ve fiziksel uygunluk özellikleri 

belirlenmiştir. Bunlar:boy, ağırlık, kalp atım sayıları, sistolik-diyastolik kan basınçları, 

dikey sıçrama ve cooper testi değerleridir. Bu değerlerin Cooper Testi dışındaki tamamı 

araştırmacı tarafından 08:30-09:00 saatlerinde, araştırmacının görev yapmış olduğu, 

Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Hisar İlköğretim Okulu spor odasında, deneklerin dinlenik 

olduğu bir durumda, Cooper Testleri ise yine araştırmacının kendisi tarafından 

antrenman programından bir hafta önce ve sonra sat 16:00-16:30 saatleri arasında 

Hayrabolu Şehir Stadyumunun 400 metrelik koşu pistinde ölçülmüştür. 

Araştırma kapsamına alınan antropometrik ve fiziksel uygunluk değerlerinin 

ölçülmesiyle elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları alındıktan sonra yaygın ve 

yoğun koşu grupları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Denek sayısının (n<30) 30’dan 

küçük olması, varyansların homojen olmaması ve dağılımın normal dağılım 

göstermemesinden dolayı, ölçülen özelliklerde iki grup arasında anlamlı bir farkın olup 
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olmadığının tespit edilmesi için parametrik olmayan bir test olan Wilcoxon Testi 

kullanılmış ve anlamlılıkları .05 düzeyinde sınanmıştır. Her iki koşu grubu arasındaki 

farkın karşılaştırılması ise yine parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ile 

sınanmıştır. Çözümlemeler, bilgisayarda bulunan hazır SPSS 11.0 paket programından 

yararlanarak gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR: 

 Tablo 1. Yaygın ve Yoğun İnterval Koşu Grubunun Ön 
test- Son test Boy ve Ağırlık Değerlerinin Aritmetik Ortalamaları ve 
Standart Sapmaları.  
  

 Yaygın 
İnterval 
Koşu Grubu 
(n=17) 
(4x800m.) 

  
 

Ön test  

 
 

Son test 

Yoğun 
İnterval 
Koşu Grubu  
(n=17) 
(8x400m.) 

  
 
Ön test 

 
 
Son test 

x ± s.s. x ± s.s.  x ± s.s. x ± s.s. 
Yaş (yıl) 13.58 ± 0.05 13.58 ± 0.05 Yaş (yıl) 13.52 ± 0.05 13.52 ± 0.05 
Boy (cm) 154.90 ± 0.07 155.50 ± 0.07 Boy (cm) 159.00 ± 0.07 159.50 ± 0.07 
Ağırlık (kg) 46.47 ± 3.85 47.00 ± 3.82 Ağırlık (kg) 49.03 ± 4.69 49.11 ± 5.34 

  
           
                  Tablo 1’de Yaygın interval koşu grubunun ön test yaş ortalamalarının 

13.58±0.05 yaş yıl, boy ortalamalarının 154.90±0.07cm., ağırlık ortalamalarının 

46.47±3.85kg. olduğu görülmektedir. Son test değerleri incelendiğinde ise, boy 

ortalamalarının 155.50±0.07cm., ağırlık ortalamalarının 47.00±3.82kg. olduğu                                                                                                                                                                                                                                       

görüldüğü gibi yoğun interval koşu grubunun ön test yaş ortalamaları 13.52±0.05 yaş 

yıl, boy ortalamaları 159.00±0.07cm., ağırlık ortalamaları 49.03±4.69kg. dır. Son test 

değerleri incelendiğinde ise, boy ortalamalarının 159.50±0.07cm.,  ağırlık 

ortalamalarının 49.11±5.34kg. olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Yoğun İnterval Koşu Grubunun Ön Test-Son Test Fark Değerlerinin, Yaygın 
İnterval Koşu Grubunun Ön Test-Son Test Fark Değerleri  Tablosu. 
  

Yoğun İnterval Koşu Grubu (8x400m.) Yaygın İnterval Koşu Grubu (4x800m.) 
 Ön test Son test z p Ön test Son test z p 
 x ± s.s. x ± s.s.   x ± s.s. x ± s.s.   

Kalp Atım 
Sayısı 

84.47±7.98 84.94±5.20 -.275 .783 83.29±3.23 83.52±4.44 -.243 .808 

Sistolik 
Kan Bas. 

112.35±4.37 114.70±6.24 -1.633 .102 114.11±5.07 114.70±5.14 -.447 .655 

Diastolik 
Kan Bas. 

71.76±7.27 66.47±7.85 -1.979 .048* 67.64±7.52 70.00±8.66 -
1.027 

.305 

Cooper 1961.76± 
124.41 

2005.88± 
110.23 

-2.565 .010* 1761.76± 
244.64 

1864.70± 
213.42 

-
3.432 

.001* 

MaxVO2 
 

32.56±2.782 33.55±2.46 -2.722 .006* 28.02±5.42 30.33±4.75 -
3.415 

.001* 

Anaerobik 
güç 

60.70±12.06 62.62±13.91 -2.534 .011* 56.01±8.07 58.02±7.39 -
3.151 

.002* 

*p<0.05 

Tablo 3. Yoğun İnterval Koşu Grubunun Ön Test-Son Test Fark Değerlerinin, Yaygın 
İnterval Koşu Grubunun Ön Test-Son Test Fark Değerleri  ile Karşılaştırılması Tablosu. 
 
 
 Kilo Kalp 

Atım 
Sayısı 

Sistolik 
Kan 

Basıncı 

Diastolik 
Kan 

Basıncı 

Cooper 
Testi 

maxVO2 Anaerobik 
Güç 

Mann-whitney U 114.500 142.500 129.000 121.500 80.500 80.000 127.000 
Wilcoxon 267.500 295.500 282.000 274.500 233.500 233.000 280.000 
Z -1.079 -.072 -.720 -.838 -2.258 -2.256 -.603 
P .281 .943 .472 .402 .024* .024* .547 

* p<0.05 

Tablo 2 ve 3’de görüldüğü gibi yoğun interval koşu grubunun ön test  değerleri 

ile son test değerlerinin farkı  yaygın interval koşu grubunun ön test değerleri ile son test 

değerleri arasındaki fark karşılaştırıldığında; sadece Cooper Testi ve maksimum oksijen 

tüketimi (maxVO2) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmektedir(p<0.05). 



 10 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA: 

Aerobik egzersiz programını takiben dinlenik kalp atım sayısındaki azalma, 

Steinhaus ve ark. (1990), Astrand ve Rodahl (1987), Haffor ve ark.(1990)’nın yaptığı 

aerobik egzersiz içeren  çalışma raporlarında da görülmüştür. 8 haftalık farklı koşu 

programları sonunda, deneklerin dinlenik kalp atım sayılarındaki azalma anlamlı 

bulunmuştur(21). Erol ve ark (1999) 13-14 yaş basketbolcularda 10 haftalık dayanıklılık 

antrenmanı sonunda istirahat kalp atım sayılarında %12,21 ve vücut yağ yüzdesinde 

%13,56’lık azalma görülürken, aerobik güç %15,4 ve anaerobik güç %3,41’lik artış 

tespit etmişlerdir(7). 

Yapmış olduğumuz çalışmada, deneklerin kalp atım sayılarında ön test ve son 

test değerleri arasında anlamlı bir değişiklik görülememiş olması, deneklerin gelişim 

çağında olmaları sebebiyle hormonal faaliyetlerinin yoğunluğu ve bunun kalp hacmi 

artışı gibi kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerine bağlanabilir. 

 Araştırıcılar ve uygulayıcılar, egzersiz programları hazırlarken, egzersiz 

şiddetini belirlemek için sıklıkla maksimal oksijen tüketimi veya maksimal kalp atım 

hızını temel almaktadırlar(12). Çalışan kas düzeyindeki oksijen kaynağı verim 

konusunda sınırlandırıcı bir etmendir ve geniş bir maxVO2 kapasitesi sahip olan 

sporcular dayanıklılık yarışlarında daha iyi verim sergilemektedirler(5). 

  Maksimal oksijen tüketimi; yaşa, cinsiyete, vücut ölçülerine veya vücut 

kompozisyonuna bağlıdır. Çoğu birey maksimal aerobik güce 15 ve 17 yaşı civarında 

erişir ve bu güç insanların çoğunda 30 yaşından itibaren azalmaya başlar(65). 10-12 

yaşlarındaki erkek çocuklarda yapılan çalışmalarda maxVO2 değerleri 48-50ml/kg/dk 

civarında bulunurken, kızlarda maxVO2 erkekler göre biraz daha düşüktür(3,17). 
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Wilmore ve Costill ‘in (1988) yapmış oldukları12 dakika koşu mesafesi ile maxVO2 

tablosuna göre 12 dakikada 1 mil(1609m.) koşan bireyin maxVO2 tüketimi 25ml/kg.dk 

olmaktadır(26).  

Yapmış olduğumuz çalışmada yoğun interval grubun maxVO2 değerleri 

ortalaması ön testte 32.56±2.78ml/kg.dk iken son test değeri 33.55±2.46ml/kg.dk’ ya 

yükselmiştir. Yaygın interval grubunda ise ön test 28.02±5.42ml/kg.dk. dan son test de 

30.33±4.75ml/kg.dk’ ya yükselmiştir. Bu değerlerdeki maksimal oksijen tüketimi artışı 

benzer çalışmalar ile bizim çalışmamız bulguları arasında paralellik gösterirken, 

maksimal oksijen tüketimi değerlerindeki farklılıklar deneklerin boy, kilo değerlerinin 

farklı olmasından kaynaklanabilmektedir. 

 Cooper’a (1988) göre kişinin maksimal oksijen tüketimi, maksimal aerobik 

gücünü belirlemedeki en iyi yoldur. Bunun için 12 dakikalık koş-yürü testi ile bireyin 

aerobik kapasitesi ve buna bağlı aerobik gücü tespit edilebilmektedir(15).  

Büyük çoğunluk, fiziksel aktivitenin temel olarak, çocuklarda 13-14 yaşları 

etrafında yüksek düzeylere ulaştığını işaret etmektedir. 

Magill ve arkadaşlarına göre(1982) çocuklar büyüklere göre daha düşük bir anaerobik 

kapasiteye sahiptirler. Bu yüzden bu yazarlar 0-20sn. arası ve 2dk. üzeri egzersizlerin 

kullanımının tercih edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Yaş ilerledikçe kısa 

mesafelerde daha başarılı duruma gelirler. Küçük yaşlarda 3-4dk.’nın üzerindeki 

egzersizlerde yapabilirlik açısından çocuklar da büyükler kadar başarılıdırlar(8). 

 Araştırmacılar Klimt ve Betz (1985) kısa süreli dayanıklılık yüklenmeleri 

(600m.-800m.) yerine, oksijen alış verişinin yüksek düzeyde olduğu orta süreli 

dayanıklılık yüklenmelerinin (2000m.-3000m.) çocuklar için daha uygun olacağı 

konusunda görüş birliğine varmışlardır. Çocuklarda aerobik çalışmalar için şiddet eşiği 
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maxVO2’nin %60-70’i olarak kabul edilir(13). Yapmış olduğumuz çalışmanın şiddet 

ayarlaması ve aerobik kapasite bulguları da bu çalışma ile paralellik göstermektedir. 

15 saniye ile 1-2 dakika süren egzersizlerde çocukların, laktik anaerobik enerji 

oluşturmada yetersiz olmaları nedeniyle, laktik asidin yüksek düzeyde oluştuğu 100m.-

600m. arasındaki yarışma branşlarında ve antrenmanlarında şiddeti yüksek tempo 

koşularından kaçınmak gerekir. Nabız sayısının 170-180 atım/dakika üzerine çıktığı ve 

maksimal oksijen kullanımının %80-90’ı aştığı bu tür yüklenmelerde katekolamin 

(adrenalin,noradrenalin) miktarında 10 katın üzerinde artışlar olmaktadır. Bu da 

çocuklarda zararlı olan stres hormonlarının yükselmesine neden olur ve laktik asit 

oluşumuna bağlı olarak anaerobik verime ters etkide bulunur(13). 

 Inbar ve Bar-Or (1986) ise adolesan erkek çocukların yetişkinlere oranla daha 

düşük anaerobik performans sergilediklerini vurgulamışlar. Bunun nedenin açık 

olmamakla beraber vücut ölçüleri veya aktif kas kitlesi ile ilişkili olduğunu 

düşünmüşlerdir(8). Seksüel olgunluk ile anaerobik kapasite gelişiminin ilişkili olduğu 

çeşitli çalışmalarca söylenmektedir. Harsanyi ve Martin (1986), Anaerobik dayanıklılık 

açısından fonksiyonel olgunluk düzeyine diğer motor özelliklerden daha önce 14-15 

yaşlarında ulaşıldığı saptanmıştır. Bir motor özellik olgunluk düzeyine ulaştığında önce 

bu motor özellik üzerine yoğunlaşılması gerektiğini ifade etmişler ve bu sebeple, 14-15 

yaşlarda öncelikle anaerobik dayanıklılık gelişimine önem verilmesi gerektiğini öne 

sürmüşlerdir. Bunun yanı sıra, 10-14 yaşlarda da anaerobik dayanıklılık gelişiminin 

antrenman volümünün %10’unu kaplaması gerektiğini ancak, çocuklar buna psikolojik 

olarak hazır olmadığından bunun oyun veya müsabaka formatında verilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır(8). 
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Tamer (1995), 12 hafta boyunca haftada 3 gün %80 maxVO2 ile uygulanan yaygın 

(4x1200m) ve yoğun (12x400m.) interval antrenmanların devamlı koşular (4800m.) ile 

karşılaştırıldığı çalışmasında, maxVO2 ve anaerobik güç değerlerinin devamlı koşu 

grubunda (%13,77-%2,20)  interval uygulayan gruplarda (%11,75-%4,83 ve %10,7-

%4,02) anlamlı olarak arttığını tespit etmiştir(23). Bu bulgular uzun süreli egzersiz 

programlarının bireylerde aerobik kapasite ve buna bağlı olarak maksimal oksijen 

tüketimini artırırken, aerobik kapasitenin anaerobik performans gelişimine pozitif 

transferini doğrulamaktadır.  

İnterval antrenmanların etkilerinin incelendiği birçok çalışmada 

(1,4,11,14,22,23,24)  özellikle devamlı antrenmanlarla karşılaştırıldıklarında interval 

antrenmanların, aerobik ve anaerobik performans gelişimi üzerine anlamlı gelişmeler 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra metabolizmanın antrenmana uyumundan 

kaynaklanan kan basıncında, kalp atım sayılarında ve vücut yağ yüzdesinde azalmalar 

göze çarpan diğer etkilerdir. 

İnterval antrenmanların farklı yoğunluklarda, kendi aralarında 

karşılaştırılmasında ise genellikle araştırmacılar, yüksek yoğunluktaki interval 

antrenmanlarda anaerobik performans gelişiminin daha fazla olduğunu tespit ederken, 

orta ve düşük yoğunluklarda ise aerobik performans gelişiminin daha fazla olduğunu 

ortaya koymuşlardır(14,20,21,22,23,24,25). 

Bu bulgu, çalışmamız bulguları ile paralellik göstermiş olup, yaygın interval 

antrenmanlar sonucu maxVO2’deki artış ve buna bağlı olarak aerobik performans 

gelişimi anlamlı görülmüştür. Bu artışın sebebi olarak; orta şiddetteki antrenman 

yüklenmelerinin yüksek şiddetteki yüklenmelerde ortaya çıkan, laktik asit ve benzeri 

stres hormonlarının salınımını arttırmamasına bağlı olarak, kandan kasa oksijen taşınımı 
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ve kasların oksijeni daha verimli kullanarak aynı şiddette uzun süre çalışabilmelerine 

olanak vermesi gösterilebilir. 

Gorostiaga ve ark. (1991) ise 8 hafta boyunca, haftanın 3 günü maksimalin 

%100’ü ile yapılan 1:1 çalışma dinlenme oranlı interval bisiklet antrenmanların, egzersiz 

kapasitesini ve maxVO2 ‘yi geliştirdiği görülürken (%9-16), %50 yoğunlukta yapılan 

devamlı antrenmanların laktik asidi uzaklaştırma ve kasın oksidatif kapasitesini 

arttırdığını bulmuşlardır(10). 

 Baxter ve arkadaşları ise (1993), yaşları 8,10,12,14 ve 16 olan çocuklarda 

aerobik güç gelişimini inceledikleri çalışmada, erkek çocuklarda ergenlikte maxVO2’de 

(0,13±0,07l/dk.) anlamlı artış tespit etmişlerdir(4). Benzer olarak, Perry ve 

arkadaşlarının (1988) 14 kolejli kızda uyguladıkları; 10 haftalık, haftada 3 gün yapılan 

aerobik dans programının maxVO2’yi anlamlı olarak geliştirdiğini bulmuşlardır(18). 

 Çalışmamız bulgularıyla da örtüşen bu maxVO2 artışı, düzenli olarak yapılan 

antrenman sürecine bağlı olarak, kalp atım hacminin artması, pompalanan kandaki 

oksijen miktarının, aerobik enzim aktivitesinin artması ve kasların oksijen kullanımının 

antrenmanın fizyolojik etkilerinin sonucu artmasına bağlanabilir. Bunun yanı sıra 

maksimal oksijen tüketim kapasitesinin genetik olduğu da çeşitli yazarlarca 

söylenmektedir(19). Farklı araştırmalardaki deneklerin maxVO2 artışları ile çalışmamız 

verileri arasındaki farklılıklar da bu bireysel ve genetik özelliklere bağlanabilir. 

 Bizim çalışmamızda da görünen deneklerin, diyastolik kan basınçlarındaki 

azalma; egzersize dayalı olarak diyastolik kan basıncındaki düşüşün muhtemel sebepleri; 

kalp kasının büyümesi ve bununla beraber kalp veriminin etkinliğindeki artış, kılcal 
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damar sayısında ve çapında büyüme sonucu kapiller kapasitede sağlanan büyüme ile 

nabız frekansındaki düşüş(9,19) olabilir. 

Çalışmamızda, literatürdeki çalışmaların aksine, yoğun interval grupta anlamlı artış 

bulunamamış olması, diğer araştırmalardaki deneklerin yaşlarının farklı olması, 

deneklerimizin gelişim evresinde olmaları sebebiyle,  boy ve kilo da sıklıkla meydana 

gelen değişimlere bağlanabilir. Bunun yanı sıra her iki interval grubun rasgele yöntemle 

seçilmiş olmasından kaynaklanabilecek bireysel faktörler de bu performans gelişimi 

sürecinde göz ardı edilmemelidir. 

  Bunlara ilaveten antrenmanları uyguladığımız yükselti, antrenman saati, mevsim 

ve iklim koşulları diğer araştırmalardaki sonuçlarla, çalışmamız sonuçları arasındaki 

farklılığa neden olabilir. Literatürdeki çalışmaların antrenman şiddetleri ve toplam 

antrenman süreleri ile kullanılan ölçüm  aletleri de araştırmalar arasında farklı bulgular 

ve sonuçlar elde edilmesine sebep olabilmektedir. 

                  Sonuç olarak,  yaptığımız çalışmanın verilerine dayanarak yaygın interval 

metodun aerobik kapasiteyi arttırmada önemli olduğu söylenilebilir. 
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ABSTRACT 

Resistance training is an essential part of athletic preparation today and an organized 
program can lead to development of muscular strength of athletes (Fleck & Kraemer, 
1997). PURPOSES: The purpose of this study was to compare college offensive and 
defensive football players' upper body strength. Specifically, to compare upper body 
strength of college football offensive linemen and defensive linemen and to compare 
upper body strength of the offensive backs, receivers and defensive backs across One 
Repetition Maximum (1RM) test. Forty-one Division II college football players 
performed the actual 1RM test. Participants’ upper body strength scores were 
expressed relative to body weight and results were compared across 1RM. One-way 
ANOVA was used to compare the groups. RESULTS: The present study found that 
defensive players are stronger than offensive players when scores are expressed 
relative to body weight. Defensive linemen are stronger than offensive linemen 
according to the 1RM. Defensive and offensive backs are similar in strength in terms 
of the 1RM CONCLUSION: These results suggest that a football player with a 
smaller body type can have a stronger upper body than a larger football player when 
upper body scores are expressed relative to body weight although the larger football 
player can lift the heavier weight in a bench press. This relationship can be helpful to 
coaches in making decisions on player positions and developing training programs to 
meet the needs of individual football players.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

         Resistance training is an essential part of athletic preparation today and an 
organized program can lead to development of muscular strength of athletes (Fleck & 
Kraemer, 1997). Strength, speed, agility, and size of players are required in American 
football, if they are achieve success in playing the game and with the great interest in 
football, people are concerned about the relationship of these attributes to football 
success (McDavid, 1977). Strength is defined as the peak force of torque developed 
during a maximal voluntary contraction (MVC) under a given set of conditions (e.g., 
contraction type and velocity) (Sale, 1991). Atha (1981) stated that strength can be 
defined as “the ability to develop force against an unyielding resistance in a single 
contraction of unrestricted duration” (p. 2). Muller (1970) indicated strength should 
be defined as the “maximum force that can be exerted against an immovable 
resistance by a single contraction” (pp. 449-462). Currently, Wathen (1994) defined 
strength as the force that a muscle or muscle group can exert against a resistance in 1 
maximal effort through a full range of motion. In terms of the assessment of muscular 
function, tests in the physiological tests focused on anthropometric measurements 
such as muscle size and body symmetry in the first years of physical measurement 
history (Brzycki, 1993). Sargent (1873) developed the intercollegiate strength test in 
physical education, which measured grip strength and lower and upper body strength. 
Strength testing experienced a rebirth in the 1920s (Murphy, 1996). Since then, 
strength testing has deliberately increased. One of the most popular measurements of 
upper body strength is the one repetition maximum (1RM) bench press (Arthur, 1982; 
Bryzcki, 1993; Mayhew et al., 1992). Strength is normally measured by the maximal 
amount of weight an individual can move in one repetition of a movement or in one 
isometric contraction (Baechle, 1994). Although there are other kind of tests which 
measure upper body strength like pushups or dynamometer, the one repetition 
maximum (1RM) is the most popular way to assess dynamic strength and most used 
field test for evaluating muscular strength (Bryzcki,1993).  
         Measuring 1RM provides a trial-and-error method of manipulating weight loads 
until a maximal effort is achieved (Kuramoto, & Payne, 1995). McDavid (1977) 
developed a football potential test. He concluded that athletic potential can be 
predicted by testing. Berg, Latin, and Baechle (1990) investigated the physical and 
performance characteristics of major NCAA Division I football players according to 
their positions in the field, teams, and conferences. In this study, offensive players 
were slightly stronger in the bench press and squat, but when these scores were 
expressed relative to body weight, the defense was stronger. Schmidt (1999) studied 
the strength and physiology parameters in American football players. Significant 
differences were observed between player positions. Defensive linemen scored the 
highest upper and lower body strength and upper body explosive power.  
 
          
 

METHODS 
 

Purposes 
 
         The purpose of this study was to compare college offensive and defensive 
football players' upper body strength. Specifically, to compare upper body strength of 



college football offensive linemen and defensive linemen and to compare upper body 
strength of the offensive backs, receivers and defensive backs across 
 
Hypotheses 
 
         The hypotheses of this study are as follows: 
1.  There will be no strength difference among all offensive and defensive football 
players when scores are expressed relative to body weight. 
2.  There will be no 1RM strength difference between offensive linemen and 
defensive linemen when scores are expressed relative to body weight. 
3. There will be no 1RM strength difference between offensive backs and receivers 
and defensive backs college football players when scores are expressed relative to 
body weight. 
 
Participants 
 
         Forty-one Division II National Collegiate Athletic Association (NCAA) college  
football players participated in the present study. All of the participants were  
volunteers and were enrolled at a Division II university during the course of the  
investigation. They were given an informed consent form and the study was approved  
by Institutional Reviewed Board. None of the participants had a serious pre-existing  
injury that could hinder their performance throughout the study, and participants in  
the study had the ability to understand and perform bench press tests. Participants  
were experienced with weight lifting programs prior to the date of tests.         
Participants’ ages range from 18 to 30 years with a mean of 20.58 (SD = 2.07).  
Table 1 describes player positions and percentages in this study.  
 
Table 1 
Football Player Position and the Percentages 
 
Position Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Defensive back      8   19.5   19.5            19.5 
Defensive linemen      9   22.0   22.0            41.5 
Line backer      7   17.1   17.1            58.5 
Offensive back      3     7.3     7.3            65.9 
Offensive linemen      7   17.1   17.1            82.9 
Receiver      4     9.8     9.8            92.7 
Quarter back      1     2.4     2.4            95.1 
Tight end      2     4.9     4.9          100.0 
Total     41 100.0 100.0  
 
          
Instruments 

 
         Each participant was measured on the 1RM bench press test, and the NFL 225-
test, using free weight standard Olympic plates, a seven-foot Olympic bar and a 
standard Olympic flat bench. Each participant’s weight and height were measured. 
For height, Novel Products INC., Pat # DES 290237 stadiometer and for weight, 



TANITA BWB-G27A Class III scale was used. These instruments are certified by 
their manufacturers.    
  
Design of the Study 

 
         All of the participants' body weight and height were measured. After all data had  
been collected, the participants were tested in the 1RM bench press test. Data 
collection was completed within two weeks. There was no systematic order of the 
participants during each test. For the test, participants were measured by their one 
repetition maximum upper body strength. All offensive and defensive players were 
compared by position (defensive linemen versus offensive linemen; offensive backs 
and receivers versus defensive backs).  
 
Testing Procedure  

 
         Each participant was required to follow a general warm up prior to testing by  
jogging a quarter mile and stretching upper and lower extremities. They were also  
allowed a warm-up that consisted of performing the bench press using light weights 
of approximately 50 % to 75% of estimated 1RM based on off season. A standard  
Olympic bar and plates were used for all lifts, and the player used a grip that was  
slightly wider (approximately 20-30 cm.) than shoulder width (Mayhew et al., 1999).  
After each successful 1RM attempt, the participants were encouraged to add between  
5 and 10 pounds, depending on the degree of difficulty of the previous lift. Each  
participant was required to find his 1RM between 2 and 7 attempts, with 3 to 10  
minutes rest between attempts (Slovak,1996). The greatest weight lifted for each  
participant was recorded as the 1RM. 

 
Administrative Procedure 

 
         The participants were asked to volunteer through verbal commitment and  
informed consent was obtained from all participants. Participants performed one  
actual RM test within a two-week period. The participants were in supine position 
with their feet on the floor and buttocks on the bench during lifting. The participant 
then lowered the bar in a controlled manner and returned the bar to the starting 
position. The arms were required to extend fully on each repetition. The bar could not 
rest on the chest or arms fully extended for more than two seconds (Slovak, 1997). A 
spotter assisted the participants during the performance of the lift. This spotter was 
trained to ensure the proper lifting techniques which were performed by players. The 
test terminated when the participant could not complete a repetition with fully 
extended arms or until the weight was racked voluntarily by the participant. Relative 
strength was determined by taking the weight lifted and divided by body weight for 
each individual.  

 
DATA ANALYSES 

 
         The statistical mean of the data was compared through the actual 1RM test 
between offensive and defensive college football players using one-way analysis of 
variance (one-way ANOVA) and the same analysis was also used to compare the 
1RM strength differences among player positions (offensive linemen versus defensive 
linemen as a group and offensive backs and receivers versus defensive backs as 



another group) by using their relative strength. Forty-one college football players 
were tested for 1RM. Strength scores were divided by body weights to express bench 
press relative to weight. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 
         In this study, there were 24 defensive players and 17 offensive players for 1RM 
test. Participants’ ages range from 18 to 30 years with a mean of 20.58 + 2.07. 
Participants’ 1RM scores ranged from 83.99 to 183.87 kg with a mean of 123.90 + 
23.81 kg (Table 1). 
 
Table 1 
General Characteristics of College Football Players  
Characteristics    Number     Minimum       Maximum     Mean       SD  
 
Weight (kg)          41              70.20           152.80          101.76      22.64 
Height (cm)          41            163.83           207.65          182.83        9.12 
Age                       41              18.00             30.00            20.58        2.07 
1RM (kg)              41              83.99           183.87          123.90      23.81 
 
 

 
 
Figure 1. Comparison of trends among the player positions across the actual 1RM 
when scores were expressed in relation to body weight. 
 
         Results showed that the results of one-way ANOVA analysis showed that there 
was a significant difference between defensive players and offensive players when 
scores were expressed relative to body weight (F = 6.96, p = .01, Eta-squared = .15). 
Similarly, as seen in figure 1, defensive linemen scored significantly higher than 
offensive linemen (F = 6.05, p = .03). Lastly, one-way analysis of variance results 
showed that offensive backs and receivers did not significantly differ from defensive 
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backs in strength as measured by 1RM (F = 1.09, p = .31) when scores were 
expressed relative to body weight. Table 2 summarizes the data. 
 
Table 2  
 
The Relative Strength of Offensive and Defensive Football Players  
Player Position                                             Mean           SD 
 
Offensive (n = 17)*                                       1.14            .25 
Defensive (n = 24)*                                       1.33            .21 
Offensive Linemen (n = 7)**                          .99            .21 
Defensive Linemen (n = 9)**                        1.26            .23  
Offensive Backs & Receivers***                  1.30            .20 
Defensive Backs***                                       1.42            .23 
 
    *F = 6.96        p = .01     Eta-squared = .15 
  **F = 6.05        p = .03     Eta-squared = .30 
***F = 1.09        p = .31     Eta-squared = .08 
 
                 
         The results of the present study are consistent with the study of Berg et al. 
(1990) that showed the strength differences between offensive and defensive college 
football players. Upper Body strength scores were expressed relative to body weight. 
The conclusion of the authors was that the defense was stronger when their scores 
were expressed relative to body weight. The current study findings appear to agree 
with the findings of Berg et al. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 
         Three conclusions were drawn from the findings of the present study: 
1. Defensive college players were stronger than offensive football players when 
scores are expressed to relative body weight. 
2. Defensive linemen were stronger than offensive linemen according to the 1RM 
when scores are expressed to relative body weight.  
3. Defensive backs were similar in strength with offensive backs and offensive 
receivers in terms of the actual 1RM when scores are expressed to relative body 
weight. 
         A similar study should be performed with a larger number of participants. Then, 
the results of a study of this type could possibly be more accurate in determining the 
actual 1RM. A second recommendation is to test the differences among football 
player positions by repetitions into two categories: (1) fewer than 11 repetitions, and 
(2) more than 11 repetitions. By this way, strength differences can be measured more 
accurately. 
         Coaches should realize that the smaller football player can be stronger on the 
upper body than the larger football player when scores are expressed relative to body 
weight although the larger football player can lift the heavier weight in bench press. 
This relationship can be helpful to coaches in making decisions on player positions 
and developing training programs to meet the needs of individual players. 
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ÖZET 

FARKLI GERME SÜRELERİNİN ESNEKLİK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

DEMIREL Nurcan* , YUKTASIR Bekir**, YALCIN Birol** 

*Atatürk Üniversitesi 

** Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Bu çalışmanın amacı, altı hafta süresince uygulanan farklı statik germe sürelerinin 

esneklik gelişimi üzerine olan etkisini araştırmaktır. Araştırmaya ilköğretim 8-9 yaş 

kız öğrencilerinden 44 gönüllü öğrenci katılmıştır.Denekler 2 deney ve 1 kontrol 

grubu olmak üzere rastgele 15’er kişilik 3 gruba ayrılmıştır. Deneklere ön-test olarak 

Otur-Uzan Testi uygulanarak esneklik seviyeleri belirlenmiştir.Deney grubu-1’e 

(n=14) 10 sn. statik germe egzersizi altı hafta süresince hafta da 5 gün, deney grubu-

2’ye (n=15) 20 sn. statik germe egzersizi altı hafta süresince yaptırılmıştır.Kontrol 

grubuna (n=15) ise hiçbir egzersiz yaptırılmamıştır. Altı hafta sonra ön-testte 

uygulanan prosedür tekrarlanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, nonparametrik 

testlerden Wilcoxon Signed Ranks Test, Kruskal Wallis Test, Mann Whitney U Test 

ve Univariate varyans analiz test kullanılmıştır.Anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak 

belirlenmiştir.Araştırma bulgularına dayanılarak 10 ve 20 sn. statik germe 

egzersizlerinin; deneklerin esneklik gelişimleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.Esneklik gelişimi bakımından her iki süre arasında fark olmadığı 

görülmüştür. 

Bu sonuçlar derinlemesine tartışılıp yorumlanmıştır. 

 
Anahtar kelimeler : Esneklik, Statik Germe, Çocuk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

THE EFFECTS OF THE STRETCH TIME ON IMPROVING OF FLEXIBILITY 

  DEMIREL Nurcan *, YUKTASIR Bekir**, YALCIN Birol** 

*Atatürk Üniversitesi 

** Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 

 

 The purpose of the this study is to determine the effects of different stretch 

duration on flexibility. Subjects were fourtyfour (n=44) female elemantry students, 

ages 8-9. Subject were randomly divided into 3 groups. Subjets complated sit and 

reach test as pre-test variable.Experemental group 1 (n=14) aplied 10 to second static 

stretch protocol, five time a week, during six weeks.Experemental group 2 (n=15) 

performed 20 second static stretch 5 times during six weeks.Control group didn’t 

perform any stretching exercise at all. Six week later post-test measure were taken. 

Nonparemetrics test which were Wilcoxon Signed Ranks Test, Mann Whitney U, 

Kruskal-Wallis H, Univariate Variance Analiysis were used..Alpha was set at 0.05. 

Results revealed that 10 second and 20 second stretching duration improved flexibility 

(p<0.05). There were no significant differences between two group in terms of 

improving flexibility (p>0.05).  

The results were further discussed and alobrated. 
 

    

 

Key words : Flexibility, Static Streching, Child 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRİŞ 

 

Günümüz yaşam felsefesinde spor, kaliteli yaşamın bir parçası ve yararlı sosyal 

etkinliklerden birisi olarak kabul edilmektedir. Performans sporu bir yana günümüz 

yaşam kavramında çocuğun dengeli ve sağlıklı gelişimi içerisinde düzenli spor 

yapmanın önemli bir yeri vardır. Çocuğun buluğ çagı öncesi ve sonrası düzenli olarak 

yaptığı spor etkinlikleri sağlıklı bir fizik yapının gelişmesini sağlarken, genç yaşlarda 

fizik yapının bozulmasını geciktirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bilindiği gibi 

büyümenin en hızlı olduğu çocukluk devresinde insan vücudu en fazla değişken 

yapıya sahiptir. Bu devre aynı zamanda insan vücudunun zararlı çevresel etkenlerden 

de etkilendiği çağdır (hatalı ve yetersiz beslenme, yetersiz fiziksel etkinlikler). Bu 

etkenler bir arada olduğu zaman büyüme ve gelişme yeterli olmamaktadır ve kişi 

genetik olarak sahip olduğu fizik yapıya ulaşamamaktadır (1,26). 

Corbin ve Noble (1980) 1440 sporcu ve 3000 çocuk ve yetişkin üzerinde 

yaptıkları araştırma da, en büyük esneklik gelişiminin 7-11 yaşları arasında olduğunu, 

15 yaşından sonra kademeli olarak düştüğünü, 50 yaşından sonra anlamlı bir düşüş 

gösterdiğini ve 60-70 yaşlarından sonra kesin bir düşüş gözlendiğini belirtmektedirler 

(11). 

Sportif  etkinliklerin  başarısında  esnekliğin  önemi  bilinmektedir. Esneklik  

diğer  biyomotor  özelliklere  göre  daha az bilimsel  çalışmanın  yapıldığı  bir  

anatomik  beceri  olarak  göze  çarpmaktadır. Yapılan  çalışmalar  ise  özellikle 

cimnastikçiler, voleybolcular, yüzücü  ve  güreşçiler  üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapılan  

yeni  araştırmalarında  etkisiyle, esnekliğin  önemi  her  geçen  gün  artmaktadır. 

Esneklik  çalışmaları, eklemlerin  doğal   esnekliğini  korumak, verimliliği  arttırmak  

ve  sakatlanma  riskini  ortadan  kaldırmak  açısından  antrenman   sürecinin  

vazgeçilmez  parçası  haline  gelmiştir. Esneklik, performansı  doğrudan  etkileyen  bir  

faktör  olarak  kabul  edilmiştir. Çünkü  bu  özellik  kuvvet, sürat, koordinasyon, 

hareketlilik  gibi  önemli  unsurlarla  iç içedir (16). 

Esnekliğin en kapsamlı tanımı; “Eklem ya da eklem serilerinin, mümkün olan 

en geniş açıda hareket edebilme yeteneğidir.” şeklinde yapılabilir 

(3,4,10,11,14,16,19,25,27). 

Esnekliği geliştirmek için masaj, ısı, germe egzersizleri kullanılabilir. 

Bunlardan en etkili yöntemin egzersiz olduğu gösterilmiştir. Bu egzersizler balistik, 



statik ve propriyoseptif nöromüsküler fasilitasyon (PNF, kontrakt-relaks, kas gevşet) 

isimleri ile bilinirler. Balistik teknikte vücudun kendi ağırlığı kullanılarak aktif 

hareketlerle eklem son noktaya kadar gerdirilir, statik yöntemde eklem aktif olarak 

gerilebildiği son noktaya kadar açılır ve o noktada bir süre bekletilir. Kas gevşet 

tekniğinde ise eklemin bir miktar açılması o noktada aktif izometrik kontraksiyon 

yapıldıktan sonra hareket sınırına kadar gerdirilerek statik germe söz konusudur 

(2,11). 

Spor ortamlarında kullanılan statik germe egzersizleri kolay ve rahat 

uygulanması açısından tercih edilmektedir. Fakat statik germe egzersizlerinde süre net 

olarak belirtilmemektedir. Literatürde yapılan araştırma sonuçlarına göre; statik germe 

egzersizlerinin süreleri 10-60 saniye arasındadır. İleri yaş gruplarında esneklikte ki  

gelişim ise 30 ve 60 saniyeler arsında görülmektedir (5,6,7,9,12,13,15,18,20,21). Bu 

araştırmada; denek grubu 8-9 yaş kız çocuklarından oluştuğundan, çocukların gelişim 

dönemleri ve fizyolojik özelliklerine göre statik germe süreleri, 10 ve 20 saniye gibi 

daha düşük sürelerde tutulmalıdır. 

Bu araştırma da; 10 sn. statik germenin esneklik  gelişimi üzerine etkisi, 20 sn.  

statik germenin esneklik  gelişimi üzerine etkisi, kontrol grubunun öntest ve sontest 

değerleri arasındaki fark, esneklik gelişimi bakımından gruplar arasındaki fark ve 

yaşın esneklik gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. 

METARYAL VE METOT: 

Araştırmaya; 2002-2003 eğitim öğretim yılında  Dağkent Kıroğlu Eğitim Ve 

Sağlık Vakfı İlköğretim Okulu ve Sakarya İlköğretim Okulunda öğrenim gören 8-9 

yaş toplam 45 kız öğrenci katılmış, 1.deney grubundan 1 kız öğrenci  sağlık 

sorunlarından dolayı deneyi tamamlayamadığından toplam 44 kız öğrenci ile araştırma 

tamamlanmıştır.  

Araştırmaya katılmak isteyen öğrencilerin günlük aktivitelerinin dışında ekstra 

sportif faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları anket yöntemi ile test edilmiş olup 

kontrol edilmiştir. 

Egzersizler ve ölçümler, Dağkent Kıroğlu Eğitim Ve Sağlık Vakfı İlköğretim 

Okulu spor odasında hava akımının olduğu normal oda sıcaklığında yapılmıştır. 



1.deney grubuna gövde fleksiyonu; denek ayakta iken, gövde belden öne 

bükülerek ellerle ayak parmak uçlarına dokunularak ve gövdeye ağrı sınırına kadar 

maksimum gövde fleksiyonu yaptırılmış, denek 10 saniye bekletilmiş ve 10 saniye 

dinlendirilmiştir. Egzersiz 4 set yaptırılmıştır (4x10). 

2.deney grubuna gövde fleksiyonu; denek ayakta iken, gövde belden öne 

bükülerek ellerle ayak parmak uçlarına dokunularak ve gövdeye ağrı sınırına kadar 

maksimum gövde fleksiyonu yaptırılmış, denek 20 saniye bekletilmiş ve 10 saniye 

dinlendirilmiştir. Bu şekilde egzersiz 4 set yaptırılmıştır (4x20). 

Deneklerin öntest ve sontest esneklik değerleri, aynı araştırmacılar tarafından 

alınmıştır. 

Çalışma öncesinde Öntest ve çalışma sonunda Sontest, Otur-Uzan Testi ile 

ölçülmüştür. 

Otur-Uzan Testi ile denek; sıra üzerine yerleştirilen kasaya doğru uzun 

oturuşta, ayaklar omuz genişliğinde açıkken ayak tabanlarını kasaya yapıştırarak, 

dizler bükülmeden gövde ile mümkün olduğunca öne uzanmış, elleri ile kasa 

üzerindeki cetveli uzanabildiği en son noktaya yavaşça itmiştir, elde edilen değer 

araştırmacı tarafından santimetre olarak okunarak kaydedilmiştir.  

Denekler egzersizi, haftada 5 gün toplam 6 hafta olarak yapmışlardır. 

Ölçümler öncesinde herhangi bir ısınma ve fiziksel aktivite yaptırılmamıştır. 

Egzersizler deney grubuna öğretildikten sonra, toplu egzersiz şeklinde, günün 

aynı saatinde (12:30-13:30) gövde fleksiyonu ve statik germe şeklinde araştırmacı 

tarafından, 10 dakikalık jogging tarzı ısınma koşusu sonrasında yaptırılmıştır.  

Deneklere 6 haftalık egzersiz sonrasında toparlanma süresi verilerek deneklerin 

toparlanması sağlanmış ve Sontest’leri yapılmıştır. 

 

  Verilerin İstatistiksel Analizi: 

 

Araştırmada belirlenen deney ve kontrol grubuna uygulanacak Otur-Uzan 

Testi’nin Öntest ve Sontest verilerinin karşılaştırılmasında aşağıdaki istatistiksel 

işlemlerden yararlanılmıştır. 



Bu araştırmada elde edilen Öntest ve Sontest esneklik verileri arasındaki fark 

Wilcoxon Signed Ranks Testi ile karşılaştırılmıştır. Gruplar arası farkların farkını 

belirlemek için Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Grup içi (deney grubu) ve gruplar 

arası (deney grubu-kontrol grubu) farkı belirlemek için ise Mann Witney U Testi 

uygulanmıştır, bu araştırmadaki verilerin analizinde grup yaş etkileşiminin 

belirlenmesi içinde univariate varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

BULGULAR 

 

Bu çalışmaya katılan 44 deneğin yapılan öntest öncesinde alınan fiziksel ölçüm 

değerleri Tablo 2.1 ‘de görüldüğü gibidir. 

Tablo 1: Grupların yaş, boy, kilo ortalamaları ve standart sapmaları.         

                           
 

Gruplar 
 
 

 
n 
 

 
Yaş (yıl) 

            _  
x ± sd 

 
Boy (cm) 

            _  
x ± sd 

 

 
Kilo (kg) 

            _  
x ± sd 

 
I.Grup 
(10 Sn.) 

 

 
14 

 
8.14±0.36 

 
130.85±6.52 

 
28.71±6.60 

 
II.Grup 
(20 Sn.) 

 

 
15 

 
8.93±0.25 

 
134.33±7.04 

 
31.06±6.58 

 
III.Grup 
(Kontrol 
Grubu) 

 
15 

 
9.00±0.00 

 
136.60±4.30 

 
30.73±3.78 

 
 



Tablo 1’de görüldüğü gibi 1. Grubun (10 sn.) yaş ortalaması 8.14 yıl±0.36, boy 

ortalaması 130,85 cm.±6.52, kilo ortalaması  28.71 kg.±6.60 iken 2. Grubun (20 sn.) 

yaş ortalaması 8.93 yıl±0.25, boy ortalaması 134.33 cm.±7.04, kilo ortalaması 31.06 

kg.±6.58, 3. Grubun (Kontrol grubunun) ise yaş ortalaması 9.00 yıl±0.00, boy 

ortalaması 136.60 cm.±4.30, kilo ortalaması 30.73 kg.±3.78 olarak görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 2: Gruplarının öntest ve sontest değerleri.                         

 
Gruplar 

 
 

 
n 

 
Öntest       

Değerleri (cm) 
             _  

x±sd 

 
Sontest 

Değerleri (cm) 
             _  

x±sd 
 

I.Grup 
(10 Sn.) 

 

 
14 

 

18.57±5.82 

 

21.92±5.21 

 
II.Grup 
(20 Sn.) 

 

 
15 

 

19.26±4.63 

 

21.66±5.99 

 
III.Grup 
(Kontrol 
Grubu) 

 
15 

 

23.40±4.61 

 

21.46±5.28 

 

Tablo 2 incelendiğinde grupların öntest sontest esneklik bulguları şu şekilde 

görülmektedir. 1. Grup’un(10 sn.) öntest esneklik değeri 18.57±5.82 cm.iken, sontest 

esneklik değerinin 21.92±5.21 olduğu görülmektedir. 2. Grup’un(20 sn.) öntest 

esneklik değeri 19.26±4.63 cm.iken, sontest esneklik değerinin 21.66±5.99 cm.’dir. 

Aynı tablo incelendiğinde 3.grubun (kontrol) öntest esneklik değeri 23.40±4.61 



cm.iken, sontest esneklik değerinin 21.46±5.28 cm. olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara 

göre; 1. grubun öntest ve sontest değerleri  karşılaştırıldığında esneklikte gelişim, 2. 

grubun öntest ve sontest değerleri  karşılaştırıldığında esneklikte gelişim, 3. grubun 

öntest ve sontest değerleri  karşılaştırıldığında esneklikte gerileme saptanmıştır.  

 

Tablo 3:  I. grubun öntest ve sontest esneklik değerlerinin karşılaştırılması. 

 
 

Gruplar 
 
 

 
 
n 
 

 

Öntest(cm) 

         _  
x±sd 

 

 

Sontest(cm) 

         _  
x±sd 

 

 

Sıra 
Ortalaması 

 

Sıralar 
Toplamı 

 

Z değeri 

 

P Anlamlılık 

 

I.Grup 

(10 Sn.) 

 

14 

 

18.57±5.82 

 

21.92±5.21 

 

.00 

6.50 

 

.00 

78.00 

 

-3.070 

 

.002* 

      *p<0.05  
 

Tablo 3.’de, 1. Deney grubunun öntest ve sontest esneklik değerlerinin 

karşılaştırılması için Wilcoxon Signed Ranks Testi yapılmıştır. 1.Grubun ön test 

esneklik değerleri (x=18.57 cm.±5.82) iken sontest esneklik değerleri (x=21.92 cm. 

±5.21) olmuştur. Esneklik değerleri öntest ölçümlerine göre artmıştır. Tablo 3’de 

görüldüğü gibi 1.Grubun öntest esneklik değerleri ve sontest esneklik değerleri 

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

  

Tablo 4: II. grubun öntest ve sontest esneklik değerlerinin karşılaştırılması. 

 
 

Gruplar 
 
 

 
 
n 
 

 

Öntest(cm) 

 _  
 x±sd  

           

 

Sontest(cm) 

 _  
 x±sd  

 

 

Sıra 
Ortalaması 

 

Sıralar 
Toplamı 

 

Z değeri 

 

P Anlamlılık 

 

II.Grup 
(20 Sn.) 

 

 

15 

 

19.26±4.63 

 

21.66±5.99 

 

2.00 

6.91 

 

2.00 

76.00 

 

-2.914 

 

.004* 

 *p<0.05  
 

Tablo 4.’de, 2. Deney grubunun öntest ve sontest esneklik değerlerinin 

karşılaştırılması için Wilcoxon Signed Ranks Testi yapılmıştır. 2.Grubun ön test 



esneklik değerleri (x=19.26 cm.±4.63)    iken sontest esneklik değerleri (x=21.66 cm. 

±5.99) öntest ölçümlerine göre artmıştır. Tablo 4’de görüldüğü gibi 2.Grubun öntest 

esneklik değerleri ve sontest esneklik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farka rastlanmıştır (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: III. grubun öntest ve sontest esneklik değerlerinin karşılaştırılması. 

 
Gruplar 

 
 

 
n 
 

 

Öntest(cm) 

         _  
x±sd 

 

 

Sontest(cm) 

         _  
x±sd 

 

 

Sıra 
Ortalaması 

 

Sıralar 
Toplamı 

 

Z değeri 

 

P Anlamlılık 

 

III.Grup 

(Kontrol  
Grubu) 

 

15 

 

23.40±4.61 

 

21.46±5.28 

 

6.86 

2.50 

 

75.50 

2.50 

 

-2.881 

 

.004* 

      *p<0.05  
 

 Tablo 5.’de 3. Deney grubunun öntest ve sontest esneklik değerlerinin 

karşılaştırılması için Wilcoxon Signed Ranks Testi yapılmıştır. 3. grubun öntest 

esneklik değerlerinin (x=23.40 cm.±4.61) olduğu görülürken sontest esneklik 

değerlerinin (x=21.46 cm.±5.28) olduğu görülmektedir. Bu değerlere göre esneklik 

değerleri öntest ölçümlerine göre azalmıştır. Tablo 5’de görüldüğü gibi bu fark  

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  



 

Tablo 6:   Gruplar arası farkların farkı. 

             

Gruplar 

 

n 

 

Sıra 
Ortalaması 

 

Ki-Kare 

 

P Anlamlılık 

 
      I.Grup 
      (10 Sn.) 
  

 

14 

 

13.86 

24.884 

 

.000* 

  
      II.Grup 
      (20 Sn.) 
 

 

15 

 

17.37 

  

 
      III.Grup 
      (Kontrol                                  
        Grubu) 

 

15 

 

35.70 

  

                       

 

        TOPLAM 
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  *p<0.05  

Tablo 6. da 10 sn., 20 sn. ve kontrol grupları arasında fark olup olmadığını 

belirlemek için Kruskal Wallis Testi yapılmıştır. Grupların öntest sontest farkları  

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

Tablo 7:  Deney grupları arasındaki fark. 

Gruplar n Sıra Ortalaması Sıralar Toplamı Z değeri P 
Anlamlılık 

 

I.Grup           
(10 Sn.) 

 

II.Grup 

(20 Sn.) 

 

14 

 

 

15 

 

13.46 

 

 

16.43 

 

 

 

188.50 

 

 

246.50 

 

 

 

-0.949 

 

 

 

0.343 

 Toplam 29     

 

Tablo 7’de, deney grupları arasındaki farkı belirlemek amacıyla Mann Witney 

U Testi yapılmıştır. I.Grup-10 Sn. öntest sontest farkları ile II.Grup- 20 Sn. öntest 

sontest farkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

  



Tablo 8: I. grup ve III. grup arasındaki fark. 

Gruplar n Sıra Ortalaması Sıralar Toplamı Z değeri P Anlamlılık 

 

I.Grup                 
(10 Sn.)  

 

 III.Grup    
(Kontrol 
Grubu) 

 

14 

 

 

15 

 

7.89 

 

 

21.63 

 

 

 

110.50 

 

 

324.50 

 

 

-4.364 

 

 

 

 

 

.000* 

 Toplam 29     

*p<0.05  

 

Tablo 8’de, I.Grup-10 sn. öntest sontest farkları ile III.grup- kontrol grubu 

öntest sontest farkları arasında (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmüştür. Bu fark; I. grubun öntest sontest farklarına bakıldığında esneklik 

gelişimi, III. grubun öntest sontest farklarına bakıldığında esneklikte gerileme olarak 

saptanmıştır. 

 

Tablo 9: II. grup ve III. grup arasındaki fark. 

Gruplar n Sıra Ortalaması Sıralar Toplamı Z değeri P Anlamlılık 

 

    

II.Grup                 
(20 Sn.)  

 

 III.Grup    
(Kontrol 
Grubu) 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

8.93 

 

 

22.07 

 

 

 

134.00 

 

 

331.00 

 

 

 

-4.114 

 

 

 

 

 

 

.000* 

 Toplam 30     

 *p<0.05  

 

Tablo 9’da, II.Grup-20 sn. öntest sontest farkları ile III.grup- kontrol grubu 

öntest sontest farkları arasında (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmüştür. Bu fark; II. grubun öntest sontest farklarına bakıldığında esneklik 

gelişimi, III. grubun öntest sontest farklarına bakıldığında esneklikte gerileme olarak 

saptanmıştır. 



 
Tablo 10 : Yaş farkı etkisini belirleme. 

 
  

Tip 111. 
Kareler 
Toplamı 

 
Df 

 
Kareler 

Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlılık 

 
Doğrusal Model 

237.020 4 59.255 11.869 .000*  

 
Grup 

 

114.364 2 57.182 11.454 .000*  

 
Yas 

 

2.744 1 2.744 .550 .463 

 
Grup * Yas 

 

1.018 1 1.018 .204 .654 

*p<0.05 düzeyinde anlamlılık vardır. 

 
Tablo 10 ‘da, gruplar arasında yaş farkı etkisini araştırmak için Univariate 

varriance analizi yapılmıştır. Gelişim bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark görülürken, gelişim bakımından yaş grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark görülmemektedir (p>0.05 ). Aynı tabloda grup*yaş etkileşimine 

bakıldığı zaman aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05).    

TARTIŞMA: 

 

Bu çalışma da; altı hafta süre ile uygulanan iki farklı statik germe sürelerinin, 8-9 yaş 

kız çocuklarının esneklik gelişimleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığına 

bakılmıştır.  

Çocuklarda, farklı sürelerde yapılan statik germe egzersizlerinin esneklik gelişimi 

üzerine etkisini araştıran çalışmalar sınırlıdır.   

Araştırmacılar; statik ve dinamik germe tekniklerinin etkinliğinin araştırılması 

konusunda (Devries, 1961 a, 1961 b, 1962, 1963; Dintiman, 1964; Frey, 1970; Rathbone, 

1969; Kabat, 1952; Kiphuth, 1942,1963; Lukas, 1968; Weber ve Kraus, 1949) araştırmalarda 

bulunmuşlar ve bütün germe tekniklerinin esnekliğin geliştirilmesinde farklı ölçülerde de olsa 

etkili olduğunu belirtmişlerdir (11). 

Bir başka çalışmada; Chan (2001), değişik statik germe egzersiz protokollerinin genç 

yetişkinlerde hamstring kas esnekliği gelişimi üzerine yaptığı çalışma da yaşları 18-30 



arasında olan 24 erkek, 16 bayanı denek olarak kullanmıştır. Çalışmasında  denekler 4 gruba 

ayrılmış 1, grup statik germe egzersizini 4 hafta, 2. grup 8 hafta boyunca uygularken 2 kontrol 

grubu da herhangi bir egzersize katılmamıştır. Sonuç olarak; Chan, her iki statik germe 

protokolünün hamstring esnekliğini geliştirdiğini bulmuştur(8). Bu sonuç araştırmamızda 

statik germe egzersizin kullanılabilirliğini desteklemektedir.      

Wolanski ve arkadaşları (1992), yaşları 3ile 80 arasında değişen 3995 denek ile 

yaptıkları çalışmada çocukların motor gelişimlerinin onların ailelerinin genetik yapılarından 

ve kültürel faktörlerden etkilenişini araştırmışlar ve sonuç olarak çocuklar üzerinde kuvvet ve 

esnekliğin benzer özelliklerden etkilendiğini ortaya koymuşlardır (24). 

Çocuklarda esneklikle ilgili yapılan başka bir çalışma da Sjolie (2000), anketle 

çocukların günlük aktivitelerini belirlemiştir. Çalışmanın sonucunda, okula otobüsle giden 

çocukların hamstring esneklikleri, kalça abdüksiyonları, bacağın geri ekstansiyon değerleri 

okula yürüyerek ya da bisikletle giden çocuklardan daha düşük bulunmuştur. Zamanlarını 

bilgisayar karşısında geçiren çocuklarda da değerler benzerlik göstermiştir ve görüldüğü gibi 

yaşamsal faktörlerin fiziksel performansı (esnekliği) etkilediği belirtilmektedir (22). 

March (1993), 9-12 ve 15 yaş kız ve erkek çocuklar üzerinde yaptığı çalışma da, yaş 

ve cinsiyetlerine göre çocukları 6 gruba ayırmış, çocukların kalp-dolaşım sistemi, patlayıcı 

dinamik kuvvet, statik kuvvet, esneklik, denge, kan basıncı, akciğer foksiyonlarını 

karşılaştırmış ve çocuklar da yaş ve cinsiyete göre belirlenen 25 ayrı göstergenin fiziksel 

fitnesi belirlediğini ortaya koymuştur (17). 

Wang ve Chan (1999), 9-12 yaş arası 58 erkek 41 kız çocuk üzerinde yaptıkları 

çalışma da, denge ve kas gerilimi arasındaki ilişkiyi incelemiş sonuç olarak, denge ve kas 

gerilimi ile dinamik ve statik germe arasında Spermann korelasyon analizine göre pozitif bir 

korelasyon bulmuşlardır (23).     

Statik ve dinamik germe tekniklerinin karşılaştırılması araştırmasında (Devries, 1962) 

elde ettiği sonuçlar ile Holt (1970)’un araştırma sonuçları arasında bir karşılaştırma yapmış ve 

iki germe tekniğinin de esnekliği geliştirdiğini ancak iki teknik arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığını ifade etmiştir (11).   

Yapılan bu çalışmalarda görüldüğü gibi statik germe egzersizleri genel olarak 

esnekliğin gelişimi yönünde pozitif  bir etki ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların bulguları 

genel olarak çalışmamız bulgularını destekler niteliktedir. Statik germe egzersizleri 

sonucunda meydana gelen bu esneklikteki gelişmeler kas gerginliğinin (muscle stiffness) 



azalmasına bağlı olabileceği gibi aktin-miyozin relaksiyonunun kas tendon uzunlukları 

üzerine etkisinden de kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka açıdan çalışmalar germelerin 

süreleri konusunda incelendiğinde, literatürde farklı bulgulara rastlanmaktadır. 

Yapılan bir çok çalışma da çalışmamız bulgularına benzer sonuçlar elde edilmiştir 

(20,7). Doyle (1998), çalışmasında uygulanacak esneklik programının tarifini; sıklığının hafta 

da 3 gün, orta yoğunlukta, 10-30 saniye sürede ve 3-5 tekrarla yapılması gerektiğini 

belirtmiştir. Benzer bir şekilde; Douglas E., araştırmaları doğrultusunda, stretching süresinin 

15-30 saniye ve 2 ya da 3 tekrarlı olması gerektiğini savunmuştur. Başka bir çalışma da, 

Taylor ve arkadaşları (1990), maksimal kas tendon esnekliğinin yaklaşık 4 tekrardan sonra 

oluşacağını bulmuşlardır (13).  

           Bu çalışmalardan da görüldüğü gibi kısa süreli 3-5 tekrarlı germe uygulamalarının 

esnekliği artırdığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

 Çalışmamız bulgularına göre; grupların öntest ve sontest sonuçları karşılaştırıldığında, 

deney gruplarında esneklik gelişimi görülürken kontrol grubunun esneklik değerlerinde 

gerileme saptanmıştır. Bu sonuç; araştırmanın yapıldığı tarihlerin kış mevsimine denk 

gelmesi, kontrol grubunun  okulundaki spor salonunun o tarihlerde kapalı bulunması 

dolayısısıyla hiçbir aktiviteye katılmamaları, öntestte test ölçüm aracına gösterdikleri ilgiyi 

bazı öğrencilerin sontestte göstermemeleri bu nedenlerden dolayı da esneklikte gerileme 

görülmesi ile açıklanabilir.     

 Literatürde de yapılan çalışmalarda (5,6,7,9,12,13,15,18,20,21), görüldüğü gibi, 

esneklik gelişimini sağlayan germe süreleri 10-60 saniye arasında değişim göstermektedir. 

İleri yaş gruplarında daha uzun süreler kullanılan araştırmaların sonuçlarının(18), daha 

verimli olduğu gözlemlenirken, araştırmamızın sonuçlarına göre küçük yaş gruplarında statik 

germe egzersizlerinin etkili olabilmesi için daha kısa sürelerin kullanılmasının daha verimli 

olduğu gözlemlenmektedir. 

 İstatistiksel bulgular sonucu;  1. grubun (10 saniye) öntest esneklik değerleri ve 

sontest esneklik değerleri arasında (*p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülürken, 

2. grubunda (20 saniye)  öntest esneklik değerleri ve sontest esneklik değerleri arasında 

(*p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir. Bu sonuç; 1. grubun (10 saniye) 

esneklik değerlerinin daha yüksek olmasından dolayı 8-9 yaş kız grubunda germe süresinin 10 

saniye tutulmasının yeterli olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 



 Bu çalışma da farklı germe sürelerinde yapılan statik germe egzersizlerinin 

esnekliğin gelişimi üzerine etkisinin belirlenmiş olması, esneklik gelişimi üzerine fayda 

sağlayabilir. 
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THE COMPARISON OF THE DEVELOPED TRANING METHODS IN 

WRESTLE ON ANAEROBIC SITUATION WITH THE CONDITIONS ON THE 
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In our study, the objective is to develop an exercise method for the higher level 

wrestlers considering competition rules and physiological basis. 
Totaly 12 wrestlers have joined into our research, having their age of 22.6±2.6, their 

height of 173.7±10.7 kg and their sporting age of 12.6±2.6 year from free and Greko-romen 
national wrestling teams as well as from İstanbul Demirspor wrestling team. 

The research has been developed in two stages. In the first stage; the prepared test 
protocol applied to the wrestlers and measured the amount of lactic acid. In the second stage a 
competition have been made between wrestlers and then measured the amount of lactic acid 
and also the results have been compared wth that of the first stage. 

In the measurements is has been used a lactate analiser named as “Accutrend Lactate” 
by the Roche company. All the statistical analysis are performed in accordance with SPSS 
10.0, paired samples t-test and as well as corelation analysis. 

According to the results obtained, it has been reached to an opinion that the 
application of the exercise method developed for the increasing of competition performance 
and for a conscious preparation on targetted orientation, is effecting positively on 
performance. 
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UEFA 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONU YUNANİSTAN ULUSAL 
TAKIMININ TAKTİK ANALİZİ 

 
 

*Işık, O., **Ökmen, A.Ş., *Sert, N. 

 
 

ÖZET 
Yunanistan Ulusal Futbol Takımının UEFA 2004 Avrupa Futbol Şampiyonasında oynadığı 6 

müsabaka taktik açıdan analiz edebilmek için parametreler belirlendi, tanımlandı ve video-bilgisayar 
Soccerstat 2000 program aracılığıyla analiz yapıldı.  
 Toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS for Windows programında frekans değerleri, yüzdelik 
oranları tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, taktiksel uyum ve oyun düzenine bağlı takımlar başarı oranını artırabilir. Yunanistan 
takımı taktik anlayış ve oyun düzeninden uzaklaşınca başarı oranı düşebilir. Veriler ve yüzde oranları benzer 
olan müsabakalarda, veriler birbirine yakın olduğu için, başarı taktik ve oyun anlayışına bağlı olarak artabilir.  

 
Anahtar Kelimeler: futbol, analiz, Yunanistan 

 
 

TAKTICAL ANAYSIS OF GREEK NATIONAL TEAM, UEFA 2004 CHAMPION OF EUROPE 
FOOTBALL  

 
Summary 

 The aim of this study was to research tactics of Greek National football team. Characteristic of six 
match were defined and determined parameter for analyzing to Greek National football team at UEFA 2004 
European Football Championship. Television, video recorder and Soccerstat 2000 were used for analysing.  

All gathered data were analyzed by the SPSS for Windows, frequency analysis and percentage ratio 
were made.  

As a result of the research, percantege of the success of a football team is increasing if the football 
team is committed the tactical adaptation and match systematic. If Greek football team is away from the tactics 
and game system, their success decreases. 
Keywords: football, analysis, Greek 

 
GİRİŞ 

Futboldaki çok yönlü performans yeteneğinin korunması, futbol oyuncularının ve 
tüm takımın performans gelişiminin değerlendirilmesi önemlidir ve anlamlı performans 
profili için gereklidir. Bunun için futbolun performans tanısı metotları kullanılır 1. 
 

Tablo 1: Futbolun performans tanısı metotları. 
Motorik 
Testler 

Biomekanik 
Araştırmalar 

Oyun 
Analizleri 

Psikolojik 
Testler 

Spor Hekimliği 
Araştırmaları 

 
Birbirini etkileyen çok yönlü oyuncular, çok hızlı ve sık yapılan hareketler, tahmin 

edilemeyen oyun örnekleri futbol gibi sporların tipik özelliğidir 1. 
Bu nedenle bilgisayar teknolojisinin gelişimi, objektif olarak, sistematik oyun analiz 

sistemlerini hızla başlattı2,3. Performansta, gelişimi sağlamak için becerinin öğretimi ve 
antrenesi sıkı bir şekilde analiz koşulu ile sağlanır4. Takım yönetimindeki başarıda hem 
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seyretmenin hem de analizin önemi çok büyüktür5. Bu metotlar içerisinde, futbolun taktiksel 
olarak araştırılmasında ön plana çıkan analiz yöntemleridir. 

Bu güne kadar taktik analiz konusunda bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Takımların 
geçmişteki başarıları  yada başarısızlıkları göz önüne alınarak şampiyonalar ve sürprizler 
üzerinde tahminde bulunulmuştur. 

 UEFA 2004 Avrupa Futbol Şampiyonasına baktığımızda bütün tahmin ve 
süprizlerin dışındaki Yunanistan Ulusal Futbol takımı kazanmıştır.  

Yunanistan ulusal futbol takımı müsabakalarında taktik olarak nasıl oynadı, sorusuna 
yanıt aramak amacıyla analiz ettiğimiz parametreler, topla oynama sayısı, başarılı pas sayısı, 
ceza alanına yapılan pas ve başarısı ile kaleye isabet eden şutları belirleyerek, Yunanistan 
Ulusal Takımının oynadığı 6 müsabaka taktik açıdan analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 
MATERYAL METOT 
 Yunanistan Ulusal Futbol Takımının UEFA 2004 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki 
6 müsabakası TRT1, TRT2 ve TRT3 TV kanallarındaki yayınlarından Sony televizyon 
aracılığı ile Grundig marka videoyla Raks kasetlere kaydedildi. 
 

Tablo 2: Yunanistan Ulusal Futbol Takımı müsabakaları 
 Takımlar Sonuç 
Portekiz-Yunanistan 1-2 
Yunanistan-İspanya 1-1 
Rusya-Yunanistan 2-1 
Fransa-Yunanistan 0-1 
Yunanistan-Çek Cumhuriyeti 1-0 
Yunanistan-Portekiz 1-0 
  
 Taktik analiz için tespit edilen parametreler tanımlanarak Soccerstat 2000 programı 
aracılığı ile analiz yapıldı. 
 Parametrelerin tanımlanması: 

Topla oynama sayıları: Ayakla, kafayla ve vücudun herhangi bir yeri ile topla 
yapılan paslar ile topa yapılan müdahalelerin toplam sayısı olarak tanımlandı. 

Başarılı pas sayısı: Ayakla, kafayla ve vücudun herhangi bir yeriyle yapılan pasların 
takım arkadaşlarında kalması olarak tanımlandı. 

Rakip ceza alanına atılan toplar: takımdaki tüm oyuncuların rakip ceza alanına attığı 
topların tamamı olarak tanımlandı. 

Ceza alanında topla oynama:Rakip ceza alanında topa yapılan tüm müdahaleler. 
Ceza alanında yapılan başarılı pas sayısı: Rakip ceza alanı içerisinde yapılan 

içerisinde yapılan pasların kendi takımında kalması veya gol ile sonuçlanması olarak 
tanımlandı. 

Kaleyi bulan şutlar:Mesafe ve atılan yer önemsenmeden, gol kaydetmek için yapılan 
şut denemelerinin kaleye isabet edenleri olarak tanımlandı. 
 
BULGULAR 
 Yapmış olduğumuz Yunanistan ulusal futbol milli takımının UEFA 2004 Avrupa 
Futbol Şampiyonasındaki, taktik analizi için tespit edilen parametrelerin Yunanistan’ın tüm 
maçlarının incelenmesi sonucunda şu veriler elde edilmiştir. 
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Tablo 3: Portekiz - Yunanistan müsabakası 

Takımlar 
Topla Oynama 

Sayısı 
Başarılı Pas 

Sayısı 
Rakip Ceza 

Alanına 
Atılan Toplar 

Rakip Ceza 
Alanında Topla 

Oynama 

Rakip Ceza 
Alanında 

Başarılı Pas 

Kaleyi Bulan 
Şutlar 

YUNANİSTAN 426 133 31 7 2 10 
PORTEKİZ 761 421 85 20 8 20 

 
 Yunanistan ilk müsabakasında ev sahibi portekiz takımını 2-1 skorla yenilgiye 
uğratmıştır. Yunanistan topla oynama sayısının %31.22’sini başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların %22.58’ni pasa çevirip bunların %6.45’ni başarılı pas olarak değerlendirip 
rakibine göre kaleye isabet ettirdiği şut oranının %50 daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Ev sahibi Portekiz ilk müsabakasında Yunanistan takımına 2-1 skorla yenilmiştir. 
Portekiz topla oynama sayısının %55.32’sini başarılı pas olarak, ceza alanına attığı topların 
%23.52’sini pasa çevirip bunların %9.41’ini başarılı pas olarak değerlendirip rakibine göre 
kaleye isabet ettirdiği şut %50 daha fazla olarak tespit edilmiştir. 

 
Tablo 4: Yunanistan İspanya müsabakası 

Takımlar 
Topla Oynama 

Sayısı 
Başarılı Pas 

Sayısı 
Rakip Ceza 

Alanına Atılan 
Toplar 

Rakip Ceza 
Alanında Topla 

Oynama 

Rakip Ceza 
Alanında 

Başarılı Pas 

Kaleyi 
Bulan 
Şutlar 

YUNANİSTAN 421 179 33 7 2 7 
İSPANYA 628 386 69 20 6 10 

 
 Yunanistan ikinci müsabakasında İspanya takımını ile 1-1’lik skorla berabere 
kalmıştır. Yunanistan topla oynama sayısının %41.09’unu başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların %21.21’ni pasa çevirip bunların %6.06’sını başarılı pas olarak kullandığı ve 
rakibine göre kaleye isabet ettirdiği şut %30 daha az olduğu tespit edilmiştir. 

İspanya takımı Yunanistan takımı ile yapılan müsabakada 1-1’lik skorla berabere 
tamamlamıştır. İspanya topla oynama sayısının %61.46’sını başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların %28.98’ni pasa çevirip bunların %8.69’nu başarılı pasa dönüştürüp rakip 
kaleye isabet ettirdiği şut oranı %30 daha fazla olarak tespit edilmiştir. 
 

Tablo 5: Rusya – Yunanistan müsabakası 

Takımlar 
Topla Oynama 

Sayısı 
Başarılı 

Pas Sayısı 
Rakip Ceza 

Alanına Atılan 
Toplar 

Rakip Ceza 
Alanında 

Topla Oynama 

Rakip Ceza 
Alanında 

Başarılı Pas 

Kaleyi 
Bulan 
Şutlar 

YUNANİSTAN 464 195 77 26 9 12 
RUSYA 526 243 59 17 4 19 

 
 Yunanistan üçüncü müsabakasında Rusya takımına 2-1’lik skorla kaybetmiştir. 
Yunanistan topla oynama sayısının %42.02’sini başarılı pas olarak, ceza alanına attığı 
topların %33.76’sını pasa çevirip bunların %11.68’ni başarılı pas olarak kullandığı ve 
rakibine göre kaleye isabet ettirdiği şut %36.85 oranında daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Rusya takımı Yunanistan takımı ile yaptığı müsabakayı 2-1’lik skorla galibiyetle 
tamamlamıştır. Rusya topla oynama sayısının % 46.19’nu başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların %28.81’ni pasa çevirip bunların %6.77’ni başarılı pasa dönüştürüp rakip 
kaleye isabet ettirdiği şut oranı %36.85 daha fazla olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 6: Fransa-Yunanistan müsabakası 

Takımlar 
Topla 

Oynama 
Sayısı 

Başarılı 
Pas 

Sayısı 

Rakip Ceza 
Alanına Atılan 

Toplar 

Rakip Ceza 
Alanında Topla 

Oynama 

Rakip Ceza 
Alanında 

Başarılı Pas 

Kaleyi 
Bulan 
Şutlar 

YUNANİSTAN 458 193 33 7 3 5 
FRANSA 671 407 62 15 6 12 

 
Yunanistan dördüncü müsabakasında Fransa takımına 1-0’lık skorla galip gelmiştir. 

Yunanistan topla oynama sayısının %42.14’nü başarılı pas olarak, ceza alanına attığı 
topların %21.21’ni pasa çevirip bunların %9.09’nu başarılı pas olarak kullandığı ve rakibine 
göre kaleye isabet ettirdiği şut % 36.85 oranında daha az olduğu tespit edilmiştir. 

 Rusya takımı Yunanistan takımı ile yaptığı müsabakayı 2-1’lik skorla galibiyetle 
tamamlamıştır. Rusya topla oynama sayısının %60.06’sını başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların %24.19’nu pasa çevirip bunların %9.67’sini başarılı pasa dönüştürüp rakip 
kaleye isabet ettirdiği şut oranı %36.85 daha fazla olarak tespit edilmiştir. 
 

Tablo 7: Yunanistan-Çek Cumhuriyeti  müsabakası 

Takımlar 
Topla 

Oynama 
Sayısı 

Başarılı 
Pas 

Sayısı 

Rakip Ceza 
Alanına Atılan 

Toplar 

Rakip Ceza 
Alanında Topla 

Oynama 

Rakip Ceza 
Alanında 

Başarılı Pas 

Kaleyi 
Bulan 
Şutlar 

YUNANİSTAN 462 197 49 11 4 8 
ÇEK CUM. 563 286 75 20 8 17 

 
Yunanistan yarı final müsabakasında Çek Cumhuriyeti takımına 1-0’lık skorla galip 

gelmiştir. Yunanistan topla oynama sayısının %42.64’nü başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların %22.44’nü pasa çevirip bunların % 8.16’ nı başarılı pas olarak kullandığı ve 
rakibine göre kaleye isabet ettirdiği şut %47.05 oranında daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Çek Cumhuriyeti takımı Yunanistan takımı ile yaptığı müsabakayı 1-0’lık skorla 
yenilgi ile tamamlamıştır. Çek Cumhuriyeti topla oynama sayısının %50.79’nu başarılı pas 
olarak, ceza alanına attığı topların %26.66’sını pasa çevirip bunların % 10.66’sını başarılı 
pasa dönüştürüp rakip kaleye isabet ettirdiği şut oranı %47.05 oranında fazla olarak tespit 
edilmiştir. 
 

Tablo 8: Yunanistan-Portekiz müsabakası 

Takımlar 
Topla 

Oynama 
Sayısı 

Başarılı 
Pas 

Sayısı 

Rakip Ceza 
Alanına Atılan 

Toplar 

Rakip Ceza 
Alanında Topla 

Oynama 

Rakip Ceza 
Alanında 

Başarılı Pas 

Kaleyi 
Bulan 
Şutlar 

Yunanistan 436 163 33 8 3 5 
Portekiz 657 380 71 12 5 20 

 
Yunanistan final müsabakasında ev sahibi Portekiz takımına 1-0’lık skorla galip 

gelmiştir. Yunanistan topla oynama sayısının % 37.38’ni başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların % 24.24’nü pasa çevirip bunların % 9.09’nu başarılı pas olarak kullandığı ve 
rakibine göre kaleye isabet ettirdiği şut %75 oranında daha az olduğu tespit edilmiştir. 

 Portekiz takımı Yunanistan takımı ile yaptığı müsabakayı 1-0’lık skorla yenilgi ile 
tamamlamıştır. Portekiz topla oynama sayısının %57.83’nü başarılı pas olarak, ceza alanına 
attığı topların % 16.90’nını pasa çevirip bunların %7.04’nü başarılı pasa dönüştürüp rakip 
kaleye isabet ettirdiği şut oranı % 75 oranında fazla olarak tespit edilmiştir. 
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TARTIŞMA  
 Futbolda tüm hareketlerin en iyi şekilde ve ekonomik biçimde yapılabilmesi 
düşüncesi temel öğeler içinde ön plana çıkmaktadır6.  

 

 Tablo 9: Yunanistan Ulusal Futbol Takımının oynadığı müsabakalarda topla 
oynama sayıları ve sonuçları. 

Yunanistan’ın Oynadığı 
Rakip Takım 

Yunanistan’ın Topla 
Oynama Sayısı 

Müsabaka 
Sonucu 

Portekiz 426 Galibiyet 
İspanya 421 Beraberlik 
Rusya 464 Mağlubiyet 
Fransa 458 Galibiyet 
Çek Cumhuriyeti 462 Galibiyet 
Portekiz 436 Galibiyet 

 
 Türkiye 1.liginde oynayan bir futbol takımının kendi sahasında oynadığı 8 
müsabakanın analizinde top çok oynama ve rakip kaleye daha fazla hücum etme ile 
müsabaka sonucu arasında ilişki kurulamadığı tespit edilmiştir7. 
 Daha fazla paslaşmayla, daha fazla şut olanağı ve gol olacak mı? 
 Futbolda gollerin %85’i beş(5) yada daha az paslaşmayla yapıldığı rapor 
edilmiştir2,8,9,10,11. 
 Araştırmamızda Yunanistan’ın topla oynama sayıları yukarıdaki araştırmalarla 
paralellik göstermektedir. Başka bir deyişle topla çok oynamak müsabaka 
kazandırmayabilir. Çünkü Yunanistan takımı topla oynama sayısı en yüksek olduğu 
müsabaka Rusya müsabakasıdır, bunu da kaybetmiştir. 
 
Tablo 10: Yunanistan Ulusal Futbol Takımının oynadığı müsabakalarda başarılı pas sayısı, 

yüzde oranları ve müsabaka sonuçları. 
Yunanistan’ın  

Oynadığı Rakip Takım 
Başarılı Pas 

Sayısı 
Başarılı 
Pas % 

Müsabaka  
Sonucu 

Portekiz 133 31.22 Galibiyet 
İspanya 179 41.09 Beraberlik 
Rusya 195 42.02 Mağlubiyet 
Fransa 193 42.14 Galibiyet 
Çek Cumhuriyeti 197 42.64 Galibiyet 
Portekiz 163 37.38 Galibiyet 

 
 Oyun kurmanın temellerinden sayılan başarılı pas sayısından çok, pasların amaca 
yönelik olması daha değerlidir6.Uluslararası futbolda görülen odur ki, çok zengin bir şekilde 
oluşturulan savunma çeşitliliğinden dolayı rakip savunmanın arasına sızmak ve rakip sahada 
gol arayışları her zaman güç olmuştur12. Pasın yerini bulması mesafe ve teknik beceriyle 
ilgilidir9,10,11. Futbol oyunu içerisinde en az risk taşıyan paslar kısa paslardır ama kazanmaya 
ve gol şansı yaratmaya uzun paslar daha etkilidir ve uygundur8. 
 Yunanistan takımı ilk müsabaka dışında başarılı pas oranını benzer tutarak aynı 
taktik anlayışla müsabakalara devam ettiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 11: Yunanistan Ulusal Futbol Takımının oynadığı müsabakalarda rakip ceza alanına 
atılan toplar ve bu toplarla oynama başarısı yüzde oranları ile müsabaka sonuçları. 

Yunanistan’ın  
Rakip Takım 

Rakip Ceza  
Alanına Atılan Toplar 

Rakip Ceza Alanına  
Atılan Topla Oynama % 

Müsabaka 
Sonucu 

Portekiz 31 22.58 Galibiyet 
İspanya 33 21.21 Beraberlik 
Rusya 77 33.76 Mağlubiyet 
Fransa 33 21.21 Galibiyet 
Çek Cumhuriyeti 49 22.44 Galibiyet 
Portekiz 33 24.24 Galibiyet 

 
Müsabakayı kazanmak için gol yapabilmek gerekir. Bunun içinde rakip kaleye 

yaklaşmak gerekiyor, başka bir anlamda rakip ceza alanında başarılı pas ve şutlar 
gerçekleştirmek gerekiyor.  

Yunanistan takımı Rusya müsabakası hariç diğer müsabakalarda birbirine yakın 
değerlerle oynamış, Rusya müsabakasında daha fazla ceza alanına paslar atıp daha başarılı 
pas yapmasına rağmen müsabakayı kaybetmiştir. 

Bu parametrenin sonuçları, futbolun temelinde farklı hücum taktiklerinin 
(stratejilerinin) olabileceği düşündürebilir. 

 
Tablo 12:Yunanistan Ulusal Futbol Takımının oynadığı müsabakalarda rakip kaleye isabet 

eden şutlarının sayıları ve müsabaka sonuçları. 
Yunanistan’ın Oynadığı 

Rakip Takım 
Yunanistan’ın Rakip Kaleye 
İsabet Ettirdiği Şut Sayıları  

Kaleyi Bulan 
Şutların Gol Başarı % 

Müsabaka 
 Sonucu 

Portekiz 2 100 Galibiyet 

İspanya 2 50 Beraberlik 

Rusya 9 11.11 Mağlubiyet 
Fransa 3 33.33 Galibiyet 

Çek Cumhuriyeti 4 25 Galibiyet 
Portekiz 3 33.33 Galibiyet 

 
Hücum davranışların %90’ının kaleye gol için şut çekmeden bittiğini, atakların 

%10’u kaleye şutla sonuçlanırken, bunlarında ancak %1’inde gol kaydedilmektedir8. Şut 
oranlarının yüksekliği başarıyı garanti etmez. En çok şut atan takımların ancak %56’sı 
müsabakalarını kazanabilmiştir. Şutların sayısından çok niteliği önemlidir ve başarıyı 
getirir8. 

Yunanistan Takımı yaptığı müsabakalarda en fazla kaleyi bulan şut Rusya 
müsabakasında gerçekleştirmiştir, bu müsabakayı da kaybetmiştir. Diğer müsabakalarında 
az sayıda şut atsa da, gol olma olasılığı yüksek olan şutlar olduğundan, başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
SONUÇ 

Yunanistan Ulusal Futbol Takımı, altı müsabakasında topla oynama sayısı 421-464 
arasında birbirlerine yakındır, başarılı pas oranı da ilk müsabakasında %31.22 diğer 
müsabakalarında ortalama %40 değerindedir. Analiz etmeye çalıştığımız, parametrelerde 
sayısal değerleri yüksek olan müsabaka Rusya ile oynadığı ve kaybettiği müsabakadır.  



 7 

Kaleyi bulan şutlarda başarı oranı çok yüksek, Portekiz maçında başarısı %100’dür 
ve Portekiz’i iki kez yenmiştir. Kaleye en çok isabetli şut attığı müsabaka %11.11 ile Rusya 
müsabakasıdır, yine kaybetmiştir.  

Buradan da anlaşılıyor ki taktik disiplinden uzaklaştığında müsabakayı kaybetmiştir. 
Yunanistan takımının başarısı, oyun taktiğine ve düzenine uyumun üst düzeyde olduğu bir 
takım olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak, taktiksel uyum ve oyun düzenine bağlı oyunculardan oluşan takımlar, 
futbol stratejisini başarma olasılığını artırdığı düşünülebilir.   
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                    FARKLI     KATEGORİLERDEKİ  ERKEK       HENTBOLCULARIN     SÜRAT  
                                                         TOPARLANMA DÜZEYLERİ 
 

              Osman İMAMOĞLU*           N.F.KİSHALI*               Mehmet ÇEBİ **                                     

Özet: 
 Amaç: Bu çalışmada değişik yaş ve kategorilerdeki erkek hentbolcuların tekrarlı koşularla süratteki toparlanma 
düzeyleri araştırılmıştır. 
 Materyal ve metot:Araştırmaya Bafra belediye spordan 16 ve Bafra Lisesi erkek hentbol takımından 17 sporcu 
denek olarak katılmıştır. Hentbolculara  15  saniyede bir koşulmak üzere ardışık 10 tekrarlı 20 m sürat koşusu 
testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların elde edilen ölçüm değerlerinin istatistiksel analizi t - testine 
göre yapılmıştır. 
 Bulgular ve tartışma: Bafra Belediye spor hentbolcülerinin yaş ortalaması 23,69±4.48 yıl, boy  ortalaması 
184,31±3,95 cm, vücut ağırlığı ortalaması 81,94±4.36 kg, dikey sıçrama ortalaması 67.63±7,08 cm, anaerobik 
güç ortalaması 122,27±14,07 kg-m/sn iken Bafra lisesi hentbol takımının  yaş ortalaması 14,71±0,78 yıl; boy 
ortalaması 178,35±8,1 cm, vücut ağırlığı ortalaması 72,29±85,70 kg, dikey sıçrama ortalaması 64.70±7,46 cm, 
anaerobik güç ortalaması 116,49±16,58 kg-m/sn olarak tespit edilmiştir. Her iki takımın  ilk iki koşusunun 
ortalama değeri  Bafra Belediye sporun  2,74 sn ; Bafra  lisesi  3,07 sn ; son iki koşusunun  ortalama değeri  
Bafra Belediye spor  3,21 sn ; Bafra  lisesi 3,48 sn olarak bulunmuştur. Ortalama değerler arasındaki fark Bafra 
Belediye spor hentbolcuların da - 0,46 sn ; Bafra  Lisesi hentbolcuların da  – 0,41 sn olarak yorgunluk düzeyi 
kabul edilmiştir. Deneklerimizin yaş, boy, vücut ağırlığı parametrelerinde ve toparlanmanın 1 ve 3 dakika 
sonrası p<0.001 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Dikey sıçrama ve  anaerobik güçte ve  toparlanmanın 5. 
dakikasında iki grup arasında   anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).  
Sonuç: Bu çalışmada erkek hentbolcuların sprint özelliklerinin 20 metre koşusu ile antrene edilmesinde ardışık 
10 sprint ile ve  sprintler arasındaki 15 saniyelik  aktif bir dinlenme süresi verilerek yapılmasının uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. 
Anahtar kelimeler:Hentbol, toparlanma sürati,20 metre 

 
ABSTRACT 

 
THE LEVELS OF SPEED  AND RECORVERY  FOR  MALE   HANDBALL  PLAYERS  IN  

DİFFERENT   CATEGORİES 
 

 Purpose:The aim of  this study is to determine the recovery  levels  of male handball players  
 Material and Method:   In various age  groups  16   from Bafra  Belediye   and  Bafra  Lisesi  17 male handball 
players   have been  chosen   as a  subject in the study. Consecutive 10 repeated 20 m sprint test for 15 seconds 
sprint have been applied. Using of t-test has done statistical analyses of data obtained from subjects chosen for 
the study.          
 Results and Discussion: Results of this study showed the following mean values for Bafra Belediye handball 
players; 23.69±4.48 years old, height are 184.31±3.95 cm, body weight 81.94 ±4.36 kg, vertical jump 67,63  
±7,08 cm, anaerobic power 122,27±14,07 kgm/sn; whereas Bafra Lisesi handball players have   mean values, 
14,71±0,78 years, height are 178,35±8,1 cm, body weight 72,29 ±85,70 kg, vertical jump 64,70  ±7,46 cm, 
anaerobic power 116,49±16,58 kgm/sn. 
         The mean values of first two sprints for the two teams have been obtained as 2,74 seconds for Bafra 
Belediye and 3.07 seconds for Bafra Lisesi; The mean of values of the last two sprints are 3,21 seconds for Bafra 
Belediye and 3,48 seconds for Bafra Lisesi. 
 The difference of the mean values between the two teams has been accepted as 0.46 second for Bafra 
Belediyesi and 0.41second Bafra Lisesi as a recovery level. There haven’t been any significant differences 
between the parameters   of the subjects due to their age, height and body weight and after 1 to 3 minutes 
p<0.001 recorvery level  and vertical jump anaerobic power   and in the 15 seconds    of  recovery. 
Conclucion: In conclusion 10 concecutive  20 meters  sprınts  with 15 seconds  jogging   in  handball  can be   
useful  as a training  of speed   and     anaerobic power. 
Keyword: Handball,recorvery sprint, 20m 
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GİRİŞ 
     Tüm spor dallarında olduğu gibi, hentbol sporunda da başarının temelinde teorik bilgi, 
psikolojik, teknik, taktik, ve motorik spor özellikleri gibi bir çok etken yatmaktadır (Sevim, 
1988). Hentbolde yalnızca teknik ve taktik çalışmalar değil, antrenman ve antrenman 
planlamaları, motorsal ve teknik testler gibi değişik konuların incelenmesi gerekli olmaktadır .     
     Sürat antrenmanı her spor için vazgeçilmeyen temel yetidir. Bir koşucu en yüksek süratine 
en az 20 metrelik bir ivmelenme aşamasından sonra ulaşmaktadır. (Bompa, 1998). 
         Hızın ölçülmesi aynı zamanda anaerobik gücün de ölçülmesi anlamındadır.Hentbol 
oyununda oyuncuların en kısa zaman biriminde yer değiştirmeleri, topla buluşmaları ve topu 
kullanmaları rakip takıma savunma için yeterli zaman tanımayacaktır. Böylece hız veya sürat 
yeteneği hentbolün en önemli motorik özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda 
hentbolcülerin fiziksel özellikleri ve hentbol oyunu sırasında hareketlerin dinamik unsurları 
tespit edilerek, üst düzey performansın ölçütlerinin belirlenmesi ve buna uygun fiziksel 
yapının ortaya konması ile ilgili bazı uluslar arası çalışmalar yapılmıştır. 
          Bu çalışmada amaçlanan, yarışma ortamında gerçekleştirmek durumunda kaldıkları 
sprint özellikleri nedeniyle farklı yaş ve kategorilerdeki benzer özellik taşıyan hentbolcuların 
süratteki toparlanma düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırma bu alanda çalışanlara 
antrenman programlarının hazırlanmasında yararlı olacağı düşünülerek planlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOD 
Deneklerin Seçimi: Bu araştırmada; hentbol süper liginde mücadele eden Bafra Belediye 
spordan 16 ve Liseler Samsun ili birincisi ve aynı zamanda Bafra Lisesi öğrencilerinden 
oluşan Bafra belediyesi genç takımından17 olmak üzere toplam 33 erkek sporcu seçilmiştir.   
 Boy Uzunluğu ve Ağırlık Ölçümü:Boy ölçümleri Holtain marka stadiometre ile 0.1 cm 
duyarlılıkta yapılmıştır. Ağırlık ölçümü Tanita marka ve 100 gr hassaslığındaki tartı aletinde 
çıplak ayakla ve üzerlerinde sadece şort ve tişort giyili iken yapılmıştır. Yaş ise bu ölçüm 
sırasında sporculara sorularak belirlenmiştir. 
Dikey Sıçrama Ve Anaerobik Güç Ölçümü:Dikey sıçrama ölçümleri 0.1 cm hassasiyette 
dijital jump metreyle ve deneğin iki kez tekrarından elde ettiği en iyi derece alınarak 
yapılmıştır. Aşağıdaki formül ile anaerobik güç  belirlendi (Tamer, 1995).  
P = v4.9 (W) vD        (W = Vücut Ağırlığı (kg), D = Dikey Sıçrama Mesafesi (m), 
P = Anaerobik güç (kg-m/sn) 
Kalp Atım Sayısının Ölçümü:Koşu sonrası dinlenme nabız ölçümlerinde elektronik nabız 
aleti (OMRON R3)  kullanıldı.  
 20 Metre Sprint Ölçümleri:New test marka fotoselle ölçüm alınmıştır. Sporcular 20 
dakikalık ısınma sonrasında, üzerlerinde şort, tişört ve ayakkabı ile start çizgisinden 1 metre 
geriden yüksek çıkışla başlayarak ilk 20 metreyi koştuktan sonra 15 saniye sonra ikinci 20 
metreyi koşmuşlar ve aynı düzenek 10 tane 20 metreyi tamamlayana kadar devam etmiştir. 
Bu test Bangsbo’nun (1994) çoklu sürat testinden modifiye edilmiştir. Sprintler arası 
dinlenme jog koşusunda sürenin kontrolünde kronometre kullanılmıştır. 
 İstatiksel Analiz: Sprintler arası farklılığın tespitinde t- testi  kullanıldı. 
 
BULGULAR 
       Bafra Belediye spor  büyükler ve Bafra lisesi yıldız   hentbolcülerin sırası ile 
yaş ortalaması 23,69-14,70 yıl, boy  ortalaması 184,31- 178,35cm, vücut ağırlığı ortalaması 
81,93- 72,29 kg, dikey sıçrama ortalaması 67.62- 64.70cm, anaerobik güç ortalaması 122,26- 
116,48 kg-m/sn olarak tespit edilmiştir. 



  
Tablo 1: Hentbol Takımlarının Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Kıyaslanması 
 

Değişken Takım N Ortalama St.sap Min Mak t-değeri 
Yaş 
(yıl) 

Bafra Belediyesi 16 23,69 4,48 18,00 34,00 8,142** 
Bafra Lisesi 17 14,71 ,78 14,00 17,00 

Boy Uzunluğu 
(cm) 

Bafra Belediyesi 16 184,31 3,95 180,00 194,00 3,89** 
Bafra Lisesi 17 178,35 8,11 170,00 185,00 

Vücut Ağırlığı 
(kg) 

Bafra Belediyesi 16 81,94 4,36 71,00 105,00 4,29** 
Bafra Lisesi 17 72,29 ,8570 65,00 80,00 

Dikey Sıçrama 
(cm) 

Bafra Belediyesi 16 67,63 7,08 55,00 83,00 1,15 
Bafra Lisesi 17 64,70 7,46 51,00 78,00 

Anaerobik 
Güç (kg-m/sn) 

Bafra Belediyesi 16 122,27 14,07 94,30 146,00 1,08 
Bafra Lisesi 17 116,49 16,58 88,90 146,00 

      ** İki grup arasında p<0.001 düzeyinde anlamlılık vardır. 
          
         Tablo 2- Hentbol Takımlarının Dinlenik ve Koşu Sonrası  ve Toparlanma Kalp      
                                         Atım Sayılarının Kıyaslanması: 

Değişkenler Takımlar Ort. Std.Sp. Min. Mak. t-değeri 
Dinlenik Kalp Atım Sayısı 

(Atım/Dakika) 
Bafra Belediyesi 64,82 5,28 58,00 73,00 -2,48 * 

Bafra Lisesi 69,24 4,98 62,00 76,00 
10 Sprint Sonu Kalp atım 

sayısı (Atım/Dakika) 
Bafra Belediyesi 172,25 7,67 158,00 184,00 2,33* 

 Bafra Lisesi 165,29 9,31 151,00 182,00 
1 Dakika Sonra Sonu Kalp 
atım sayısı (Atım/Dakika) 

Bafra Belediyesi 164,13 8,09 151,00 177,00 5,60** 
 Bafra Lisesi 147,59 8,82 136,00 167,00 

3 Dakika Sonra Sonu Kalp 
atım sayısı (Atım/Dakika) 

Bafra Belediyesi 148,75 8,20 137,00 162,00 6,54** 
 Bafra Lisesi 130,64 7,69 119,00 147,00 

5 Dakika Sonra Sonu Kalp 
atım sayısı (Atım/Dakika) 

Bafra Belediyesi 112,75 7,19 101,00 123,00 -1,74 
 Bafra Lisesi 117,18 7,39 98,00 128,00 

            İki grup arasında:  * p<0.05,  **  p<0.001 düzeyinde anlamlılık vardır. 
          
       Tablo 3- Hentbol takımlarının 10 tekrarlı 20 Metre Sprint  Zamanı Ortalamaları  
                                                               

Değişkenler Takımlar Ortalama St.sp Min. Mak. t-değeri 

Sprint-1 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 2,74 ,11 2,70 2,90 -8,52** 
 Bafra Lisesi 3,07 ,10 2,94 3,34 

Sprint –2 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 2,76 ,12 2,70 3,00 -6,66** 
 Bafra Lisesi 3,09 ,15 2,74 3,32 

Sprint –3 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 2,80 ,14 2,70 3,10 -5,78** 
 Bafra Lisesi 3,13 ,17 2,80 3,45 

Sprint –4 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 2,80 ,12 2,70 3,00 -5,42** 
 Bafra Lisesi 3,12 ,19 2,72 3,45 

Sprint –5 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 2,86 ,10 2,70 3,10 -5,28** 
 Bafra Lisesi 3,16 ,20 2,79 3,51 

Sprint –6 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 2,93 ,14 2,70 3,20 -4,09** 
 Bafra Lisesi 3,19 ,22 2,83 3,55 

Sprint –7 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 3,02 ,15 2,80 3,30 -3,19** 
 Bafra Lisesi 3,29 ,31 2,92 3,92 



Sprint –8 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 3,10 ,18 2,90 3,50 -3,02* 
 Bafra Lisesi 3,43 ,40 2,97 4,01 

Sprint –9 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 3,19 ,16 2,90 3,40 -2,25* 
 Bafra Lisesi 3,47 ,48 2,91 4,10 

Sprint –10 
(Sn) 

Bafra Belediyesi 3,24 ,18 2,90 3,50 -1,97 
 Bafra Lisesi 3,51 ,50 2,86 4,17 

         İki grup arasında:  * p<0.05,  **  p<0.001 düzeyinde anlamlılık vardır. 
 
      Tablo 4- İlk İki Sprint  ve Son İki Sprintin Ortalama Koşu Zamanı   Kıyaslanması 
                                              

Sprint Takım N Ort. St.sp Min Mak t- değeri 
İlk İki Sprint 
Ortalaması 

Bafra Belediye 32 2,75 ,12 2,70 3,34 -10,67** 
Bafra Lisesi 34 3,08 ,13 2,70 3,34 

Son  İki Sprint 
Ortalaması 

Bafra Belediye 32 3,21 ,17 2,86 4,17 -3,02* 
Bafra Lisesi 34 3,49 ,48 2,86 4,17 

İlk İki Ortalama-Son 
İki Ortalama Farkı 

Bafra Belediye 32 -0,46     
Bafra Lisesi 34 -0,41     

        İki grup arasında:  * p<0.05,  **  p<0.001 düzeyinde anlamlılık vardır. 
 
Tablo 5: 10 tekrarlı 20  Metre Ortalama Süratlerinin   Kıyaslanması  

Sprint Takımlar Ortalama St.sap. Min Mak t- değeri 
Sprint-1 
(m/sn) 

Bafra Belediye 7,32 ,30 6,90 7,41 8,586** 
Bafra Lisesi 6,52 ,22 5,99 6,80 

Sprint -2 
(m/sn) 

Bafra Belediye 7,26 ,32 6,67 7,41 6,897** 
Bafra Lisesi 6,49 ,33 6,02 7,30 

Sprint -3 
(m/sn) 

Bafra Belediye 7,17 ,37 6,45 7,41 5,831** 
Bafra Lisesi 6,43 ,34 5,80 7,14 

Sprint -4 
(m/sn) 

Bafra Belediye 7,15 ,33 6,67 7,41 5,559** 
Bafra Lisesi 6,44 ,40 5,80 7,35 

Sprint -5 
(m/sn) 

Bafra Belediye 6,99 ,25 6,45 7,14 5,074** 
Bafra Lisesi 6,35 ,40 5,70 7,17 

Sprint -6 
(m/sn) 

Bafra Belediye 6,85 ,33 6,09 7,41 3,560* 
Bafra Lisesi 6,29 ,43 5,63 7,07 

Sprint -7 
(m/sn) 

Bafra Belediye 6,68 ,30 6,06 7,14 3,365* 
Bafra Lisesi 6,10 54 5,10 6,85 

Sprint -8 
(m/sn) 

Bafra Belediye 6,73 ,91 5,71 6,90 2,924* 
Bafra Lisesi 5,90 ,69 4,99 6,73 

Sprint -9 
(m/sn) 

Bafra Belediye 6,29 ,32 5,88 6,90 1,955 
Bafra Lisesi 5,86 ,81 4,88 6,87 

Sprint -10 
(m/sn) 

Bafra Belediye 6,20 ,37 5,71 6,90 1,628 
Bafra Lisesi 5,82 ,84 4,80 6,99 

 
İki grup arasında:   *  p<0.05 ve ** p<0.001 düzeyinde anlamlılık vardır. 
 
 
 
 
 



 
                                             
  TARTIŞMA  VE  SONUÇ 
          Deneklerimizin seçilen fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması sonucu boy, yaş vücut 
ağırlığı parametrelerinde p<0,001  düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur . 
Sevim ve Oğuz, Üst düzey Türk hentbolcülerinin yaş ortalamalarını 24,53±3,51 (yıl), 
Polonya’lı üst düzey  hentbolcülerinin yaş ortalamalarını 24,64±2,43 (yıl), Finlandiya’lı üst 
düzey hentbolcülerin yaş ortalamalarını 25,51±2,99 (yıl), Danimarka’lı üst düzey 
hentbolcülerin yaş ortalamalarını da 25,48±2,43 (yıl) olarak belirlemişlerdir (Oğuz ve Sevim, 
1992).  Kaldırımcı (2000) çalışmasında deney grubu sporcularının boy ortalamalarını 
180,31±3,78 (cm), antrenman öncesi vücut ağırlığını 77,00±11,92 kg ve antrenman sonrası 
76,50±11,24 kg bulmuştur . Literatürde hentbolcüler için ideal boy ölçüsü 188 cm olarak 
belirtilir ve daha uzun boy değerlerinin hentbol sporunda etkili bir faktör olan patlayıcı 
kuvveti olumsuz olarak etkileyebileceği bildirilmektedir (Çamlıyer, Eniseler,İşleğen Ç. 
(1996). Çalışmamızdaki Bafre belediyesi erkek hentbolcularının boy ortalaması literatürden 
düşük olmakla birlikte normal sınırlarda kabul edilebilir. 
        Bir çalışmada denek grubu sporcularının antrenman öncesi dikey sıçrama değerleri 66,58 
cm iken antrenman sonrasında bu değer 76,25 cm değerine yükselmiştir (Sevim, 1988).    
Şahaplıoğlu (1996)  İnönü  Üniversitesi  Hentbol  takımı oyuncularının dikey sıçrama  
değerlerini  56,91cm  olarak tespit etmiştir(Yamaner ve Kartal 2001). Bu çalışmada Bafra 
Belediye spor hentbolcülerinin dikey sıçrama ortalamaları 67.63±7,08 (cm), Bafra lisesi 
hentbol takımının dikey sıçrama ortalamaları 64.70±7,46 (cm) olarak bulunmuştur. İki grup 
arasında dikey sıçrama değerlerinde anlamlı fark bulunmamıştır. (P>0.05) 
      Bafra Belediye spor hentbolcülerinin anaerobik güç ortalamalarını 122,27±14,07 kg-m/sn, 
Bafra lisesi hentbol takımının anaerobik ortalamalarını 116,49±16,58 kg-m/sn olarak tespit 
edilmiştir. İki grup arasında anaerobik güçte anlamlı bir fark bulunmamıştır( P>0.05 ).Dikey 
sıçrama ve anaerobik güç  değerleri bacak kuvvetinin bir göstergesi olarak her iki takımda 
birbirine yakın değerler göstermekle beraber büyüklerde daha fazla bulunması  bacak 
kaslarının Bafra belediyesi büyük takımında daha gelişmiş olduğu şeklinde düşünülebilir. 
          Pollock ve arkadaşları 1978 yılında yaşları 20-29 arasındaki erkek sporcuların kalp atım 
sayılarını dakikada 63±12,5 olarak bulmuşlar ve bu değerlerin antrenmanla geliştirileceğini 
ortaya koymuşlardır (Tamer ve ark., 1991).  Kaldırımcı (2000) Samsun Canik Belediyesi 
hentbol takımında İstirahat Kalp Atım Sayısını antrenman periyodu öncesi ölçümlerde 
69,43±8,09 atım/dk iken çalışmasının son ölçümünde 66,62±7,33 dk/atım olarak bulmuştur. 
Bafra Belediyespor hentbolcülerinin istirahat kalp atım sayıları  ortalamaları 64.82±5.28 
atm/dak, Bafra lisesi hentbol ise 69.24±4.98 atm/dak. olarak bulunmuştur. İki grup arasındaki 
kalp atım sayıları farklı antrenman seviyesinden kaynaklanabilir.           
         Henbolcularda 10 Sprint sonundaki ortalama nabız değeri  Bafra belediyesinde 172,25 
atım/dak., Bafra lisesinde 165.29 atım/dak.  bulunmuştur. İki grup arasında 10 sprint 
sonundaki  kalp atım sayısında p<0.05 düzeyinde anlamlılık vardır. Sprintler  sonundaki 
ortalama nabız değeri  1. dakika sonra Bafra belediyesinde 164,13 atm/dak, Bafra lisesinde 
147,59 atm/dak. bulunmuştur. İki grup arasında egzersiz sonu 1 dakika dinlendikten sonra 
kalp atım sayısında anlamlılık vardır (P>0.05 ).  Sprintler  sonundaki ortalama nabız değeri  3 
dakika sonra Bafra belediyesinde 148,75 atm/dak, Bafra lisesinde 130.64 atm/dak,  
bulunmuştur.  İki grup arasında egzersiz sonu 3 dakika dinlenme sonunda kalp atım sayısında 
anlamlılık vardır (P>0.01). Sprintler  sonundaki ortalama nabız değeri  5 dakika sonra  Bafra 
belediyesinde 112.75 atm/dak, Bafra lisesinde 117,18 atm/dak.  bulunmuştur. İki grup 
arasında egzersiz sonu 5 dakika dinlendikten  sonra kalp atım sayısında anlamlı fark 
bulunmamıştır( P>0.05). 



         Efordan sonra nabzın normale dönme süresi, egzersiz sırasındaki iş yüküne ve bireyin 
kondisyon düzeyine bağlıdır. Kondisyonu iyi durumda olanlarda egzersizden sonra nabzın 
normale dönüşü daha hızlı olur (Akgün, 1996). Yüklenme bittikten 5 dakika sonra sporcunun 
kalp atım sayısı 115 atım/dk. altında ise performans değeri iyi, 105 atım/dk.  altında ise çok 
iyi, kalp atım sayısı 100 atım/dk. altında ise  sporcunun yüksek performans antrenmanlı 
durumunu ifade eder(Frintz,1994). Kassal egzersize dolaşım sisteminin verdiği cevaba yaş, 
cinsiyet, vücut  postürü , bireyin kondisyon düzeyi gibi çeşitli faktörler etki eder (Akgün, 
1996).  Çalışmamızda Bafra  Belediye spor  hentbolcuların1 dakika  sonra kalp atım sayısı 
164,12 ye, 3 dakika sonra dinlenme nabzında 148.75’ e ve 5 dakika sonra 112 kalp atım 
sayısına, Bafra lisesi hentbolcuların Toparlanma kalp atım sayısı 1 dakika sonra 147,58’ e, 3 
dakika sonra 130.69’ a ve 5 dakika sonra 117’ e düşmüştür. Bu düşüşte Bafra lisesi 
hentbolcuların Bafra  Belediyespor  hentbolculara göre daha yavaştır. Toparlanma döneminin 
1. dakikasında kalp atım sayısında hızlı bir düşüş (Bafra lisesi hentbolcuların Bafra  
Belediyespor  göre daha fazla) görülürken 3. dakikadaki nabız düşüşü 1 . dakikaya göre daha 
yavaş olmakla beraber , Bafra lisesi hentbolcuların Bafra  Belediyespor  göre daha fazla) 
görülürken 3. dakikada Bafra  Belediyespor hentbolcuların Bafra lisesi hentbolcularına göre 
daha hızlı düşme vardır. 10 sprint sonu  kalp atım sayıları toparlanmadaki 1 ve 3 dakika 
sonraki kalp atım sayıları arasında iki grupta anlamlı   fark 5 dakika sonra ise anlamlılığını 
yitirmiştir.Bafra belediyesindeki  kalp atım sayıları daha çabuk aşağıya düşmüştür. Bu 
durumlar  deneklerin  kondisyon farkından kaynaklanabilir. Kalp atım sayılarına baktığımızda 
Bafra belediyesi büyük erkek takımı kalp atım sayıları dinlenik iken daha düşük iken  ardışık 
10 sprint sonunda lise takımından daha yüksektir.Dinlenme döneminde ise Bafra belediyesi 
büyük erkek takımı kalp atım sayıları daha çabuk toparlanarak lise takımından daha düşük 
kalp atım sayısına erişilmiştir.Egzersizde kalp atım sayılarının daha yüksek çıkması bu 
sporcuların maksimal kapasitelerini daha çok zorlamaları şeklinde düşünülebilir. Daha çabuk 
toparlanabilmeleri de kondisyonlarının lise takımı sporcularından daha iyi oldukları şeklinde 
yorumlanabilir.çünkü kondüsyonu iyi olan sporcular daha çabuk toparlanabilir. 
        Egzersizin başlamasıyla nabızdaki artış birkaç saniye içinde grafiksel olarak düzleşir ve 
ancak bu safhayı takiben egzersize bağlı nabız artışı kendini göstermeye başlar. İş yükü 
arttıkça nabızda ona paralel olarak düzgün bir şekilde yükselir. Bireyin kondisyonu yüksek ise 
aynı yükte nabzın “‘steady-state” (kana karışan laktik asit miktarının , kandan uzaklaşan 
laktik asit miktarına eşit olduğu an) değeri kondisyonsuza oranla daha düşük düzeydedir. 
Ezersizin şiddetiyle birlikte nabız maksimum bir düzlüğe erişir  (Akgün, 1996) 
       Bafra Belediye spor hentbolcülerinin ortalama koşu zamanları 1. sprinte  2.73 sn ,2. 
sprinte 3.06, sn 3. sprinte 2.75sn, 4 sprinte2.80sn,5 sprinte 2.86sn,  6. sprinte 2.92sn,7. sprinte 
3.01sn, 8. sprinte3.10 sn,9. sprinte 3,18 sn ,10.sprinte 3,23 sn olarak tespit edilmiştir.        
Bafra lisesi hentbol takımının ortalama koşu zamanları  1. sprinte  3.06 sn ,2. sprinte 3.08, sn 
3. sprinte 3,12 sn, 4 sprinte 3,11 sn,5 sprinte 3,16 sn,  6. sprinte 3,19 sn,7. sprinte 3,29 sn, 8. 
sprinte 3,43 sn,9. sprinte 3,47 sn ,10.sprinte 3,50 sn olarak tespit edilmiştir.   Sprint sayısı 
artıkça hızda  ve süratte düşme meydana gelmiştir. Her iki grupta da bu düşme  birbirine 
benzerdir. Bafra Belediye spor hentbolcüleri Bafra lisesi hentbolcülerinin arasındaki 10 
tekrarlı  20 m koşu ortalamalarının 1.-2.-3.-4.-5.-6.ve7. sprintlerinde  p<0.01’e  göre; 8.ve9. 
sprintlerinde  p<0.05’e göre  anlamlı fark çıkmıştır. 10. sprintte  anlamlılık 
bulunamamıştır.(p>0.05).   
        20 metre sürat koşularında değerler Bafra Belediye spor hentbolcularında en küçük ve 
büyük değerleri 5,80 ve 7,41  m/sn,  Bafra lisesi hentbol takımının da en küçük ve büyük 
değerleri 4,71 ve 7,35  m/sn bulunmuştur. Her iki takımın  ilk iki koşusunun ortalama değeri  
Bafra Belediyesporun  2,74 sn ; Bafra  lisesi  3,07 sn son iki koşusunun  ortalama değeri  
Bafra Belediyespor  3,21 sn ; Bafra  lisesi 3,48 sn olarak bulunmuştur. Her iki takımın  ilk iki  
ve son iki koşusunun ortalama değeri  düşüşü birbirine benzerdir.Bafra Belediye spor 



hentbolcüleri, Bafra lisesi hentbolcülerinden daha iyi koşu zamanı ve toparlanma zamanına 
sahip bulunmuşlar. Bunun  sebebi ise Bafra Belediye spor hentbolcülerinin daha iyi  antrene  
durumda olmalarına,daha fazla spor geçmişi olmalarına bağlanabilir. 
         Eliöz (2001) futbolcularda  ilk iki ve son iki koşulardaki ortalama süratlerin 
karşılaştırılmasında, yıldızlarda 0.79 m/sn (% 14.29)  gençlerde  1.0 m/sn 'lik (% 16.64)  
azalma bulmuştur.Genç futbolcuların süratlerindeki azalma veya yorgunluk yüzdesi 
erkeklerden daha yüksektir(koşular arasında 15 saniyelik aktif dinlenme yapılmıştır). Bangsbo 
(1994).11 üst düzey Danimarkalı futbolcu için 0.15- 0.92 saniyelik genişlikle bildirdiği 0.64 
saniyelik ortalama yorgunluk indeksini Aybek (2000), amatör futbolcularda 0.40 saniye ve 
öğrencilerde  ise 0.43 saniye olarak tespit etmiştir(koşular arasında 25 saniyelik aktif 
dinlenme yapılmıştır). Albay’ın (1999) çalışmasında, 10 tekrarlı 20 metre sürat koşuları 
neticesinde profesyonellerin sürati %0,34 gibi düşük oranda azalırken, amatör futbolcuların 
%5,16 oranında süratlerinde önemli azalma vardır.  Albay(1999)   çalışmasında profesyonel 
Futbolcuların 20 metre süratte yorgunluk oranını 0.01 sn ,amatör futbolcularda 0.09 sn  olarak 
bulmuştur(koşular arasında 30 saniyelik aktif dinlenme yapılmıştır). Aybek'in çalışmasında 
ise  süratte 7 sprint neticesinde azalma oranı futbolcularda % 5,89 iken öğrencilerde % 
6.15’dir.    Bu çalışmada her iki takımın  ilk iki koşusunun ortalama değeri  ile son iki 
koşusunun  ortalama değeri arasındaki fark Bafra Belediyespor - 0,46 sn ; Bafra  lisesi –0,41 
sn olarak bulunmuştur.Çıkan bu sonuçlara göre  ilk iki koşudan   son iki koşuya  doğru  
yorgunluğun  arttığını söyleyebiliriz . Ayrıca Bizim çalışmamızda yorgunluğun Albay’ın 
sonuçlarına göre fazla çıkmasının sebebi  çalışmamızda sprintler arasındaki sürenin daha az 
olmasından da kaynaklanabilir.Yine sonuçların farklı gözükmesi  testlerin farklı zeminlerde  
ve sürelerde  yapılmış olmasından veya yüklenme farklılığı ve deneklerin gelişim oranlarının 
farklılığından kaynaklanabilir. Büyük ve liseli hentbolcular arasındaki bu farklılık, fosfojen 
depolarının 20 saniyede bir yapılan sürat koşuları sırasında genç deneklerde kısmen 
yenilenmesi, liseli hentbolcularda çok az yenilenmesi, gençlerin büyüklere  kıyasla daha az 
antrene ve kas kütlesine sahip olması sebebiyle koşu sırasında yeri itme gücünde azalma ve 
farklı antropometrik yapıyla açıklanabilir (Bompa, 1986; Fox ve ark.,1988). Çoklu sprint 
testinde  Belediye spor hentbolcuları lise takımı hentbolcularından  daha hızlı toparlanma 
yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir .Guruplar arası farklılıklar 18 yaşından sonra  max 
VO2 ‘nin en üst düzeye çıkması ve gençlerin toplam kas kütlesinin  veya yağsız vücut 
kütlesinin yıldızlardan daha fazla olmasıyla açıklanabilir.  
        Bu çalışmada erkek hentbolcuların sprint özelliklerinin 20 metre koşusu ile antrene 
edilmesinde ardışık 10 sprint ile ve  sprintler arasındaki 15 saniyelik  aktif bir dinlenme süresi 
verilerek yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu ve benzeri amaçlar için yıldız, 
genç ve büyükler kategorilerinde daha çok sayıda ve değişik dinlenme araları verilerek   
normatif bilgi oluşturulmalıdır.Hatta fiziksel ve sürat yeteneklerindeki değişim sezon başı, 
sezon içi ve sezon sonrasında  yapılacak testlerle araştırılmalıdır.Ardışık koşuların maksimum 
hıza etkileri hentbolde başarı ile ilişkilendirilerek ivmelenme, maksimum süratleri ve hız 
koruma yetenekleri incelenmeli ve yetenek seçiminde ön bilgi oluşturulmalıdır.Sürat 
antrenmanlarında her yaş grubu ve sporcuya özel sprintin mesafesi, şiddeti, tekrar sayısı ve 
dinlenme süresi çoklu sprint ölçümleri neticesinde belirlenmelidir. 
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12 YAŞ GURUBUNDAKİ FUTBOLCULARIN ÖZEL ANTRENMAN 

PROGRAMLARIYLA ÇEVİKLİK GELİŞİMİNİN İZLENMESİ 
 

Korkmaz, O.Z., * Erdem, K., *Erdemir, İ., *Kızılet, A. 

 
ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı 12 yaş gurubundaki futbolcuların özel antrenman programlarıyla çeviklik 
gelişimi değerlendirilmiştir. Bu amaçla İstanbul/Pendik spor futbol kulübünün yıldız takım futbolcuları 
(N=10) test grubu ve (N=10) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Deney grubuna haftada iki gün 
özel antrenman uygulanmış kontrol gurubu ise normal antrenmanını uygulamıştır. Çalışmada İllinois Agility 
Run test kullanılarak ön-test ve son-test verileri elde edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 
for Windows paket programında Descriptive analizleri yapılmıştır.Gruplar arasındaki gelişimi tespit etmek 
için Mann-Whitney U testi uygulanarak gruplar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. 
 Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin analizinde kontrol gurubu ile deney grubu arasında (Z=-
3.74) p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Kontrol grubunun çeviklik düzeylerinde gelişme tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çeviklik, futbol 
 

AGILITY DEVELOPMENT WITH SPECIAL TRAINING PROGRAMS 
IN 12 YEARS OLD SOCCER PLAYERS 

 

SUMMARY 
 The purpose of this study was to observe agility development with special training programs in 12 
years old soccer players. This research is included in two groups, experimental(N=10) and control(N=10) 
group which are composed of soccer players at the soccer clup of İstanbul/Pendik sport. The subjects of 
experimental group participated in 2 training sessions per week for 8 weeks using special training(agility). 
The subjects of control group made routine training in this period. Before and after the training period, the 
experimental and the control group subjects were tested by İllinois Agility Run test. All gathered data were 
analyzed by the SPSS for Windows, Descriptive analysis was made for mean, standart devaiation, minimum 
and maxsimum. Mann-Whitney U test was used to compare experimental and control group. 
 A t  the end of research, comparison of experimental and control group resulted in significant 
improvements in the agility test (Z=-3,74) at level p<0.01. 
Keywords: Agility, football,  
 

GİRİŞ 
Çeviklik günlük yaşantımızda güvenliğimiz için önemlidir. Sakatlıklardan veya 

günlük yaşantımızda karşılaştığımız basit kazalardan kurtulmamızda çevikliğin önemi 
büyüktür. Çeviklik sadece günlük yaşantımızdaki etkinliklerin verimli yapılmasında değil,  
sportif etkinliklerdeki başarı içinde önemlidir. Ani pozisyon değişimini içeren basketbol, 
tenis, voleybol, futbol gibi saha oyunlarında; cimnastik, dalma, buz pateni gibi diğer spor 
branşlarında çeviklik önemli rol oynar. 

Jensen ve Fisher (1975)’e göre, çeviklik 12 yaşına kadar yani ergenlik dönemine 
kadar hızla gelişir. Bu dönemden 3 yıl sonra çeviklik performansı azalır. Hızlı gelişim 
döneminden sonra çeviklik olgunluğa erişilinceye kadar bir kez daha artar7. Kısaca, 
çeviklik yaşla birlikte artmakla beraber, etkinliklerin ve pratiğin etkiside yadsınamaz. 
Oyun, yarış gibi etkinlikler çevikliğin gelişmesinde önemli rol oynar4. Bu nedenle 
çalışmamızda 12 yaş grubundaki elit futbolcu çocuklar seçilmiştir. 

Çeviklik, başarılı bir futbolcunun sahip olması gereken önemli bir niteliktir. Futbol 
oyunu içerisinde de top sürmek , dönmek, ani yön değiştirmek, (rakibi) geçmek ve kesmek 
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gibi topla ve topsuz olarak yapılan  hareketler oyun içinde bir çok durumda gerçekleşirler 
ve oyunun sonucuna önemli derecede etki eder. Bu kompleks hareketler için hız ve 
doğrultu değişiminde ani ve büyük değişiklikler gerekir. Bu sebeple vücut 
koordinasyonunun doğru şekilde sağlanabilmesi ile birlikte çeviklik patlayıcı kuvvete de 
ihtiyaç duyar. Futbol antrenmanlarında çeviklik çalışmaları vücut koordinasyonu ile 
patlayıcı kuvvet gelişimini de beraber geliştirecek şekilde programlanmalıdır. 
Çalışmamızda uygulanan antrenman programları bu noktalar dikkate alınarak 
düzenlenmiştir. Çeviklik erken yaşlarda daha iyi gelişen bir özellik olduğu için çocuk ve 
gençlerde çeviklik gelişimi dikkatle izlenmeli ve üzerinde durulmalıdır.  
 

MATERYAL VE METOT 
 Bu araştırmada 12 yaş futbolcularının çeviklik gelişimi değerlendirilmiştir. 
İncelenen (N=10) test grubu ve (N=10) kontrol grubu İstanbul/Pendik spor futbol 
kulübünün yıldız takım futbolcularıdır. Yıldız takıma yapılan bu uygulama 2 Mart - 11 
Mayıs 2004 tarihleri arasında deney grubu ve gözlem grubu haftada iki gün olan rutin 
antrenmanlarına devam etmiştir. Deney grubuna bu dönemler içinde özel antrenman 
drilleri uygulanmıştır. 
 Bu çalışmanın amacı, çevikliğin en iyi geliştiği çağ olan 12 yaş gurubundaki genç 
futbolcuların öğrenme ile reaksiyon sürati ve buna bağlı çeviklik özelliğini geliştirici özel 
antrenman programlarının etkilerini izlemektir. Bu düşünceden hareketle 12 yaş 
futbolcularında uygulanan rutin antrenman programı dışındaki amaca bağlı antrenmanların 
çevikliğin gelişimine büyük oranda katkısı bulunacağına inanmakta ve hızlı bir gelişme 
kaydedileceğini düşünmekteyiz. 
 Çalışmada İllinois Agility Run test kullanılmıştır. Ölçümler New Test 2000 fotosel 
cihazıyla yapılmıştır. İllinois Agility Run testin başlangıç ve bitiş noktasına yerleştirilen 
New Test 2000 cihazı sayesinde en hassas ölçüm yapılmış ve dereceler kaydedilmiştir.  
 Çeviklik Koşu testi(Agility Run Test) : Ayakkabı seçimi ve sahanın durumunun test 
sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği gözönünde tutuldu. Çeviklik koşu testi kişinin 
kombine olarak yön değiştirerek koşabilme yeteneğini test etmek üzere tasarlandı. Denek, 
başı başlama çizgisinde olacak şekilde yüzü koyun elleri omuz hizasında yere yatırıldı. 
Başlama düdüğüyle ayağa kalkarak, konilere değmeden belirlenen rotayı takip edip finişe 
vardı. Son olarak başlangıç ve bitiş süresi kaydedildi. 

 
 

Şekil 1. Illinois Agility Run test 
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 Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS for Windows paket programında 
Descriptive analizleri yapıldır. Gruplar arasındaki gelişimi karşılaştırmak için Mann-
Whitney U testi uygulandı. 
UYGULANAN ANTRENMAN: Uygulanan çeviklik antrenmanları programlanırken oyun 
karakterine uygun hareketlerin taklidi şeklinde düzenlendi. Örneğin, oyuncu merkezi 
defans oyuncusu ise yan koşu ve geri geri koşu yaptırıldı. Bunun yanında alıştırmalar 
maçtaki pozisyonları simule edebilecek kadar hızlı yapılmaya çalışıldı. Durma, yön 
değiştirme ve hızlanma ile ilgili yapılan alıştırmalar, uygulanan hareketleri olabildiğince 
otomatik ve etkili hale getirdi. 
 Çeviklik antrenmanı mekik koşusu, dar alanda keskin dönüşler yüksek hızlı koşular 
ve sıçramalarla birlikte neromuskular koordinasyonu geliştirmeye yönelik hareketleri 
kapsar. Oyunla ilgili egzersizleri içeren antrenmanlar, çevikliğin artmasında önemli yer 
tutar. 
 

ANTRENMAN DRILLERI 
 

 
 

 

Şekil 2. Birinci gün antrenman drili   Şekil 2. Birinci gün antrenman drili 

 
Antrenman 1:  
A- Kukalar arasında keskin dönüşlü 

koşular 
B- Sağlık toplarının üzerine basarak yan 

geçiş 
C- İki kuka arasında mekik koşusu 
D- Kukalar arasından hızlı slalom 

geçiş(belden aşağısı hareketli) 
E- Üçgen içinden çift ayakla üç yöne 

sıçramak 
 

Antrenman 2:  
A- Alçak engeller üzerinden çift ayak dizler 

bükülmeden bilekten sıçrayarak geçiş 
B- Uzun adımlarla dizleri yukarı çekerek 

geçmek 
C- Engeller üzerinden (3 sağ,3 sol)tek 

ayakla geçiş 
D- Sekme ve dönüş(Köşelerden geri 

dönüş,her seferinde ortaya gelinecek 
E- Kukalar arasında ileri ve geri geri mekik 

koşu 
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BULGULAR 
 Çalışmamızda İstanbul/Pendik spor futbol kulübünün yıldız takım 12 yaş  grubu 
futbolcularına uyguladığımız (N=10) test grubu ve (N=10) kontrol grubu. çeviklik gelişimi 
programında elde ettiğimiz verilerin istatistiksel analizi yapılmış ve şu sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
 

Tablo 1. Kontrol Grubu Deneklerin Ölçüm Parametreleri 
Parametreler N Min. Maks. X S.S. 

Yaş (yıl) 10 12,00 13,00 12,50 0,53 
Boy (cm) 10 144,00 162,00 151,70 5,95 
Vücut Ağırlığı (kg) 10 33,00 53,00 41,30 7,36 
Ön-Test 10 17,70 20,22 18,98 0,85 
Son-Test 10 17,53 19,93 18,58 0,75 
Son-Test – Ön-Test 10 0,09 1,14 0,40 0,33 

  

 Çalışmaya katılan kontrol grubu deneklerin fiziksel parametrelerinden; yaş 
12.50±0.53 yıl, boy 151.70±5.95 cm ve vücut ağırlığı 41.30±7.36 kg olarak bulunmuştur. 
 Kontrol gurubu deneklerin çeviklik parametresinin ön-test 18.98±0.85 sn, son-test 
18.58±0.75 sn ve son-test – ön-test farkı ise 0.40±0.33 olarak bulunmuştur (Tablo 1). 
 

Tablo 2. Deney Grubu Deneklerin Ölçüm Parametreleri 
Parametreler N Min. Maks. X S.S. 

Yaş (yıl) 10 12,00 13,00 12,60 0,52 
Boy (cm) 10 143,00 160,00 149,50 5,82 
Vücut Ağırlığı (kg) 10 30,00 48,00 38,00 5,23 
Ön-Test 10 17,12 19,50 18,07 0,79 
Son-Test 10 15,52 17,40 16,27 0,65 
Son-Test – Ön-Test 10 1,14 2,39 1,80 0,42 

 

 Deney grubu deneklerin fiziksel parametreleri; yaş 12.60±0.52 yıl, boy 
149.50±5.82 cm ve vücut ağırlığı 38.00±5.23 kg olarak bulunmuştur. 
 Deney grubu deneklerin uygulanan egzersiz öncesi ve sonrası incelendiğinde 
çeviklik ön-test 18.07±0.79 sn, son-test 16.27±0.65 sn ve son-test – ön-test farkı ise 
1.80±0.42 olarak bulunmuştur (Tablo 2). 
 

Tablo 3. Kontrol Grubu ve Deney Grubu Çeviklik Ölçüm Parametrelerinin Farklarının 
Karşılaştırması 

İSTATİSTİK 
Kontrol Grubu SonTest – ÖnTest,  

Deney Grubu SonTest – ÖnTest Farkları 
Mann-Whitney U 0,50 
Wilcoxon W 55,50 
Z -3,74 
P 0,00** 

  P<0.01 
 

 Kontrol grubu ve deney grubu deneklerde ki çeviklik gelişimini belirleyebilmek 
için gurupların elde edilen verileri için şu şekilde bir işlem uygulanmıştır: Son-Test – Ön-
Test = Fark, Kontrol Grubu; Son-Test – Ön-Test = Fark, Deney Grubu. Bu işlem 
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sonucunda elde edilen verilerin analizinde kontrol gurubu ile deney grubu arasında (Z=-
3.74) p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiye rastlanmıştır.  
 
TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 Yaptığımız bu çeviklik geliştirici çalışma sonucunda deney grubunun ön-test ve 
son-test ölçümleri arasında yapılan toplam 20 antrenman sonrasında p<0.01 düzeyinde 
anlamlı bir gelişme tespit edilmiştir. İlk ölçümlerin yapıldığı 2 Mart 2004 tarihinde henüz 
maç sezonu başlamamış olduğundan ek antrenmanlar ilk iki hafta ikişer set uygulanmış 
daha sonraki haftalar set sayısı 3 e çıkarılmıştır. Test grubundaki 10 sporcu genelde 
maçlarda ilk onbir’e veya sonradan muhakkak maç’a giren sporculardan oluşmaktadır. 
Gözlem grubundaki sporcular ise çok az şans bulan veya hiç şans bulamayan oyunculardan 
oluşmaktadır. Bu iki grup arasındaki gelişim farkının sebebi kuşkusuz sadece test 
grubunun dahil edildiği ek antrenman programıdır. Ancak bunun dışında takımdaki 
konumları itibariyle moral motivasyon durumları günlük antrenmanlara katılımları ve 
çalışma isteklerinin çalışmada etkisi olmuştur. 
 Bugüne kadar çeviklik üzerine yapılan araştırmalarda bizim yaptığımız çalışmayla 
paralel olan bir çalışma olmamasına karşın çevikliğin geliştirilebildiği ve bu gelişimin 
tespit edilebildiği görülmüştür. Bu doğrultuda, Alricsson ve arkadaşları kısa dönem (3 ay) 
ve uzun dönem (8 ay) dans antrenmanlarının kalça ve diz eklem hareketliliği ve kas 
esnekliğinin sürat ve çeviklik üzerindeki etksini genç cross-counrty kayakçılarında 
araştırmışlardır. Slalom testinde süratlerini ölçtükleri deneklerin 3 ve 8 aylık antrenman 
sonunda değerlerin arttığını belirtmişlerdir. Buna paralel olarak 3 ve 8 aylık antrenman 
sonunda hurdle testte yapılan sürat ve çeviklik değerlerinin  arttığını tespit etmişlerdir. 
 Young ve arkadaşları düz sprint antrenmanlarının çevikliğe,  çevikl ik  
antrenmanlarınında sprint’e transferini araştırmışlardır. Daha karışık olan çeviklik 
alıştırmalarının, süratin çevikliğe daha az transfer edildiğini tespit etmişlerdir. Sonuç 
olarak düz sürat ve çeviklik antrenman metotlarının kendine özel olduğu ve birbirlerine 
transferde çok sınırlı kaldığı tespit edilmiştir11. 
 Wroble ve arkadaşları 9-11 yaşlarındaki futbolcuları iki gruba bölmüşler, birinci 
grup sezon sonu sadece kuvvet antrenamnı ikinci grup kış sporları ve belirlenmiş 
antrenman programları yaptırmışlardır. Çalışma öncesi tüm grupların çeviklik testleri, sürat 
ve diğer testlerini ölçmüşler. Çalışma sonunda kış sporu aktivitesi ile ilgilenenler 
dışındakilerin vücut yağ yüzdeleri artmış ve aynı zamanda kış sporu ile ilgilenen grubun 
kuvveti ve gücünün arttığını tespit etmişlerdir. Diğer parametrelerde herhangi bir artış 
görülmemiştir10. 
 Alricsson ve arkadaşları sürat(slalom) ve çeviklik gerektiren iki spordaki testlerin 
geçerliliğini araştırmışlar ve bu iki testin sürat (0.96) ve çeviklik (0.90) ölçmede güvenilir 
bir test olduğunu tespit etmiştir1.  
 Bobo ve arkadaşları aerobik dansın çeviklik, esneklik ve koordinasyon üzerindeki 
etkisini araştırmışlardır. Aerobik dansın esneklik ve çeviklik üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmadığını esneklik streching aktiviteleri, temel çevikliği ve genel koordinasyonu 
geliştirdiğini tespit etmişlerdir1. 
 Wojtys ve arkadaşları izokinetik, izotonik ve çeviklik antrenman programlarının 
sinir-kas uyumunu araştırmışlardır. Alt ekstremitelerin izotonik ve izokinetik kuvvet 
antrenmanları kas reaksiyon zamanını geliştirmediklerini belirtmişler oysa ki çeviklik 
egzersizlerinin kas reaksiyonu geliştirdiğini tespit etmişlerdir9. 
 Sonuç olarak herhangi bir spor branşında çevikliği, temel çevikliği ve genel 
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koordinasyonu geliştirmek için amaca yönelik yapılan alıştırmalar çevikliği geliştirir. Bu 
gelişimi sağlayabilmek için alıştırmaların sıklığının ise haftada en az 3 antrenman 
biriminde uygulanması gereklidir.  
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DEĞİŞİK KATEGORİTEKİ  FUTBOLCULARDA TEKRARLI SPRİNT TESTİ İLE 
YORGUNLUK  VE TOPARLANMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

               O.İmamoğlu*              N. Fazıl Kıshalı**     Fatih Kıycı**   
ÖZET 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı tekrarlı sprintlerin değişik kategori ve cinste futbolcularda yorgunluk ve toparlanma 
düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. 
Materyal ve Metot: Erzurum spor, Samsun gücü, I. Ve II. Amatör kümden   iki takım ve Beden eğitimi ve spor 
bölümünden öğrenciler Bongsbo’ya ait 34,2 metrelik sprint testine tabi tutulmuşlardır. Sprint aralarında 50 
metrelik mesafe ortalama 25 saniyelik dinlenme koşusu ile kat edilmiştir. Ölçümler; fotosel kronometre,Polar 
Heart Rate Telemetre ve OMRON R3 Nabız ölçer ile  alınmıştır.Verilerinin analizinde, Varyans analizleri ve 
Scheffe kullanılmıştır.Yorgunluk ve toparlanma düzeylerinin belirlenmesi Bongsbo’ya ait sprint testindeki 
metoda göre yapılmıştır.  
Bulgular:  En iyi sprint ortalaması;Erzurum spor 6,62 sn, Samsun gücü 7,03 sn I. Amatör 5,97 sn, II.Amatör 
6,36 sn ve Öğrencilerde   6,86  sn  iken, en kötü sprint ortalaması;Erzurum spor 6,88 sn, Samsun gücü 7,73 sn, I. 
Amatör 6,34 sn, II.Amatör 6,83 sn ve Öğrencilerde   7,29  sn olarak bulundu. Yorgunluk oranları;Erzurum spor 
0,26 sn, Samsun gücü 0 ,71 sn, I. Amatör 0 ,44 sn, II.Amatör 0 ,47 sn ve Öğrencilerde   0,42  sn olarak bulundu.  
Sprintler sonunda kalp atım sayıları Erzurum spor 172,56 atım/dak., Samsun gücü 185,94 atım/dak., I. Amatör 
181,94 atım/dak.,II. Amatör 178,82 atım/dak. ve öğrencilerde 183,72 atım/dakika bulunmuştur. Sprintlerden 5 
dakika dinlenmeden sonra ise kalp atım sayıları Erzurum spor 98,31 atım/dak., Samsun gücü 113,35 atım/dak., I. 
Amatör 97,57 atım/dak. ,II. Amatör 101,00 atım/dak. ve öğrencilerde 122,88 atım/dakikaya düşmüştür.  
Sonuç: Antrenmanlı  erkek futbolcularda  25 saniye aktif dinlenme 35 metre civarı tekrarlı sürat koşularında 
toparlanma düzeyi için yeterli kabul  edilebilir. İyi antrenmanlı erkeklerde  sürat ve süratte devamlılığı 
geliştirmek için tekrarlı sprintlerde 25 saniyeden daha az aktif dinlenme verilebilir.Fakat bayan futbolcularda ise 
sprintler arası aktif dinlenme süresi 25 saniyeden az  olmamalıdır.   
Anahtar Kelimeler: Futbol, yorgunluk ve toparlanma 
 
THE COMPARISON AND CONTRAST OF FATIGUE AND RECOVERY LEVELS IN FOOTBALLERS OF 
DIFFERENT CATEGORIES THROUGH THE REPETITIVE SPRINT TEST 
Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to compare and contrast the fatigue and recovery levels in footballers of different 
categories and genders in repetitive sprints. 
Material And  Method: The Erzurumspor, Samsungücü female football teams, two football teams in the first and second 
amateur leagues and students of physical education and sports were applied the 34,2 meters test by Bongsbo. In the sprint 
intervals, the 50 meters distance was covered with an averagely 25 second relaxation sprint. The measures were carried out 
by photocell chronometer, Polar Heart Rate Telemeter and OMRON R3 Pulse meter. In the analysisand scheffe test were 
applied. The determination of fatigue and  recovery levels was carried out in the sprint test by Bongsbo. 
Findings: It was observed that the best sprint averages were Erzurumspor 6,62 second, Samsungücü 7,03 sec. 1st amateur 
5,97sec. and 2nd amateur 6,36 sec, students 6,86 sec. and the worst sprint averages were Erzurumspor 6,88 sec, Samsungücü 
7,73 sec, 1 st amateur 6,34 sec, 2nd amateur 6,83 sec and students 7,29 sec. It was also observed that fatigue rates were as 
follows; Erzurumspor 0,26 sec, samsungücü 0,71 sec, 1st amateur 0,44 sec, 2nd amateur 0,47 sec, and students 0,42 second. 
At the end of  the sprints heart beat frequencies were found as Erzurumspor 172,56 beats/min, Samsungücü 185,94 beats/min, 
1st amateur 181,94 beats/min, 2nd amateur 178,82 beats/min and students 183,72 beats/minute. After the 5 minute relaxation 
following the sprints the heartbeat frequencies decreased by 98,81 beats/min for Erzurumspor, 113,35 beats/min for 
Samsungücü, 97,57 beats/min for 1st amateur, 101,00 beats/min for 2nd amateur and 122,88 beats/min for the students.   
Conclusion: For male footballers who have exercised be forehand, a 25 minute active relaxation can be accepted adequate 
for a recovery level in the repetitive speed sprints. For male footballers who have well exercised in order to improve speed 
and continuity in speed, an active relaxation shorter than 25 seconds in repetitive sprints may be allowed. But for female 
footballers, the duration of active relaxation between sprints must not be shorter than 25 seconds. 
Keywords: Football, fatigue and recovery 
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GİRİŞ VE AMAÇ 
          Futbol, aerobik ve anaerobik güçlerin ard arda kullanıldığı, sürat, kuvvet, denge, 
çeviklik kas ve kalp-dolaşım ve solunum sistemi gibi faktörlerin direk olarak etki ettiği bir 
spor disiplinidir(12). Bir müsabakada saha içerisinde çabuk ve süratli olmak avantaj 
sağlayacaktır.    Bir futbol maçı esnasında, oyuncu sprint yapma veya çabuk yön değiştirme 
gibi çabuk güç gelişimine ihtiyaç duyan birçok aktivite yapar (3).Bir futbolcunun 
performansının en önemli parçalarından biri maçın başından sonuna kadar mümkün 
olduğunca düz veya farklı yönlerde yüksek hızdaki kısa mesafe koşuları yapabilmesidir.  Kısa 
mesafelerde ve zamanda hızlanma yeteneği rakipten topun kapılması veya rakibin topa sahip 
olmasının engellenmesi sırasında önemlidir (4). Futbol maçı sırasında maksimum güçle 
yapılan koşuların çoğunun genelde  düz olduğu, 5-50 metre arasında sprint mesafenin 
değiştiğini bildirilmektedir (10). Ekblom (1994) futbol maçında ortalama sprint mesafesinin 
15 metre ve maksimum sprint mesafesinin 40 metre  olduğunu bildirmiştir(4). Eniseler (1996) 
de yaptığı çalışmada futbol oyuncularının maç içinde 5 – 40 m. Arasındaki mesafelerde 
yaklaşık 60 kez sprint yaptıklarını belirtmiştir.  
            Futbolda patlayıcı sprintler  genellikle 27,3 metreden (30 yard) daha uzun değildir. 
Büyük sıklıkla ise 4-5 m dolaylarındadır. Günümüz futbolunda olağan üstü önem kazanan 
pres uygulaması nedeniyle özellikle 1-3 saniye arasında ardışık maksimum eforların kısa 
dinlenme aralarıyla yapılması zorunluluk halini almıştır (9).Futbolda her düzeyde ve tüm 
mevkilerde süratlı futbolcuların olması gereklilik olarak gözükmektedir(8).   
          Bizde bu  çalışmada değişik kategori ve cinsiyetteki futbolcularda 34,2 metrelik 
mesafeli 7 tekrarlı sprintler ile yorgunluk ve toparlanma düzeylerine  olan etkiyi incelemeyi 
amaçladık. 
 
MATERYAL METOD 
             Bu çalışmada Erzurum spordan 16, Samsun gücü bayan takımından 17,Samsun 
Birinci amatör kümeden 19 ve ikinci amatör kümeden 17 ve Spor Yüksek okulu 
öğrencilerinden 18 amatör futbolcu Bongsbo’ya ait 34,2 metrelik sprint testine tabi 
tutulmuşlardır.  Test, parke zemin üzerinde ısınma yaptırıldıktan  sonra uygulanmıştır. 1. 
koşular kendilerini hazır hissettikleri anda (çıkış komutu verilmeden)  başlangıç fotoselinin 
bulunduğu sıfır noktasından çıkmak suretiyle maksimum süratte tamamlanmış ve 50 metrelik 
toparlanma parkuru jog koşu ile yaklaşık 25 saniyede geçilmiştir. Başlangıç noktasına gelerek 
diğer koşularını da aynı şekilde uygulamışlardır. Koşu anında Telemetre (Polar Heart Rate 
Monitör), Sprintler arası dinlenme jog koşusunda sürenin kontrolünde kronometre ve koşu 
sonrası dinlenme nabız ölçümlerinde elektronik nabız aleti (OMRON R3) kullanılmıştır. 
Anaerobik güç (P)= v 4.9 x vücut ağırlığı x v Sıçranılan mesafe=  kg-m/sn  ile bulunmuştur. 
Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, varyans analizleri ve Scheffe kullanılmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 BULGULAR 
   Tablo 1: Değişik kategori ve cinsiyetteki futbolcuların fiziksel ve motorik özellikleri 
  

Değişkenler Kategori N Art.ort. F Scheffe 

Yaş (yıl) 
 
 
 
 

Erzurum spor( 1) 16 25,31 8,95** 1>2,3,4,5** 
II.Amatör (2) 17 21,65 

Samsungücü (3) 17 19,41 

I. Amatör (4) 19 21,26 
Öğrenci(5) 18 21,22 

Boy  uzunluğu 
(cm) 

 
 

Erzurum spor( 1) 16 177,82 32,29** 3<1,2,4,5** 
 II.Amatör (2) 17 174,71 

Samsungücü (3) 17 161,31 
I. Amatör (4) 19 175,32 

Öğrenci(5) 18 177,00 
Vücut ağırlığı 

(kg) 
Erzurum spor( 1) 16 74,00 15,42** 3<1**,2,4,5* 

II.Amatör (2) 17 69,15 

Samsungücü (3) 17 58,31 
I. Amatör (4) 19 68,21 
Öğrenci(5) 18 72,78 

Anaerobik güç 
(kg-m/sn) 

Erzurum spor( 1) 16 131,91 23,72** 3<1,2,4,5 

II.Amatör (2) 17 121,30 
Samsungücü (3) 17 92,70 

I. Amatör (4) 19 121,93 

Öğrenci(5) 18 127,47 

  
 
Tablo 2: Değişik kategori ve cinsiyetteki futbolcuların 7 sprint ortalamaları 
 

Sprint sayısı Kategori Art.ort. F Sheffe 
Sprint 1 

(sn) 
 
 

Erzurum spor( 1) 6,68 8,93** 4<3,5** 
 II.Amatör (2) 6,56 

Samsungücü (3) 7,16 
I. Amatör (4) 6,21 
Öğrenci(5) 7,08 

Sprint 2 
(sn) 

 
 

Erzurum spor( 1) 6,68 12,62** 3>2* 
4<1*,3**,5** 

 
 

II.Amatör (2) 6,48 
Samsungücü (3) 7,21 

I. Amatör (4) 6,02 
Öğrenci(5) 6,98 

Sprint 3 
(sn) 

 
 
 

Erzurum spor( 1) 6,72 13,94** 3>1,2*,4** 
4<5** II.Amatör (2) 6,65 

Samsungücü (3) 7,49 
I. Amatör (4) 6,26 

Öğrenci(5) 7,05 
Sprint 4 

(sn) 
 
 
 

Erzurum spor( 1) 6,77 16,21** 3>1,2*,4** 
4<5** 
5>2* 

II.Amatör (2) 6,45 

Samsungücü (3) 7,49 
I. Amatör (4) 6,27 
Öğrenci(5) 7,13 

Sprint 5 
(sn) 

 
 

Erzurum spor( 1) 6,79 17,22** 3>1,2*,4** 
4<5* 
5>2* 

II.Amatör (2) 6,65 
Samsungücü (3) 7,57 

I. Amatör (4) 6,30 



 Öğrenci(5) 7,19 

Sprint 6 
(sn) 

 
 
 

Erzurum spor( 1) 6,85 16,99** 3>1,2**,4** 
4<1,3*,5** 

5>2* 
 
 

II.Amatör (2) 6,55 
Samsungücü (3) 7,56 

I. Amatör (4) 6,26 
Öğrenci(5) 7,16 

Sprint 7 
(sn) 

 
 
 

Erzurum spor( 1) 6,85 26,88** 3>1*,2,4** 
4<5**,2** II.Amatör (2) 6,71 

Samsungücü (3) 7,62 
I. Amatör (4) 6,13 

Öğrenci(5) 7,16 

 
Tablo 3: Futbolcuların  sprint başlangıçları ve   sprint sonları kalp atım sayıları 

  sprint başlangıçları sprint sonları 
Sprint sayısı Kategoriler Art.ort. F Sheffe Art.ort. F Sheffe 

Sprint 1 
(atım/dak.) 

 

Erzurum spor( 1) 108,19 5,49** 3>4,5* 147,81 32,46** 1>4,5* 
2>4,5** 

3>1*,4,5** 
II.Amatör (2) 116,00 156,53 

Samsungücü (3) 126,94 172,53 

I. Amatör (4) 100,63 110,10 
Öğrenci(5) 106,39 121,44 

Sprint 2 
(atım/dak.) 

Erzurum spor( 1) 150,94 5,01** 3>1,2,4* 161,93 10,11** 3>1**,2*,4*,5*
* II.Amatör (2) 155,35 169,05 

Samsungücü (3) 172,53 181,94 
I. Amatör (4) 155,11 162,84 

Öğrenci(5) 156,39 161,50 
Sprint 3 

(atım/dak.) 
Erzurum spor( 1) 162,81 7,71** 3>1**,2,4

* 
166,56 7,73** 3>1**,4,5* 

II.Amatör (2) 168,82 174,00 

Samsungücü (3) 181,94 184,00 
I. Amatör (4) 168,79 171,47 
Öğrenci(5) 171,83 172,66 

Sprint 4 
(atım/dak.) 

 

Erzurum spor( 1) 166,06 9,9** 1>3*,4,5* 
2<3* 

168,56 8,81** 1<3**,4,5* 
2<3* II.Amatör (2) 174,35 175,41 

Samsungücü (3) 184,06 185,17 

I. Amatör (4) 175,84 177,31 
Öğrenci(5) 177,17 177,61 

Sprint 5 
(atım/dak.) 

 

Erzurum spor( 1) 168,94 9,35** 1<3**,4,5 
2<3* 

172,37 5,47** 1<3 

II.Amatör (2) 175,41 177,00 
Samsungücü (3) 185,17 185,00 

I. Amatör (4) 178,63 179,52 

Öğrenci(5) 180,61 180,88 
Sprint 6 

(atım/dak.) 
 

Erzurum spor( 1) 170,37 8,71** 1<3**,4,5
* 

173,68 6,51** 1<3**,5* 
 II.Amatör (2) 177,00 177,59 

Samsungücü (3) 185,00 185,88 
I. Amatör (4) 181,05 180,74 
Öğrenci(5) 181,67 183,67 

Sprint 7 
(atım/dak.)   

Erzurum spor( 1) 170,88 2,24 Anlamlı 
fark yok 

172,56 8,05** 1<3**,4,5* 
 II.Amatör (2) 177,82 178,82 

Samsungücü (3) 180,00 185,94 

I. Amatör (4) 182,00 181,95 
Öğrenci(5) 182,94 183,72 

 
 
 
 
 
 



Tablo 4: Futbolcuların   toparlanma kalp atım sayıları 
Kalp atım sayısı Kategoriler Art.ort. F Sheffe 
Egzersizden 1 dk 
sonra kalp atım 
sayısı (atım/dk) 

Erzurum spor( 1) 108,12 52,86** 1<3,5** 
2<3,5** 
4<3,5** 

5<3* 
 

II.Amatör (2) 107,82 
Samsungücü (3) 154,05 

I. Amatör (4) 114,21 

Öğrenci(5) 140,33 
Egzersizden 3dk 
sonra kalp atım 
sayısı (atım/dk) 

Erzurum spor( 1) 102,62 16,06** 1<5** 
2<3*,5** 
4<3*,5** 

II.Amatör (2) 101,00 

Samsungücü (3) 113,35 
I. Amatör (4) 97,57 
Öğrenci(5) 122,88 

Egzersizden 5 dk 
sonra kalp atım 
sayısı (atım/dk) 

Erzurum spor( 1) 98,31 10,06** 4<3*,5** 
5>1,2* II.Amatör (2) 98,94 

Samsungücü (3) 107,35 

I. Amatör (4) 88,26 
Öğrenci(5) 114,11 

 
Tablo 5: Değişik kategori ve cinsiyetteki futbolcuların en iyi, en kötü zaman ve yorgunluk 
oranları 
 

Zaman Kategoriler Art.ort. F Sheffe 
En iyi zaman 

(sn) 
 
 
 

Erzurum spor( 1) 6,62 11,01** 3>2*,4** 
4<1*,5** II.Amatör (2) 6,36 

Samsungücü (3) 7,03 
I. Amatör (4) 5,97 
Öğrenci(5) 6,86 

En kötü zaman 
(sn) 

Erzurum spor( 1) 6,88 25,08** 4<1*,2*,3**,5** 
3>1,2,4** II.Amatör (2) 6,83 

Samsungücü (3) 7,73 

I. Amatör (4) 6,35 
Öğrenci(5) 7,30 

İyi ve kötü 
zaman farkı 

 (sn) 

Erzurum spor( 1) 0,26 2,12 Anlamlı fark yok 

II.Amatör (2) 0,47 
Samsungücü (3) 0,71 

I. Amatör (4) 0,44 

Öğrenci(5) 0,42 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
            Erzurum spor futbolcularında koşu zamanı olarak 1. ve 7. sprint arasında pek fark 
yoktur. II. Amatörlerde de fark fazla değil fakat ardışık sprintlerin birinde yavaş diğerinde 
daha hızlı  şeklinde zikzaklı bir eğri görülmektedir.Bayanlar 3. sprintte hemen hemen 
yorgunluk zirvesine yaklaşmışlar. I. Amatörler 4. ve 6. sprint arasını hemen hemen eşit 
zamanda geçmişlerdir.Bayanlar hariç erkeklerde en hızlı 2. sprint koşulmuştur. Sprint 
ortalama değerlerinde  7 sprintte   anlamlı fark bulunmuştur (p<.001). Bu  anlamlı fark genel 
itibariyle I. Amatörlerin daha hızlı ve bayanlar ile öğrencilerin daha yavaş olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Sprint sayısı arttıkça koşu süresi takımlarda farklı olmakla beraber 2. 
sprint hariç  büyük çoğunlukla düşmektedir.Futbolcuların 1. sprintte değil 2. sprintte 
maksimum yüklendiklerini düşünmekteyiz. Çünkü kalp atım sayıları bunu desteklemektedir.   
        Antrenmansız erkeklerde anaerobik eşik kalp frekansı 140 – 150 iken  (max V02 % 50 – 
70), orta seviyede antrenmanlılarda anaerobik eşik 170 – 175 kalp atım sayısı iken  (max V02 
% 70 – 80),  yüksek seviyedeki antrenmanlılarda kalp frekansı 180 – 190 arasında  (max V02 
% 85 – 95) bulunur  (7). Deneklerin sprintler kalp atım sayılarına bakıldığında takımlar 2. 
sprintte anaerobik eşik durumuna girmişlerdir. Sprintler sonu kalp atım sayılarına 



bakıldığında en yüksek seviyedekiler için belirlenen anaerobik eşik  aralığı ile koşular 
tamamlanmıştır. İlk sprintlerde kalp atım sayılarının düşüklüğü tam ısınma yapılmadığının 
belirtisidir. 
          Bireyin kondisyonu yüksek ise aynı yükte nabzın “‘steady-state” (kana karışan laktik 
asit miktarının , kandan uzaklaşan laktik asit miktarına eşit olduğu an) değeri kondisyonsuza 
oranla daha düşük düzeydedir. Ezersizin şiddetiyle birlikte nabız maksimum bir düzlüğe erişir  
(2).Çalışmamızda steady state  değeri son sprintlerde ortaya çıkmıştır.  
   Takımlardan en yüksek kalp atım sayısı ile bayanlar ve en düşük kalp atım sayısı ile 
Erzurum sporlu futbolcular sprintleri tamamlamışlardır. Sporcuların egzersiz esnasında 
ulaştıkları maksimal nabız sedanterlerden daha düşüktür, nedeni sporcuların kalbi  daha çok 
kanı ve dolayısıyla da oksijeni çalışan kaslara iletmesi , kalp atım  volümünün yüksek 
olmasındandır (1). Erzurum spor Türkiye 2.lig takımı olduğundan daha kondisyonlu 
olmalıdırlar. Zaten Anaerobik güçlere baktığımızda en yüksek değer Erzurum spor ve en 
düşük değer ise bayanlardadır.   
          Bongsbo(1996) üst düzey Danimarka’lı oyunculara uyguladığı sürat testinde en iyi 
zamanı 6.80 sn, ortalama zamanı 7.10 sn. olarak tespit etmiştir(6). Çalışmamızda en iyi zaman 
ortalamaları Erzurum spor futbolcularında 6,62 sn, Samsun gücünde  7,03 sn, I. Amatörlerde 
5,97 sn, II.Amatörlerde 6,36 sn ve Öğrencilerde 6,86 sn olarak bulunmuştur. En iyi zaman 
ortalamaları arasında anlamlı fark vardır (p<.001). Samsun gücü bayan takımı en iyi zaman 
koşusu gruplar içinde en kötüdür. En iyi zamana ise I. Amatörler sahiptir. Samsun gücü ile 
Erzurum spor arasında p< .05 ve I. Amatörler arasında p<.001 düzeyinde anlamlı fark 
vardır.Yine I. Amatörler Erzurum sporla p<.05 ve öğrenciler ile p<.001 düzeyinde farklı en 
iyi koşu zamanına sahip bulunmuştur. 
           En kötü sprint zaman ortalamaları Erzurum sporda 6,88 sn, Samsun gücünde 7,73 sn, I. 
Amatörlerde 6,35 sn, II.Amatörlerde 6,83 sn ve Öğrencilerde7,30 sn olarak bulundu. 
Takımların en kötü zaman ortalamaları arasında anlamlı fark vardır (p<.001).En kötü koşu 
zamanı  Samsun gücü bayanlar ile öğrencilerde bulunurken  en kötü koşu zamanında en iyi 
durumda I. Amatörler görüldü.  I. amatörler ile diğer takımların en kötü koşu zamanları 
arasında anlamlı fark vardır(p<.05 ve p<.001).Yine Samsun gücü bayan takım ile Erzurum 
spor, I. ve II. amatörler arasında fark anlamlıdır(p<.001). 
                    Efordan sonra nabzın normale dönme süresi, egzersiz sırasındaki iş yüküne ve 
bireyin kondisyon düzeyine bağlıdır. Kondisyonu iyi durumda olanlarda egzersizden sonra 
nabzın normale dönüşü daha hızlı olur (2). Yüklenme bittikten 5 dakika sonra sporcunun kalp 
atım sayısı 115 atım/dk. altında ise performans değeri iyi, 105 atım/dk.  altında ise çok iyi, 
kalp atım sayısı 100 atım/dk. altında ise  sporcunun yüksek performans antrenmanlı 
durumunu ifade eder (11). Sprintler bittikten 5 dakika sonraki kalp atım sayılarına 
baktığımızda;  Erzurum sporda 98,31 atım/dak., Samsun gücünde 107,35 atım/dak.,  I. 
Amatörlerde 88,26 atım/dak.,  II.Amatörlerde 98,94 atım/dak. ve Öğrencilerde 114,11 atım/ 
dakikaya düşmüştür. Bu düşüş   gruplar arasında farklı olduğu görülmektedir. Bu fark anlamlı 
bulunmuştur (p<.001). Fark öğrencilerin Erzurum spor ve II. Amatörlerden daha az kalp atım 
sayısı düşmesi ve I. Amatörlerin Samsun gücü bayanlar ve öğrencilerden daha çabuk düşmesi 
şeklindedir.  Bunun nedeni kondisyon farklılığı ve testlerdeki zorlamaya bağlı olabilir. Çünkü 
efordan sonra nabzın normale dönme süresi, egzersiz sırasındaki iş yüküne ve bireyin 
kondisyon düzeyine bağlıdır. Kondisyonu iyi durumda olanlarda egzersizden sonra nabzın 
normale dönüşü daha hızlı olur. Kassal egzersize dolaşım sisteminin verdiği cevaba yaş, 
cinsiyet, vücut  duruşu , bireyin kondisyon düzeyi gibi çeşitli faktörler etki eder (1). Egzersiz 
sonu toparlanma erkeklerde ilk bir dakika çok hızlı ve ondan sonraki dakikalar yavaş yavaş 
düşmüştür. Bayanlarda ise hızlı düşme ilk 3 dakikaya kadar sürmüş ve 3 ile 5 dakika arasında 
yavaş düşmüştür. 



        Bongsbo’nun da aynı prosüdürle yaptığı çalışmada, yorgunluk oranını Danimarkalı 
futbolcularda 0.64 sn olarak bulmuştur ( 6). Çalışmamızda  Yorgunluk oranı Erzurum spor 
futbolcularında 0.26 sn, Samsun gücü bayanlarda  0,71 sn, II.amatör futbolcularda 0.47 sn, I. 
Amatör futbolcularda  0,44sn ve öğrencilerde  0.42 sn. olarak bulundu. Yorgunluk oranları 
arasındaki fark anlamsız bulunmuştur(p>.05). Buna rağmen bayanlar ve öğrencilerde 
yorgunluk oranı daha fazla bulunmuştur. Futbol takımlarının yorgunluk oranlarının farklı 
gözükmesi , cinsiyet farklılığı, testin farklı zamanda  yapılmış olmasından veya yüklenme 
farklılığı ve deneklerin kondüsyon farklılığından kaynaklanabilir. 25 saniye aktif dinlenme de 
futbolcuların en iyi Erzurum spor futbolcuları toparlanabilmişlerdir.En geç toparlanabilenler 
ise anaerobik güçleri en düşük olan bayanlardır. 
Sonuç: Antrenmanlı  erkek futbolcularda  25 saniye aktif dinlenme 35 metre civarı tekrarlı 
sürat koşularında toparlanma düzeyi için yeterli kabul  edilebilir. İyi antrenmanlı erkeklerde  
sürat ve süratte devamlılığı geliştirmek için tekrarlı sprintlerde 25 saniyeden daha az aktif 
dinlenme verilebilir. Bayan futbolcularda   sprintler arası aktif dinlenme süresi 25 saniyeden 
az  olmamalıdır.   
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RELATIONSHIP AMONG THE TRAINING PARAMETERS AND 
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Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship among the olympic 
snatch performance and the training parameters which were calculated during the national 
camp session. Method: 7 male national level junior weight lifters (age [years]= 18.74 ±1.34; 
heigth [cm]=169.36 ±7.50; body weight [kg]= 73.30 ±15.15) were performed the olympic 
snatch during the simulated competition at the 3rd (pre-test) and the 80th (post-test) days of 
world championship preperation camp which was ended five days before the competition. 
Snatch performances were filmed by two video-cameras (50 Hz) during the olympic snatch in 
each competition day following the anthropometric tests, squat (SJ) and counter movement 
jump (CMJ). 18 antropometrical points were selected for digitization in each view and 
calibration cage with 12 points used for three dimensional transformation in APAS (Ariel 
Dynamics). Velocity of centre-of-gravity and average and peak snatch power were calculated 
from the raw position datas of centre-of-gravity, left and right side of the barbell; SJ power 
(SJP) and CMJ power were also calculated for pre and post-test (Sayers, 1999). Number of 
movement (M), volume, relative volume, intensity, relative intensity, total repetitions (TR) 
and relative repetitions were calculated from the training which was applied between the pre 
and post test.  
Results: There were significant differences on relative snatch performances and SJP between 
pre and post tests (respectively; t= 2.443 and t= 3.551; p<0.05). There were significant 
positive relationships between relative snatch alteration and M (r= 0.79, p<0.05) and also TR 
(r= 0.90, p<0.05).  
Conclusion: It is concluded that the number of movements and the total number of repetitions 
detrmined in preparation to world championship weight lifting training are the indicators of 
snatch variation relative to body weight. 
Key Words: Weight lifting, snatch, power. 
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The purpose of this study was to investigate the effects of twelve weeks basic swimming 
training on physical and motoric qualifications of 7-12 years aged boy and girl swimmers. 
Experimental group consist of 43 children (15 girls and 28 boys) from “Summer Swimming 
School” which is designed for 7-12 years aged children by Kocaeli University and the control 
group consist of 43 children (15 girls and 28 boys) randomly selected from same ages from 
Private Seymen Elementary School. 
The collected data had been entered in SPSS 7,5 software for Windows and analyzed using 
descriptive statistics, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis and Post-Hoc tests. 
0,01 significancy level of difference found between the following parameters in defined 
groups; boy experimental group’s, % body fat, dominant hand acoustic reaction time, right 
and left hand grip strength, length, right and left hand visual reaction time, boy groups’ right 
and left hand visual reaction time, dominant hand acoustic reaction time, right and left hand 
grip strength, vertical jump and girl control group’s left hand visual reaction time, girl groups’ 
viertical jump, left hand visual reaction time, weigth, %body fat. 
0,05 significancy level of difference found between the following parameters in defined 
groups; boy control group’s % body fat, boy groups’ %body fat, length, dominant hand 
acoustic reaction time, 30 meter sprint, left hand grip strength, girl groups’ right and left hand 
visual reaction time, dominant hand acoustic reaction time, weight, girl control group’s 
length. 
 
Keywords: Swimming, motoric ability, body composition 
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ANAEROBIC POWER AND AEROBIC ENDURANCE  

ON SOCCER GAME POSITIONS 
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ABSTRACT 

Objective:Purpose of study was to compare physical and physiological characteristics 

of elite young soccer players concerning game positions and determine relationships 

between them.Methods:26 young players(age16.11±1,39)from Galatasaray SK Soccer 

Team participated. Kruskal-WallisTest was used to determine differences between 

game positions, SpearmanCorrelationTest to  determine realationships between 

variables.Results:Physical and physiological parameters of young players concerning 

game positions were as; defenders age15.87±1.35,height171.68±3.90cm, 

weight63.37±3.33kg; midfielders age16.40±1.50,height172.05±6.14cm, 

weight59.32±6.84kg; f o r w a r d s  a g e 16.00±1.41,height177.37±5.47cm, 

weight68.96±8.28kg. Anaerobik power(kgm/s) and  aerobic endurance(ml.kg-1.min-1); 

defenders93.15±9.18, 53.11±4 .12 ;  m id f i e l de rs87.39±12.16, 54.25±5.71; 

forwards102.27±17.06, 52.72±3.91.Conclusion:Training programs could be planned 

according to players’ game positions, and so players could satisfy the needs of game 

positions.   

Key Words: Soccer, Game position, Anaerobic, Aerobic  

 

FUTBOL OYUN MEVKİLERİNDE  

ANAEROBİK GÜÇ VE AEROBİK DAYANIKLILIK 

 

ÖZET  

Amaç:Üst seviye genç futbolcuların oyun mevkilerine göre fiziksel ve fizyolojik 

özelliklerinin belirlenmesi, fiziksel özellikler ile anaerobik güç ve aerobik kapasite 

arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır.Metod:Araştırma Galatasaray SK Futbol Genç 

Takımlarında oynayan toplam 26 futbolcu (yaş16.11±1,39)üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Oyun mevkileri arasındaki farkın belirlenmesi için Kruskal-WallisTest, veriler arasındaki 

ilişkilerin belirlenmesi amacıyla da SpearmanKorelasyonTest 



kullanılmıştır.Bulgular:Mevkilere g ö r e  y a ş ,boy,kiloları;  s a v u n ma15.87±1.35, 

171.68±3.90cm, 63.37±3.33kg; orta saha16.40±1.50, 172.05±6.14cm, 59.32±6.84kg; 

hücum16.00±1.41, 177.37±5.47cm, 68.96±8.28kg.Mevkilere göre anaerobik 

güç(kgm/sn) ve aerobik dayanıklılık(ml.kg-1.dak-1);savunma,93.15±9.18, 53.11±4.12; 

o r t a  s a h a , 87.39±12.16, 54.25±5.71; hücum,102.27±17.06, 

52.72±3.91.Sonuç:Antrenman programları farklı mevkilerde oynayan futbolcuların 

mevkilerine yönelik fiziksel ve fizyolojik özelliklerin e  g ö r e , belli ölçüde 

bireyselleştirilmelidir.   

Anahtar Kelime: Futbol, Mevki, Anaerobik, Aerobik  
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GİRİŞ 

Futboldaki taktik ve teknik gelişmeyle birlikte, iyi bir maç performansı için  

fizyolojik özellikler daha da önem kazanmaktadır. 

Futbolcularda yüksek aerobik dayanıklılık ve anaerobik güç seviyeleri önemlidir 

(1, 2, 3). Anaerobik güç kısa mesafelerde vücudu ivmelendirmek için gerekli olduğu gibi 

(1), şut atma, adam geçme, kısa mesafede koşu gibi yüksek şiddette yapılan eylemlerde 

de etkin olarak kullanılır.  

Futbolcuların yüksek  ş iddetteki bu eylemlerini maç boyunca devam 

ettirebilmelerinde dayanıklılık kapasiteleri önemli bir yer tutmaktadır (4,5,3) 

Bunun yanı sıra, anaerobik eşik seviyesinin yüksek derecede VO2max’a bağlı 

olduğu (6), bir maç süresince futbolcuların 10 km.’nin üzerinde mesafe katettikleri  (4, 7, 

8) ve bu mesafe ile VO2max arasında önemli bir ilişki olduğu bildirilmektedir (4).  

Futboldaki bu  f izyolojik gereksinimler oyun mevkilerine göre farklılık 

göstermektedir (9, 10, 11). 

 Bu çalışmanın amacı,  üst seviyedeki genç futbolcuların oyun mevkilerine göre 

fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve aynı zamanda fiziksel özellikler ile 

anaerobik güç ve aerobik kapasite (VO2max ) arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. 

 

GEREÇ ve YÖNTEM 

 Araştırmamız Galatasaray Spor Kulübü Futbol Genç Takımlarında oynayan 

toplam 26 futbolcu (yaş 16.11±1,39 yıl) üzerinde, 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Futbolcuların 8’i “savunma”, 10’u “orta saha”, 8’i “hücum” oyuncularından oluşmaktadır.  

Futbolcuların; 

Dikey sıçrama yükseklikleri “Takei Jump Meter” ile ölçüldükten sonra elde edilen 

veriler “Lewis Nomogramı” kullanılarak “Anaerobik Güç”leri belirlenmiştir. 

Aerobik kapasitenin belirlenmesi için “20 m Mekik Koşusu (Shuttle Run) Testi” 

kullanılmıştır. Testten elde edilen verilerle “VO2max” ml.kg-1.dak-1 cinsinden belirlenmiştir. 

İstatistiksel Yöntem 

Verilerin istatistiksel analizi “SPSS 12.0 Programı” kullanılarak yapılmıştır. 

Ölçümlerin aritmetik ortalamaları, en büyük, en küçük ve standart sapma değerleri 

belirlenmiştir.  



Bununla birlikte oyun mevkileri arasındaki farkın belirlenmesi için “Kruskal-Wallis 

Test“, veriler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla da “Spearman Korelasyon Test” 

kullanılmıştır. 

                    

 
BULGULAR 

    
           Tablo1. Savunma Mevkii Futbolcularının Fiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Değerleri 

Ölçümler 
N En Küçük 

Değer 
En Büyük 

Değer 
Aritmatik 
Ortalama 

Stadart 
Sapma 

 Yaş (yıl) 8 15,00 18,00 15,87 1,35 

 Boy Uzunluğu (cm) 8 166,00 180,00 171,68 3,90 

 Vücut Ağırlığı (kg) 8 58,50 68,60 63,37 3,33 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 8 81,90 104,91 93,15 9,18 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) 8 47,40 60,60 53,11 4,12 

 
 
           Tablo 2. Ortasaha Mevkii Futbolcularının Fiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Değerleri 

Ölçümler 
N En Küçük 

Değer 
En Büyük 

Değer 
Aritmatik 
Ortalama 

Stadart 
Sapma 

 Yaş (yıl) 10 15,00 18,00 16,40 1,50 

 Boy Uzunluğu (cm) 10 164,00 181,00 172,05 6,14 

 Vücut Ağırlığı (kg) 10 48,00 71,10 59,32 6,84 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 10 66,35 103,20 87,39 12,16 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) 10 46,80 61,90 54,25 5,71 

 
 
            Tablo 3. Hücum Mevkii Futbolcularının Fiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Değerleri 

Ölçümler 
N En Küçük 

Değer 
En Büyük 

Değer 
Aritmatik 
Ortalama 

Stadart 
Sapma 

 Yaş (yıl) 8 15,00 18,00 16,00 1,41 

 Boy Uzunluğu (cm) 8 168,00 182,50 177,37 5,47 

 Vücut Ağırlığı (kg) 8 57,00 82,00 68,96 8,28 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 8 80,79 124,00 102,27 17,06 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) 8 49,30 59,20 52,72 3,91 

 
 
             



Tablo 4. Futbolcularının Fiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Değerleri 

Ölçümler 
N En Küçük 

Değer 
En Büyük 

Değer 
Aritmatik 
Ortalama 

Stadart 
Sapma 

 Yaş (yıl) 26 15,00 18,00 16,11 1,39 

 Boy Uzunluğu (cm) 26 164,00 182,50 173,57 5,74 

 Vücut Ağırlığı (kg) 26 48,00 82,00 63,53 7,46 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 26 66,35 124,00 93,74 14,06 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) 26 46.80 61.90 53.43 4.60 

   
 

Tablo 5. Hücum Mevki Futbolcularının Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Ölçümler 
Anaerobik Güç 

(kgm/sn) 
Aerobik Kapasite 

(ml.kg
-1

.dak
-1

) 

 Yaş (yıl) ,784 * ,626 

 Boy Uzunluğu (cm) ,723 * -,159 

 Vücut Ağırlığı (kg) ,881 ** ,133 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 1,000 ,313 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) ,313 1,000 

p<.05,  ** p<.01 
 

Yaş ile Anaerobik Güç (r=.784, p<0.05), Boy Uzunluğu ile Anaerobik Güç (r=.723, 

p<0.05), Vücut Ağırlığı (r=.881, p<0.01) değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki saptanmıştır.  

 

  Tablo 6. Savunma Mevki Futbolcularının Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Ölçümler 
Anaerobik Güç 

(kgm/sn) 
Aerobik Kapasite 

(ml.kg
-1

.dak
-1

) 

 Yaş (yıl) ,825 * ,332 

 Boy Uzunluğu (cm) -,051 -,019 

 Vücut Ağırlığı (kg) ,905 ** ,275 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 1,000 ,252 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) ,252 1,000 

p<.05,  ** p<.01 

 
Yaş ile Anaerobik Güç (r=.825, p<0.05), Vücut Ağırlığı (r=.905, p<0.01) 

değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.  



 
  Tablo 7. Ortasaha Mevki Futbolcularının Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Ölçümler 
Anaerobik Güç 

(kgm/sn) 
Aerobik Kapasite 

(ml.kg
-1

.dak
-1

) 

 Yaş (yıl) ,871 ** ,827 ** 

 Boy Uzunluğu (cm) ,370 ,340 

 Vücut Ağırlığı (kg) ,976 ** ,729 * 

 Anaerobik Güç (kgm/sn) 1,000 ,717 * 

 Aerobik Kapasite (ml.kg
-1

.dak
-1

) ,717 * 1,000 

*p<.05,  ** p<.01 

 

Yaş ile Anaerobik Güç (r=.871, p<0.01) ve Aerobik Kapasite (r=.827, p<0.01) 

Vücut Ağırlığı ile Anaerobik Güç (r=.976, p<0.01) ve Aerobik Kapasite (r=.729, p<0.05), 

Anaerobik Güç ile  Aerobik Kapasite (r=.717, p<0.05) değişkenleri arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Vücut ağırlıkları arasında orta saha oyuncuları yönünden anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0.05). Yaş, Boy Uzunluğu, Anaerobik Güç ve Aerobik Kapasite 

değişkenleri ile oyun mevkilerine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p›0.5). 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmamızdaki üst seviyedeki genç futbolcuların yaş ortalamaları 16.11±1.39 

yıl, boy uzunlukları 173.57±5.74 cm, vücut ağırlıkları 63.53±7.46 kg olarak saptanmıştır.   

Franks ve ark. (12) İngiliz Milli Futbol Takımının (16 yaş altı) boy uzunlukları 

176±6 cm, vücut ağırlığını 69.9±6.3 kg, Jankovic ve ark. (13) Hırvatistan Milli 

Futbolcularının (yaş 16.0±0.5 yıl) boy uzunluklarını 176±5 cm, vücut ağırlıklarını 

66.2±5.6 kg, Leatt ve ark.(14) futbolcularda (yaş 16.7±0.5 yıl) boy 176±4cm, vücut 

ağırlığını 69.1±3.4 kg, Helgerud ve ark. (4) yaş ortalamaları 18.1±0.8 yıl olan 

futbolcularda boy uzunluğunu 181.3±5.6 cm, vücut ağırlığını 72.2±11.1 kg olarak 

bildirmektedir.   

Literatürdeki diğer araştırmalarla karşılaştırıldığında, araştırma grubumuzdaki 

futbolcuların diğer bazı Avrupa ülkelerindeki yaşıtlarıyla boy uzunlukları yönünden 

benzer, vücut ağırlıkları yönünden ise daha hafif oldukları görülmektedir. Bu farklılıkların  

genetik, iklim, beslenme, vb. etkenlerden kaynaklandığı düşünülebilir. 



Araştırmamızdaki üst seviyedeki genç futbolcuların oyun mevkilerine göre yaş, 

boy ve vücut ağırlıkları ortalamaları; savunm a  ( 15.87±1.35 yıl) boy uzunlukları 

171.68±3.90 cm, vücut ağırlıkları 63.37±3.33 kg, orta saha (16.40±1.50 yıl) boy 

uzunlukları 172.05±6.14 cm, vücut ağırlıkları 59.32±6.84 kg, hücum (16.00±1.41 yıl) boy 

uzunlukları 177.37±5.47 cm, vücut ağırlıkları 68.96±8.28 kg olarak saptanmıştır.   

Bu değerlere göre, boy uzunlukları yönünden hücum oyuncularının diğer mevki 

oyuncularına göre % 3 daha uzun, vücut ağırlıkları yönünden ise orta saha 

oyuncularının savunma ve hücum oyuncularına göre % 7-14 daha hafif oldukları 

belirlenmiştir.   

Reilly ve ark.(1) diğer mevkilere göre hücum oyuncularının daha uzun boylu, orta 

saha oyuncularının ise vücut ağırlıklarının daha az olduklarını bildirmektedir. 

Araştırmamızda da hücum mevkii futbolcularının daha uzun boylu, orta saha 

oyuncularının ise daha az kiloya sahip oldukları görülmektedir. Bu değerler birbirleriyle 

örtüşmektedir. 

Araştırmamız ölçüm sonuçlarına göre, genç futbolcuların aerobik kapasiteleri 

(VO2max)  53.43±4.60 ml.kg-1.dak-1, anaerobik güçleri ise 93.74±14.06 kgm/sn olarak 

belirlenmiştir. 

Jones ve Helms (15) İngiltere Liginde (yaş 15.8±1.1 yıl) futbolcuların VO2max 

değerlerini 62.0±2.0 ml.kg-1.dak-1, Franks ve ark. (12) İngiliz Milli Futbol Takımının (16 

yaş altı) VO2max değerlerini 59.3±3.8 ml.kg-1.dak-1, Jankovic ve ark. (13) Hırvatistan Milli 

Futbolcularının (yaş:16.0±0.5 yıl) VO2max değerlerini 59.9±6.3 ml.kg-1.dak-1, Leatt ve 

ark.(14) (yaş;16.7±0.5 yıl) VO2max 57.7±6.8 ml.kg-1.dak-1, Helgerud ve ark.(4) 

futbolcularda (yaş 18.1±0.8 yıl) VO2max ortalama değerlerini 58.1±4.5 ml.kg-1.dak-1 olarak 

bulmuşlardır. 

 Araştırmamızdaki üst seviyedeki genç futbolcuların oyun mevkilerine göre 

anaerobik güç ve aerobik dayanıklılık değerleri ortalamaları; savunma, anaerobik güç 

93.15±9.18 kgm/sn, aerobik dayanıklılık 53.11± 4.12 ml.kg-1.dak-1, orta saha, anaerobik 

güç 87.39±12.16 kgm/sn, aerobik dayanıklılık 54.25±5.71 ml.kg-1.dak-1, hücum, 

anaerobik güç 102.27±17.06 kgm/sn, aerobik dayanıklılık 52.72± 3.91 ml.kg-1.dak-1 

olarak saptanmıştır. 

 
  



Bu sonuçlar, hücum oyuncularının anaerobik güç yönünden diğer mevki 

oyuncularına göre % 9-15 düzeyinde daha yüksek değerlere sahip olduğunu, aerobik 

değerler yönünden ise diğer oyun mevkileri ile benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Reilly ve ark.(1) futbolcuların oyun mevkilerine göre aerobik dayanıklılık değerleri 

ortalamalarını; savunma mevkii aerobik dayanıklılığı için 56.00± 3.50 ile 61.50± 10.00 

ml.kg-1.dak-1  arasında, orta saha mevkii aerobik dayanıklılığı 62.60±4.0 ml.kg-1.dak-1, 

hücum aerobik dayanıklılık 60.00± 3.70 ml.kg-1.dak-1 olarak bildirmektedirler. 

Franks ve ark.(12) 16 yaş altı üst seviye futbolcularının aerobik dayanıklılık 

değerleri ortalamasını oyun mevkilerine göre aşağıdaki gibi bildirmiştir.  

Savunma mevkii 59.60± 1.00 ml.kg-1.dak-1 , orta saha mevkii 60.40± 0.90 ml.kg-1.dak-1, 

hücum mevkii 60.00± 1.50 ml.kg-1.dak-1. 

Çalışmamızda aerobik dayanıklılık değerleri mevkiler arasında belirgin bir fark 

göstermezken, anaerobik güç değerlerinde hücum oyuncularının en yüksek değerlere 

sahip oldukları gözlenmektedir.  

 Mevkilerin gerektirdiği fiziksel ve fizyolojik özelliklerin bilinmesi, oyuncuların kendi 

özelliklerine uygun mevkilere yönlendirilmesinde ve doğru mevkilerde oynatılmasında 

önemli bir noktadır. 

Antrenörler antrenman programlarını düzenlerken, farklı mevkilerde oynayan 

futbolcularının mevkilerine yönelik fiziksel ve fizyolojik özelliklerini göz önünde 

bulundurmalı, dolayısıyla programlarını buna göre belli ölçüde bireyselleştirmeleri yararlı 

olacaktır.   
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMI PREVALANSI 

DENİZLİ-2003 

 

GİRİŞ 

Sigara alışkanlığı, günümüzde dünya nüfusunu tehdit eden en önemli “önlenebilir ölüm 

nedeni”dir. Başta akciğer kanseri olmak üzere birçok organ kanseri, kroner kalp hastalığı, 

kronik bronşit ve serebrovasküler hastalık sigaranın neden olduğu, ölüme yol açan ve  sık 

görülen başlıca hastalıklardır (1). Dünya’da 2000 yılında sigara nedeniyle yaklaşık dört 

milyon kişinin öldüğü tahmin edilmektedir (2). Bu  ölümlerin yarısı gelişmekte olan ülkelerde 

olmaktadır. Dünya’daki  her on ölümden biri sigara yüzünden kaynaklanmaktadır (3). 

Gelecek 2030 yılında bu sayının on milyona çıkacağı ve bunların % 70’nin gelişmekte olan 

ülkelerde,  % 30’nun gelişmiş ülkelerde görüleceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre, dünya genelinde 1.1 milyar kişi sigara içmekte ve  bu rakamın 2025 yılında 

1.6 milyara yükseleceği düşünülmektedir (4). 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzerinde yaklaşık 2 kişiden biri 

sigara içmektedir. Sigara içme oranı erkeklerde % 62, kadınlarda % 25 civarındadır. Sigaraya 

yapılan bir aylık harcama Sağlık Bakanlığı’nın bir yıllık bütçesinden fazladır. Verilere  göre 

Türkiye’de yılda ortalama 100 bin ton tütün tüketilmektedir. Türkiye’de 1984 yılından 2000 

yılına kadar olan dönemde sigara tüketiminin % 90 oranında arttığı ve   Türkiye’de yaklaşık 

17 milyon insanın  sigara içtiği belirlenmiştir (4). Bu çalışmanın amacı Pamukkale 

Üniversitesinde eğitim alan öğrencilerin sigara kullanma prevalansının ve profilinin 

belirlenmesidir.  

METOD 

Çalışmaya 338’i kız ve 294’ü erkek olmak üzere toplam 632 kişi katılmıştır. Pamukkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 7 farklı bölümünde yer alan 16 sınıf rastgele seçilmiş ve 

öğrencilere herhangi bir ders saatinde anket formları dağıtılmıştır. Anket formlarına isim 

yazılmaması istenmiştir. Anket demografik bilgiler, sigara kullanım durumu, anne-babanın 

eğitim düzeyi ve sigara içme durumları, gelir düzeyi, üniversite eğitimine başlamadan önceki 

sigara kullanım durumu ve sigaraya başlama nedenleriyle ilgili soruları kapsamıştır. 

İstatistiksel analiz SPSS yazılım programında ki-kare testi ile yapılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 338’i (% 53,5) kız, 294’ü (% 46,5) erkektir. 

Cinsiyete göre sigara kullanma değerlendirildiğinde kızların 96’sı (% 28,4), erkeklerin ise 

124’ü (% 42,2) ise sigara içmektedir. Anketi yanıtlayan 632 kişiden 220 ‘si sigaraya bulaşmış 



kişilerdir (Ever smokers). Öğrencilerden 13’ü  (% 2,1) sigarayı bırakmış durumdadır (quit 

ratio).  Görüldüğü gibi erkeklerde sigara içme oranı kızlara göre daha fazladır. İstatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ( x²= 15,37 p<0,05) (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Cinsiyete göre sigara içme durumu 

Cinsiyet        İçmiyor 
 n                 % 

         İçiyor 
  n                    % 

 İçip bırakan 
  n              % 

    Toplam 
  n            % 

Kız  237            70,1   96                  28,4   5             1,5  338        53,5 
Erkek  162            55,1 124                  42,2   8             2,7  294        46,5 
Toplam  399            63,1  220                 34,8  13            2,1  632        100 
x²= 15,37  P<0,05 

 

Öğrencinin sigara içme durumu ile aylık geliri arasındaki ilişkiye bakıldığında; aylık 

geliri <100 milyon ve altı olan 46 kişi (% 20,9), 101-150 milyon olan 72 kişi (% 32,7), 151-

200 milyon 49 kişi (% 22,3), 201-250 milyon 28 kişi (% 12,7)  ve 251> milyon üstü 25 kişi 

(11,4) sigara içmektedir (Tablo 2). Aylık geliri düşük olan öğrencilerin sigara kullanım 

oranlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir ( x²= 16,01  p<0,05). 

 

Tablo 2. Sigara İçme ve  aylık gelir (öğrenci) arasındaki ilişki 

 
İçme 

Durumu 

 
<100  M 
n          % 

 
101-150  M 
 n            % 

 
151-200  M 
n             % 

 
201-250  M  
n              % 

 
251>  M 
n         % 

 
Toplam 
n         % 

İçmiyor 147    35,7  111      27,9  76        18,4  33          8,0  41     10,0  412    65,2 
İçiyor   46    20,9    72      32,7  49        22,3   28        12,7  25     11,4 220    34,8 
Toplam 193    30,5  187      29,6 125       19,8  61          9,7  66     10,4 632     100 
x²= 16,01  P<0,05 

 

Sigara içmeyen öğrencilerin 155’nin ( %37,6 ) babası sigara içmemekte ve 257’sinin 

(%62,4 ) babası sigara içmektedir. Sigara içen öğrencilerin ise 59’nun ( %26,8 ) babası sigara 

içmemekte, 161’nin ( %73,2 ) babası sigara içmektedir. Görüldüğü gibi babası sigara içen 

öğrencilerde sigara içme oranı yüksektir (x²= 7,47  p<0,05) (Tablo 3). Annenin sigara içme 

durumunun etkisi incelendiğinde; sigara içmeyen öğrencilerin 352’sinin ( %85,4 ) annesi 

içmemekte ve 60’nın ( %14,6 ) annesi sigara içmektedir. Sigara içen öğrencilerden 169’nun ( 

%76,8 ) annesi içmemekte ve 51’i ( %23,2 ) içmektedir (x²=7,35  p<0,05) (Tablo 4). Tüm bu 

sonuçlar anne ve babanın sigara içmesinin öğrenciyi sigara içme yönünde etkilediğini 

göstermektedir. 

 



Tablo 3. Babanın sigara içme durumuna göre öğrencinin sigara içme alışkanlığı 

 Baba 

Öğrenci        İçmiyor 
 n                      % 

      İçiyor  
  n                   % 

    Toplam 
  n                % 

 İçmiyor  155                 37,6   257              62,4  412          65,2 
 İçiyor   59                  26,8   161              73,2  220          34,8 
Toplam  214                 33,9  418               66,1  632          100 

x²= 7,47  P<0,05 

 

Tablo 4. Annenin  sigara içme durumuna göre öğrencinin  sigara içme alışkanlığı 

 Anne 

Öğrenci        İçmiyor 
 n                       % 

      İçiyor  
  n                    % 

    Toplam 
  n                % 

 İçmiyor  352                 85,4   60                14,6  412          65,2 
 İçiyor  169                 76,8   51                23,2  220          34,8 
Toplam  521                 82,4  111               17,6  632          100 

x²= 7,35  P<0,05 

 

Cinsiyete göre sigara içme nedenleri karşılaştırıldığında, kızların 39’u (% 40,6) sıkıntı, 

stres, özel ve ailevi nedenlerden sigara içmekte, erkeklerin 50’si (% 40,3) ise aynı 

nedenlerden dolayı sigara içmektedir. Kızların 7’si (% 7,2) erkeklerin ise 13’ü (% 10,5) 

alışkanlık, bağımlılıktan dolayı sigara içtiklerini açıklamışlardır. Kızların 43’ü (% 44,3), 

erkeklerin 46’sı (% 37,1) sigara içme nedenini arkadaş çevresi olarak belirtmişlerdir. Kızların 

7’si (% 7,2), erkeklerin 15’i (% 12,1) ise sigara içme nedeni olarak zevk alma ve psikolojik 

rahatlama olarak belirtmişlerdir. Cinsiyetler arasında sigara içme nedeni olarak aralarında 

herhangi bir fark bulunmamıştır (Tablo 5) (x²=2,64 p>0,05).   

 

Tablo 5. Cinsiyete göre sigara içme nedenlerinin karşılaştırılması 

 
Cinsiyet 

Sıkıntı, stres 
kişisel ve 

ailevi sorunlar 
 n             % 

Alışkanlık, 
bağımlılık 

   
 n               % 

Arkadaş 
çevresi 

 
 n              % 

Zevk alma 
psikolojik 
rahatlama, 

 n              % 

 
Toplam 

 
 n           % 

Kız  39          40,6    7              7,2  43          44,3   7             7,2   96       43,6 
Erkek  50          40,3  13             10,5  46          37,1  15           12,1  124      56,4 
Toplam  89          40,5  20              9,1  89          40,5  22           10,0  220       100 
x²= 2,64  p>0,05 

 

Öğrencilerin üniversiteye girmeden önceki sigara kullanma alışkanlıklarını 

incelediğimizde; üniversite öncesinde 326 kişi (% 79,1), üniversiteye girdikten sonra da sigara 



içmemektedir. Üniversite öncesinde 58 kişi (% 14,1) ara sıra sigara içerken, üniversite 

döneminde içmemektedir. Yine 28’i (% 6,8) üniversite öncesinde günde bir paket  içerken, 

üniversiteye girdikten sonra sigara içmemektedir. Üniversite döneminde sigara içen 63 kişi 

(% 28,6), üniversite öncesinde sigara içmemektedir. 122’si ise (% 55,5) Üniversitedeyken 

sigara içerken, üniversite öncesinde ara sıra sigara kullanmaktadırlar. 35’si (% 15,9) 

üniversite öncesinde günde bir paket sigara kullanırken, üniversiteye girdikten sonra da sigara 

kullanmaya devam etmişlerdir. Öğrencilerin üniversite öncesi ve üniversite dönemi 

incelendiğinde sigara kullanma alışkanlığı açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur 

(x²=157,56     p<0,05). 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda erkek öğrencilerde sigara içme oranı %42.2, kız öğrencilerde ise %28.4 olarak 

bulunmuştur. Farklı üniversitelerde  benzer çalışmalarla üniversite öğrencilerinin sigara içme 

durumları incelenmiştir. Akgün (1983), İzmir Ege Tıp Fakültesi öğrencileri için sigara içme 

oranlarını erkeklerde %47 kızlarda %31,8 olarak saptamıştır (5). Söylemezoğlu ve arkadaşları 

(1986) Dicle Üniversitesi öğrencileri için sigara içme oranlarını erkeklerde %45,8 kızlarda ise 

%28,9 olarak bildirmiştir (6).  Bilgin (1989) ise Fırat Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme 

prevalansını incelediği araştırmasında erkek öğrencilerde %43,8 kız öğrencilerde ise %16,5 

olarak bulmuştur (7). Trabzon’da yapılan çalışmalarda  tıp fakültesi öğrencilerinde erkeklerde 

%61 kızlarda %19,2  olarak tespit edilmiştir (8).  

Bu oranlar çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgularla karşılaştırıldığında erkek 

öğrencilerin sigara içme oranlarında benzerlik olduğu ancak kız öğrencilerin içme oranlarında 

üniversitelere göre farklılık olduğu görülmektedir. Kız öğrencilerin sigara içme oranlarındaki 

farklılık öğrencilerin farklı yöre ve kültürel yapılardan gelmiş olabileceğini 

düşündürmektedir. Ayrıca diğer çalışmalarda olduğu gibi çalışmamızda da erkek öğrencilerin 

sigara içme oranın kız öğrencilere göre daha fazla olduğu bulunmuştur.   

  Sigara içme alışkanlığı, gelir düzeyi düşük, az eğitimli ve sosyo-ekonomik durumu 

düşük olan insanlarda daha fazla olduğu saptanmıştır (9). Yaptığımız çalışmada da öğrencinin 

aylık gelir düzeyi düşük olanların daha çok sigara içtiklerini göstermiştir.    

Evde, aileden birinin sigara içmesinin, çocukların sigaraya başlamalarında önemli 

etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalar evde ebeveynlerin sigara içmesinin sigara içme 

prevalansını etkilediğini göstermektedir (10,11). Çalışmamızda da anne ve babanın sigara 

içme alışkanlığı  ile öğrencinin sigara içme alışkanlığı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Tıp Fakültesi Göğüs 

Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından üniversiteye yeni başlayan gençler üzerinde yapılan bir 



araştırmada öğrencilerin sigaraya başlama nedenleri incelenmiştir.Üniversite öğrencilerinin 

sigaraya başlamasında en önemli faktörün arkadaş çevresi %83 olduğu belirlenmiştir. Diğer 

faktörler merak duygusu, babanın sigara içmesinden etkilenme, reklamlar olarak saptanmıştır 

(4). İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesinde sigara içen üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan bir araştırmada, sigarayı “duman, keyif, bağımlılık” gibi kelimelerle tarif eden 

üniversiteli gençlerin %19’u üniversite öncesinde sigara içtiklerini, %34’ü de üniversiteye 

giriş ve sonraki dönemde sigara kullanmaya başladıklarını kaydetmişlerdir. Gençlerin %47’si 

arkadaş çevresinden etkilenerek, %18’i kimseden etkilenmeden, %4’ü de aile ortamından, 

%2’si ise reklamlardan etkilenerek sigaraya başladıklarını açıklamışlardır. Ayrıca, 

kullanıcıların %20’si sigarayı “alışkanlıktan”,  %13’ü ise “keyif aldığı için” içtiklerini 

kaydetmişlerdir (12). 

Yaptığımız bu çalışmada sigaraya başlama nedenleri açısından  cinsiyet farkının 

olmadığı, her iki cins için sigaraya başlamada en önemli nedenlerin arkadaş çevresi %40.5, 

özel  ve ailevi sorunlar %40.5 olduğu belirlenmiştir. Diğer nedenler alışkanlık, bağımlılık, 

zevk alma ve psikolojik rahatlama olarak bulunmuştur. Ayrıca üniversite eğitiminin 

başlamasıyla sigara içme oranının artış gösterdiği saptanmıştır. Tüm bu sonuçlar yukarıda 

açıklanan iki çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Sonuç olarak Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden erkeklerin 

kızlara göre daha fazla sigara içtiği, sigaraya başlama nedenleri açısından fark olmadığı, 

sigara içmede aile ve arkadaş çevresinin etkili olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinde 

artan sigara kullanımıyla mücadele edilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği 

düşünülmüştür.    

KAYNAKLAR: 

1- Peto R, Lopez AD, Jillian B et al. Mortality from Smoking in Developed Countries 1950-

2000. Oxford Medical Publications, 1994. 

2- Kaplan K, Jarvis M. Leave the Pack Behind. WHO, Geneva 1999.   

3-(Geneva: WHO, 1999) http://www.who.int/whr/1999/en/report/htm.worldBank.Curbing the 

epidemic :goverments and the economics of tobacco control. Washington D.C.:The World 

Bank, 1999. 

4-http://www.yeniasya.com.tr/2003/03/02/haber/h10.htm 

5-Akgün, N. İzmir’de Orta Öğretim Öğrencileri, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları Arasında Sigara İçimi. Spor Hekimliği Dergisi. 18 (4): 147-

169,1983. 



6-Söylemezoğlu T, Akın  S ve arkadaşları. Dicle Üniversitesi Öğrencileri Arasında Sigara ve 

Alkol Kullanımı”. VIII. Türk Farmakoloji Kongresi Serbest Bildiri Özetleri. 31.10.1986-

2.11.1986, s:26-27, Antalya, 1986. 

7-Bilgin N. Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Prevelansı Araştırması. Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi. Elazığ, 1989. 

8-Çan G, Özlü T, Torun P. Smoking Habits of Medical Students in Trabzon from the Region 

of Eastern Blacksea in Turkey. European Respiratory Journal, 10(suppl25): 94, 1997.  

9-http://estekam.sitemynet.com/yazilar/11.htm 

10-Hasim TJ. Smoking Habits of Students in College of Applied Medical Science, Saudi 

Arabia. Saudi Med J. 21(1):76-80, 2000.. 

11-Garrigue JL, Cetre JC,  Khalatbari E, Ritter P, Sepetjan M. Smoking Among Students of 

the CM2 (2d-year intermediate course): Evaluation of Knowledge and Behavior. Rev 

Epidemiol Sante Publique. 41(2):169-78, 1993. 

12-http://www.ntv.com.tr/news/132748.asp?cp1=1 

 

 

 

 



 
 

1 

 OBEZ KADINLARDA YÜRÜYÜŞ  VE STEP- AEROBİK EGZERSİZ 
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ÖZET 

 Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Obesite 

polikliniğine 1 Ocak-1 Mart 2004 tarihleri arasında başvuran diabet, 

hipertansiyon ve kalp hastalığı olmayan 60 sedanter orta yaş ve genç obez 

kadın olguya  3 farklı yöntem uygulayarak fiziksel ve fizyolojik değişimlerini 

araştırmayı amaçladık. Olgular üç gruba ayrılarak 1. gruba (n=20)  diyet ile step 

aerobik egzersizi  2. gruba (n=20) diyet ile yürüyüş egzersizi verildi  , 3. gruba 

ise sadece diyet uygulandı. 1. gruba 10 hafta süresince, haftada 3 gün bir saat 

step aerobik egzersiz programı ve diyet , 2.gruba haftada 3 gün, bir saat 

yürüme egzersizi ile diyet uygulandı.Olguların vücut ağırlığı ve boy, vücut yağ 

yüzdesi, vücut kitle indeksi  (VKİ), çevre ölçümleri, esneklik ölçümleri, total 

kolesterol ve kan değerlerinin ölçümleri alındı. Olgulara uygulanan tüm ölçümler 

ve testler, antrenman programı başlamadan önce ve antrenman programı 

bittikten sonra olmak üzere iki kez yapıldı. 

           Çalışmamızın sonunda; 1. ve 2. grubumuzdaki olguların vücut ağırlığı, 

vücut yağ yüzdesi, VKİ’nde, total kolesterolde istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulundu. Çevre ölçümlerinde ve LDL kolesterolde de  azalma olduğu saptandı. 

Fakat istatistiksel açıdan anlamlı bulunamadı. Esneklik ölçümlerinde ise her üç 

grupta da artış gözlemlendi. Fakat sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunamadı.  Çalışmamızın sonuçlarına dayanarak kilo vermede kullandığımız 

yöntemlerden  en etkili tedavi yönteminin düşük kalorili diyetle uygulanan step-

aerobik yöntemi olduğunu söyleyebiliriz 
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ABSTRACT 

İn this study, 60 sedantery obese female subjects who have visited 

Istanbul University Institute of Cardiology Obesity Department between 1st  of 

March 2004.3 different methods have been used  on these subjects.The aim of 

the research is evaluation of the physical and physiological  changes.The 

subjects has been grouped and the first group (n=20) has used diet and step-

aerobic exercise program,the second group (n=20)has used diet and walking 

program and the third group has used only diet program.First group has been 

on diet for 10 weeks and made step aerobic program  for one hour program in 3 

days during this period.Second grup has been on diet for the same period and 

walked for one hour in 3 days. The weight, height, body mass index (BMI), body 

fat percent, circle  measurements ,flexibility tests,total colesterol and blood 

measurements of the subjects have been recorded. All of the measurements 

and tests have been  done in advance and of the end of the programs. 

At the and of the study , there were significant decrease in the height 

,body fat percent, BMI, total cholesterol of the  1. and 2. groups  .Morover there 

were decreased on the circle measurements and  LDL cholesterol.There were 

peaks on flexibility measurements in 3 groups.However the results were not 

statistically significant.Acording the results of ours study we can say that the 

most effective treatment metod on weight losing is diet with low calory and step 

aerobic exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Günlük yaşantımıza makinelerin girmesi, evlerde iş kolaylaştıran aletlerin 

çoğalması, ulaşım kaynakları, televizyon, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, 

fiziksel aktiviteyi kısıtlamış, enerji harcanmasının azaltmıştır. Özellikle yaş 

ilerledikçe fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı olarak enerji ihtiyacı daha da 

azalmaktadır (1). 

Sanayileşme ve modern yaşam tarzının sebep olduğu bedensel 

hareketsizlik, her yaş grubundaki bireyleri olumsuz etkilemektedir. Sedanter 

(hareketsiz) bir yaşam tarzı ciddi anlamda bir takım sağlık problemlerini de 

beraberinde getirmektedir. Özellikle orta yaş ve üzeri dönemlerde yüksek 

tansiyon, obezite, kassal zayıflık, postürel bozukluk, diyabet ve koroner arter 

risk faktörlerinin artması gibi birçok sağlık problemleri daha yaygın olarak 

görülmektedir (2,3,4,5,6) Sağlığımızı tehdit eden iç ve dış faktörler, bilimsel 

temeller çerçevesinde incelendiğinde bu kriterlerin çok önemli olduğu  ve hızlı 

bir şekilde çözümlenmesi gerektiği görülmektedir.  

Obezite, toplumsal bir sağlık sorundur ve bir çok sağlık problemini 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle önlenmesi ve tedavi edilmesi 

gerekmektedir.Bu çalışmada; obezite polikliniğine başvuran  60 sedanter  obez 

kadın 3 gruba ayırarak; 1.gruba: kontrollü step-aerobik ve diyet 2.gruba: yürüme 

programı ve diyet 3.gruba ise: sadece düşük kalorili diyet verilerek,bu  3 farklı 

uygulamanın  sonunda olguların fiziksel ve fizyolojik değişimleri 

karşılaştırılmıştır. 
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MATERYAL VE METOD 

 

Bu araştırmada; İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Obezite 

Polikliniğine 1 Ocak-1 Mart 2004 tarihleri arasında başvuran 60 sedanter,  yaş 

ortalaması 34.5 ± 11.49 obez kadın hastaya 3 farklı yöntem uygulayarak fiziksel 

ve fizyolojik parametrelerinin araştırmayı amaçladık. Diyabet, hipertansiyon ve 

kalp hastalığı olmayan sedanter obez olguları 3 gruba ayırarak ;1. gruba (G1)   

düşük kalorili diyet ve eğitmen eşliğinde step-aerobik egzersizi (n=20).2. gruba: 

(G2) düşük kalorili diyet ve ev programı şeklinde nabız kontrollü yürüme 

egzersizi verildi (n=20).3. gruba  (G3)    ise sadece düşük kalorili diyet 

uygulandı (n=20). 

 Uygulanan antrenman programı: Katılımcılardan 1. gruba, 10 hafta 

süresince, haftada 3 gün, 1 saat, hedef  kalp atım sayısının  % 60-% 70’i 

düzeyinde  step-aerobik egzersiz programı uygulandı. Egzersiz programı, müzik 

eşliğinde ısınma,step-aerobik hareketleri, esneklik ve cimnastik hareketlerinden 

oluşmaktadır. . Katılımcılardan 2. gruba ise haftada 3 gün, 1 saat kalp hızının  

% 60-%70’i şiddetinde aerobik yürüyüş  programı uygulandı. Katılımcılardan 3. 

gruba ise sadece düşük kalorili diyet verildi. 

 Araştırmada uygulanan ölçümler ve testler:Tüm deneklere program 

öncesinde (ön test) ve program sırasında (son test) olmak üzere testler 

uygulanmıştır. Bu testler sırasıyla: 

 Boy ve vücut ağırlıklarının ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri Deneklerin 

vücut ağırlıkları 0,01 kg hassasiyeti olan Tanita cihazında kg cinsinden çıplak 

ayak,  tartılarak ,boyları ise; kantarda sabit olan 0,01 cm hassasiyetinde metal 

bir metre ile, denekler dik pozisyonda, çıplak ayakla ölçülerek bulundu.VKİ 

ölçümü, Kilo/boy2 formülüne  göre hesaplandı. 

 Çevre Ölçümleri:Deneklerin omuz, göğüs, kol, bel, basen, bacak ve kalça 

ölçümleri, mesura ile giysisiz olarak yapıldı. 

 Esneklik ölçümü:Gövdenin lateral sağ ve sol fleksiyon ölçümleri mesura ile 

ölçüldü. Deneklerde ölçüm; ayakta dik durur pozisyonda uygulandı. 
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  Kan lipitlerinin ölçümü İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Biyokimya Laboratuarında 

deneklerin total kolesterol, HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol, trigliserit ölçümleri  

yapıldı. 

  Egzersiz testleri: Olguların tümüne modifiye Bruce protokolü ile semptomla 

sınırlı treadmill egzersiz testi uygulandı. uyumsuzluk gösterme, multifokal, 

bigemine salvo yapan ventriküler erken atımlar, ventriküler taşikardi egzersizi 

sonlandırma kriterleri olarak alındı. Test öncesi istirahat döneminde olgular 

treadmill üzerinde ayakta dururken EKG kaydedildi.  

 

 İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Tüm verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları (standart hataları) 

hesapldı.Gruplar arası değerlendirmede Unpaired Student’s Testi, grup içi 

değişimleri değerlendirmede ANOVA Testi kullanıldı. 
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BULGULAR : 

1.gruptaki değişimler tablo 1’de  görülmektedir. 

Tablo 1: Step-aerobik, Egzersiz ve Düşük Kalorili Diyet uygulayan olguların 

fiziksel, antropometrik ve biyokimyasal özellikleri (Grup=1)  

 1. ölçüm 2. ölçüm Fark P değeri 

Yaş ortalaması 34.5 ± 11.49    

Boy(cm) 1.65 ± 0.08    

Kilo(kg) 93.1 ± 10.55 85.13 ± 8.52 5.24 ± 3.41 0.0156 

VKİ 34.25 ± 5.13 30.98 ± 4.43 1.90 ± 1.26 0.045 

Yağ % 43.28 ± 3.57 40.11 ± 3.67 2.24 ± 1.22 0.022 

Omuz(cm) 114.09 ± 7.44 108.82 ± 7.25 5.27 ± 4.2 AD 

Göğüs(cm) 109.58 ± 10.32 104.88 ± 8.52 3.57 ± 2.56 AD 

Kol(cm) 34.86 ± 3.05 32.36 ± 3.33 2.5 ± 1.36 AD 

Bel(cm) 96.39 ± 12.48 91.13 ± 10.07 4.71 ± 4.10 AD 

Kalça(cm) 120.03 ± 8.08 114.19 ± 5.87 3.18 ± 1.68 0.021 

Bel/Kalça(cm) 0,803 ± 0,87 0,798 ± 0.09  AD 

Bacak(cm) 67.94 ± 4.18 64.00 ± 4.17 3.29 ± 2.16 0.043 

Esneklik-a(cm) 74.33 ± 7.02 75.19 ± 7.60 0.79 ± 0.8 AD 

Esneklik-b(cm) 86.18 ± 5.85 86.31 ± 5.29 1.07 ± 1.21 AD 

Total kolesterol 175.57 ± 20.32 152.14 ± 10.75 23.43 ± 14.54 0.024 

HDL-kolesterol 43.71 ± 10.21 49.86 ± 10.27 6.14 ± 10.51 AD 

LDL-kolesterol 115.8 ± 27.31 101.20 ± 3.96 14.6 ± 15.56 AD 

Trigliserid 134.71 ± 13.44 74.71 ± 18.6 60.0 ±29.73 AD 

Açlık kan şekeri 97.14 ± 32.36 84.29 ± 7.74 12.86 ± 31.49 AD 
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2.gruptaki değişimler tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo  2 :  Yürüme Egzersizi ile Düşük Kalorili Diyet uygulayan olguların 

antropometrik ve biyokimyasal özellikleri (Grup 2) (n=20). 

 1. ölçüm 2. ölçüm Fark P değeri 

Yaş ortalaması 36.67 ± 6.28    

Boy(cm) 1.59 ± 0.05    

Kilo(kg) 89.2 ± 10.94 81.27 ± 7.00 3.82 ± 2.25 0.046 

VKİ 35.45 ± 3.46 32.74 ± 2.51 1.55 ± 0.54 0.03 

Yağ % 41.29 ± 3.71 38.7 ± 2.58 1.43 ± 0.65 0.046 

Omuz(cm) 112.8 ± 6.64 107.73 ± 6.1 4.45 ± 2.46 AD 

Göğüs(cm) 109.93 ± 8.68 106.04 ± 7.9 3.53 ± 2.42 AD 

Kol(cm) 34.86 ± 3.05 32.91 ± 3.12 1.95 ± 0.57 AD 

Bel(cm) 96.33 ± 11.23 94.08 ± 10.09 3.08 ± 2.29 AD 

Kalça(cm) 118.87 ± 5.83 116.14 ± 5.23 3.18 ± 1.68 AD 

Bel/Kalça oranı 0,81 ± 0,09 0,812 ± 0,09  AD 

Bacak(cm) 67.47 ± 4.16 66.15 ± 4.3 2.15 ± 0.8 AD 

Esneklik-a(cm) 75.33 ± 7.26 76.54 ± 7.93 0.77 ± 0.6 AD 

Esneklik-b(cm) 85.57 ± 5.89 85.69 ± 5.31 0.77 ± 1.01 AD 

Total.kolesterol 216.67 ± 34.41 187.54 ± 21.53 22.38 ± 28.31 0.012 

HDL- kolesterol 48.93 ± 10.21 50.54 ± 11.25 3.54 ± 8.51 AD 

LDL- kolesterol 148.4 ± 34.43 119.46 ± 21.75 23.77 ± 39.12 0.013 

Trigliserid 96.6 ± 20.7 96.77 ± 38.53 0.46 ± 37.83 AD 

Açlık kan şekeri 94.33 ± 12.75 92.31 ± 11.44 3.08 ± 9.71 AD 
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 Düşük Kalorili Diyet uygulayan olguların fiziksel değişimleri (Grup 3) 

incelendiğinde antropometrik özelliklerinde istatistiksel yönden anlamlı 

değişikliğin olmadığı saptandı.Kan değerlerinden  ise T-Kollesterol ve  LDL 

kolesterol  düzeylerinde anlamlı değişiklik olduğu gözlendi (sırasıyla 

p=0.041,p=0.013) 

 

 

Tablo 3: Grup 1 ve Grup 2’deki olguların fiziksel, antoropometrik ve 

biyokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması.  

  Grup I Grup II P değeri 

Yaş ortalaması 34.5 ± 11.49 36.67 ± 6.28 AD 

Boy 1.65 ± 0.08 1.59 ± 0.05 0.0033 

Kilo kaybı 5.24 ± 3.41 3.82 ± 2.25 AD 

% kilo değişimi 5.79 ± 3.68 4.49 ± 1.44 AD 

VKİ’de azalma 1.90 ± 1.26 1.55 ± 0.54 AD 

Yağ % azalma 2.24 ± 1.22 1.43 ± 0.65 0.051 

Omuz ölç.’de azalma 5.27 ± 4.2 4.45 ± 2.46 AD 

Göğüs ölç.’de azalma 3.57 ± 2.56 3.53 ± 2.42 AD 

Kol ölç.’de azalma 2.5 ± 1.36 1.95 ± 0.57 AD 

Bel ölç.’de azalma 4.71 ± 4.10 3.08 ± 2.29 AD 

Kalça ölç.’de azalma 3.18 ± 1.68 3.18 ± 1.68 AD 

Bel/Kalça % değişim 2,14 ± 2,7 0,64 ± 0,16 AD 

Bacak ölç.’de azalma 3.29 ± 2.16 2.15 ± 0.8 0.086 

Esneklik-a değişim 0.79 ± 0.8 0.77 ± 0.6 AD 

Esneklik-b değişim 1.07 ± 1.21 0.77 ± 1.01 AD 

T.kolesterol değişim 23.43 ± 14.54 22.38 ± 28.31 AD 

HDL değişim 6.14 ± 10.51 3.54 ± 8.51 AD 

LDL değişim 14.6 ± 15.56 23.77 ± 39.12 AD 

Trigliserid değişim 60.00 ± 129.73 0.46 ± 37.83 AD 

Açlık kan şekeri 12.86 ± 31.49 3.08 ± 9.71 AD 
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           Tablo 4: Grup 1 ve Grup 3’deki olguların fiziksel, antropometrik ve 

biyokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. 

  Grup I Grup III P değeri 

Yaş ortalaması 34.5 ± 11.49 36.93 ± 6.6 AD 

Boy 1.65 ± 0.08 1.59 ± 0.07 0.02 

Kilo kaybı 5.24 ± 3.41 1.33 ± 0.98 0.00036 

% kilo değişimi 5.79 ± 3.68 2.03 ± 0.75 0.001 

BMİ’de azalma 1.90 ± 1.26 0.52 ± 0.39 0.0006 

Yağ % azalma 2.24 ± 1.22 0.67 ± 0.62 0.000057 

Omuz ölç.’de azalma 5.27 ± 4.2 2.00 ± 2.17 0.033 

Göğüs ölç.’de azalma 3.57 ± 2.56 0.79 ± 0.7 0.0014 

Kol ölç.’de azalma 2.5 ± 1.36 1.41 ± 0.49 0.027 

Bel ölç.’de azalma 4.71 ± 4.10 1.07 ± 0.73 0.0057 

Kalça ölç.’de azalma 3.18 ± 1.68 1.71 ± 0.99 0.011 

Bel/Kalça % değişim 2,14 ± 2,7 0,37 ± 0,84 0,0045 

Bacak ölç.’de azalma 3.29 ± 2.16 0.79 ± 0.7 0.00084 

Esneklik-a değişim 0.79 ± 0.8 0.69 ± 0.75 AD 

Esneklik-b değişim 1.07 ± 1.21 0.38 ± 0.65 0.078 

T.kolesterol değişim 23.43 ± 14.54 35.12 ± 20.78 AD 

HDL değişim 6.14 ± 10.51 2.82 ± 11.13 AD 

LDL değişim 14.6 ± 15.56 23.95 ± 23.6 AD 

Trigliserid değişim 60.00 ± 129.73 33.36 ± 85.77 AD 

AKŞ değişim 12.86 ± 31.49 8.45 ± 23.88 AD 

 

 1. ve 3. grup değerleri karşılaştırıldığında vücut ağırlığı, VKİ ve vücut yağ 

yüzdesi oranlarındaki azalma 1. grupta 3. gruba göre daha fazla olduğu 

kaydedildi (Sırasıyla;p= 0,00036,p=0,0006,p=0,000057). Çevre ölçümlerinde 

değerler karşılaştırıldığında tüm ölçümlerin  1. grupta 3. gruba göre daha fazla 

olduğu gözlendi    Grup 1 ve 3 arasında kilo kaybı açısından anlamlı fark 

bulundu (P=0.0004).Esneklikte değişim oranının 1.grupta 3. gruba göre daha 

fazla olduğu kaydedildi (P=0,078)(tablo 4). 
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     Tablo  5 :  Grup 2 ve Grup 3’deki olguların fiziksel, antropometrik ve 

biyokimyasal parametrelerinin  karşılaştırılması. 

 Grup II Grup III P değeri 

Yaş ortalaması 36.67 ± 6.28 36.93 ± 6.6 AD 

Boy 1.59 ± 0.05 1.59 ± 0.07 AD 

Kilo kaybı 3.82 ± 2.25 1.33 ± 0.98 <0.0001 

% kilo değişimi 4.49 ± 1.44 2.03 ± 0.75 0.00015 

VKİ’de azalma 1.55 ± 0.54 0.52 ± 0.39 <0.0001 

Yağ % azalma 1.43 ± 0.65 0.67 ± 0.62 0.0065 

Omuz ölç.’de azalma 4.45 ± 2.46 2.00 ± 2.17 0.016 

Göğüs ölç.’de azalma 3.53 ± 2.42 0.79 ± 0.7 0.00061 

Kol ölç.’de azalma 1.95 ± 0.57 1.41 ± 0.49 0.026 

Bel ölç.’de azalma 3.08 ± 2.29 1.07 ± 0.73 0.009 

Kalça ölç.’de azalma 3.18 ± 1.68 1.71 ± 0.99 0.0087 

Bel/Kalça % değişim 0,64 ± 2,16 0,37 ± 0,84 AD 

Bacak ölç.’de azalma 2.15 ± 0.8 0.79 ± 0.7 <0.0001 

Esneklik-a değişim 0.77 ± 0.6 0.69 ± 0.75 AD 

Esneklik-b değişim 0.77 ± 1.01 0.38 ± 0.65 AD 

T.kolesterol değişim 22.38 ± 28.31 35.12 ± 20.78 AD 

HDL değişim 3.54 ± 8.51 2.82 ± 11.13 AD 

LDL değişim 23.77 ± 39.12 23.95 ± 23.6 AD 

Trigliserid değişim 0.46 ± 37.83 33.36 ± 85.77 AD 

Açlık kan şekeri  3.08 ± 9.71 8.45 ± 23.88 AD 
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Şekil1:3gruptakikilodeğişimi
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Tablo 6: Grupların Egzersiz Testlerinin Sonuçları 

 Grup I Grup II Grup III 

Egzersiz süresi (1) 8.18 ± 1.40 8.96 ± 1.66 8.63 ± 1.82 

Egzersiz süresi (2) 11.71 ± 1.89 11.5 ± 2.15 10.2 ± 3.27 

% değişimi 41.09 ± 41.08 31.75 ± 14.21 20.49 ± 13.40 

P değeri 0.014 0.013 AD 

MET (1) 6.5 ± 1.17 7.31 ± 2.11 6.56 ± 1.18 

MET (2) 7.86 ± 1.66 7.58 ± 1.58 7.4 ± 1.67 

% değişimi 14.32 ± 9.48 6.92 ± 23.23.00 12.85 ± 10.25 

P değeri AD AD AD 
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  TARTIŞMA 

 Egzersiz ve diyet kısıtlamasının, vücut ağırlığı üzerinde kombine 

etkilerini araştıran pek çok araştırma vardır(7-10). 

 Garrow ve Summerbell (7) düşük kalorili diyetlerin (<1000 Kcal/gün)          

8-16 hafta süreyle uygulandığı gruplar ile aynı diyete egzersiz eklendiği gruplar 

arasında 1-5 kilogramlık kilo kaybı farkı olduğunu bulmuşlardır. King ve Tribble 

(8); en az 6 haftalık sürede programlarının uzun dönemli etkilerini inceledikleri 

çalışmalarında sadece diyet kullanılan programda ortalama kilo kaybı 4,0 kg, 

sadece egzersiz içeren programda ortalama kilo kaybı, 4-9 kg, diyet ve egzersiz 

içeren programda ortalama kilo kaybı, 7,2 kg olarak bulmuşlardır.Wing (9): 

egzersiz ve diyetin kullanıldığı kontrollü çalışmasında kilo kayıplarının 1 yıllık 

takipte sadece diyet uygulayanlara göre, diyet ve egzersiz uygulayanlarda daha 

yüksek olduğunu bulmuştur.Diğer  bir çalışmada; araştırmacılar 52 obez olguya 

3 ay süreyle diyet ve diyet ile egzersiz programı uygulayarak diyet ve egzersiz 

uygulanan grupta, sadece diyet uygulayan gruba göre kilo kaybının 1,3 kg daha 

fazla olduğunu gözlemlemişlerdir (P= 0,03) (10). 

 Yaptığımız çalışmada 10 haftalık sürede 3 farklı kilo verdirme 

programının etkilerini inceledik ve diyetle birlikte step-aerobik  egzersizi yapan 

olguların ortalama kilo kaybının 5,24 kg, yürüme egzersizi ve diyet içeren 

programda olguların ortalama kilo kaybı 3,82 kg. ve sadece diyet uygulayan 

programda olguların ortalama kilo kaybının 1,33 kg. olduğunu bulduk.  

 Kravitz ve arkadaşları (11) ve Mc Card ve arkadaşları (12); 8 ile 12 

haftalık step-aerobik egzersiz ve dans programı sonucu vücut ağırlığı ve vücut 

kompozisyonunda anlamlı düşüş olduğunu belirtmişlerdir.Carol ve arkadaşları 

(13); yaşları 24-28 arasında olan 60 erkek ve bayana 8 hafta süre ile aerobik 

dans ve koş-yürü egzersizi uygulamışlar ve çalışma sonunda iki grubunda vücut 

ağırlığında anlamlı bir farklılık bulamamışlardır. 

 Nindi ve arkadaşları (14); 31 sağlıklı bayana 6 ay süre ile haftada 5 gün 

resiztans ve aerobik kombinasyonundan oluşan bir egzersiz programı 

uygulamışlar,  antrenman sonunda vücut ağırlığında %2,2, yağ ağırlığının %10 

oranında bir azalma, yağsız vücut ağırlığında ise %2,2 oranında bir artış 

kaydetmişlerdir.Diğer bir  çalışmada obezlerde 16 aylık orta şiddetteki 
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egzersizin vücut ağırlığı ve kompozisyonuna etkileri araştırılmış ve egzersiz 

sonunda kontrol grubunun deney grubuna göre vücut ağrılığı 2,9±5,5 kg, vücut 

kitle indeksi  1,1±2 kg/m2 ve yağ kitlesi 2,1±4,8 kg daha fazla tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak uzun süreli orta şiddette yapılan egzersizlerin vücut ağırlığının 

azaltılmasına etkili olduğu belirtilmiştir (15).Katch (16); 20 haftalık aerobik 

antrenmanlar sonucunda şişman kişilerin vücut ağırlığı, yağ ağırlığı ve yağsız 

beden ağırlıklarında anlamlı değişiklikler gözlendiğini bildirmiştir. 

 Çalışmamızda 10 haftalık step-aerobik ve diyet egzersiz uyguladığımız 

grupta başlangıca göre kilo kaybındaki farkın ortalama 5,24±3,41 kg. olduğunu, 

yürüme egzersizi ve diyet grubunda ise kilo kaybının ortalama 3,82±2,25 kg. 

olduğunu bulduk. Çalışmamızın sonuçları yukarıdaki çalışmalardan Carol ve 

Ark. çalışma sonuçlarının dışında diğer araştırmacıların çalışmalarıyla uyum 

göstermektedir.   

 Szmedira ve arkadaşları (17): yaş ortalaması 21,0±0,8 yıl olan 7 bayana 

6 haftalık koşu bandı egzersizi uygulamışlar.  Antrenman sonunda vücut 

ağırlığında %2,2’lik, vücut yağ yüzdesinde %1,3’luk, vücut kitle indeksinde 

%3,4’lük bir azalma kaydedilmiştir Yaptığımız 10 haftalık çalışmada diyet ve 

yürüyüş egzersizi uyguladığımız grupta kilo, vücut kitle  indeksi ve vücut yağ 

oranlarında istatistiksel açıdan anlamlı düşüş olduğunu gözlemledik  (Sırasıyla; 

P=0,046, P=0,03, P=0,046). 

 Amano ve arkadaşları (18); 18 obez deneğe 3 ay süreyle  aerobik 

egzersiz uygulamışlar, antrenman öncesi ve sonrası vücut ağırlık ortalamalarını 

74,1±2,6 - 70,3±2,9 kg, vücut kitle indeks ortalamalarını 27,3±0,4 - 25,9±0,5 

kg/m2, vücut yağ yüzde ortalamalarını 29,6±1,3 - 26,6±1,3 %, vücut yağ ağırlık 

ortalamalarını 21,7±0,9 - 18,6±1, yağsız vücut kitle ortalamalarını 52,4±2,5 - 

51,7±2,6 kg olarak tespit etmişler ve yağsız vücut dışındaki diğer değişkenlerin 

arasındaki farkın anlamlı olduğunu belirtmişlerdir.Williams ve arkadaşları (19) ; 

bayanlarda değişik antrenman gruplarının fiziksel ve fizyolojik performansa 

etkilerini araştırmışlar ve bayanları 3 gruba ayırmışlardır: 1. gruba 25 dk step-

aerobik, 2. gruba step-aerobik ve alt-üst vücut resiztans egzersiz 

kombinasyonu, 3.gruba 40 dk. step-aerobik programı uygulamışlardır. Çalışma 
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sonunda bütün antrenman gruplarının vücut yağ yüzdelerinde %5-6 oranında 

azalma kaydetmişler ve sonuçların anlamlı olduğunu belirtmişlerdir. 

 Biz de çalışmamızda 60 obez olguyu 3 gruba ayırdık ve 10 hafta süreyle 

birinci gruba step-aerobik egzersiz+diyet, ikinci gruba yürüme egzersizi+diyet, 

üçüncü gruba ise sadece diyet uyguladık ve çalışma sonunda vücut yağ 

yüzdesi oranlarında istatistiksel olarak en anlamlı düşüşün step-aerobik 

egzersiz ve diyet grubunda olduğunu gözlemledik (P=0,022). Çalışmamızın 

sonuçları diğer araştırmacıların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

 Heyward’a (20) göre statik ve dinamik germe egzersizlerini içeren, 

haftada 3 gün, en az 4 hafta uygulanan 10-30 dakikalık bir egzersiz programı 

esnekliğin gelişmesini sağlamaktadır. 

 Yaptığımız çalışma sonunda her 3 grubumuzda esneklik değerlerinde 

artış olduğunu fakat bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını 

gözlemledik. En çok esneklik artışının başlangıca göre ortalama 1,07±1,21 cm 

fark ile step-aerobik ve diyet grubunda olduğunu saptadık.  

 Çalışmamızda yürüme egzersiz ve diyet ve sadece diyet uygulayan 

gurubumuzda omuz, göğüs, kol, bel, bacak, kalça çevre ölçümlerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı düşüş bulunmadı. Diyet ve step-aerobik egzersiz ile  

kalça ve bacak çevre ölçümlerinde istatistiksel açıdan anlamlı düşüş bulundu 

(Sırasıyla: P=0,021, P=0,043). 

 Diğer bir çalışmada  yaşları 19-26 yıllar arasında olan genç 

kadınlarda  haftada 3-5 gün düzenli olarak aerobik içerikli egzersiz yapanlar ve 

düzenli olarak egzersiz yapmayanların vücut kitle indeksi, total kolesterol HDL 

kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid değerleri arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (21). 

 Ergen ve arkadaşları (22), kilolu bayanlara 12 hafta süre ile iki farklı 

egzersiz programı uygulamışlardır. Birinci grubai cimnastik hareketleri ikinci 

gruba da yürüyüş-koşu egzersizi şeklinde 12 hafta boyuncu haftada 3 gün ve 1 

saat süreyle program yaptırmışlar ve sonuçta 2 grupta da HDL kolesterolün LDL 

kolesterole oranının anlamlı derecede arttığını tespit etmişlerdir. 

 10 haftalık çalışmamız sonunda  her 3 grupta T-Kolesterolde istatistiksel 

açıdan anlamlı düşüş gözlemledik (Sırasıyla: P=0,024, P=0,012, P=0,041). 
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 Yaptığımız 10 haftalık çalışma sonucunda yürüme ve diyet gurubunda ve 

sadece diyet uygulayan grupta LDL-Kolesterolde istatistiksel açıdan anlamlı 

düşüş olduğunu bulduk (Sırasıyla; P=0,013, P=0,013). 

 Velazquez ve Wilmore (13), 12 haftalık step programı sonucunda %12, 

Kravitz ve arkadaşları (21) ise 8 haftalık step programı sonucunda Max VO2 

değerlerinde %8’lik bir artış bulmuşlardır. Aerobik dans çalışmalarında ise 

Milburn ve Butts (23), 7 haftalık program sonunda Max VO2 %10,2’lik, Garber 

ve arkadaşları (24), Parker ve arkadaşları (25) ise 8 haftalık program sonunda 

sırasıyla  %14,7 lük artış bulmuşlardır.Clearly ve arkadaşları (26) ile Williford ve 

arkadaşları (27), 10 haftalık egzersiz  sonunda maksimal VO2  değerinde %10,7 

ile 14,7’lik bir artış bulurken, Mc Card ve arkadaşları 12 haftalık program 

sonunda Max VO2 değerinde %7’lik bir artış bulmuşlardır.  

 Yaptığımız çalışmada grupların egzersiz testi sonuçlarını incelediğimizde 

tüm olguların MET değerlerinde artış olduğunu gözlemledik. Bu artışın en çok 

step-aerobik ve diyet grubunda olduğunu saptadık. 

 Olguların egzersiz test süreleri incelendiğinde her 3 grupta başlangıca 

göre artış olduğunu bulduk. Bu artışın en çok step-aerobik egzersiz ve diyet 

grubunda olduğunu ve  anlamlı olduğunu gözlemledik (P=0,013). 

 Çalışmamızda olgulara uyguladığımız 3 farklı yöntem sonucunda; 

olguların fiziksel ve fizyolojik parametrelerini araştırdık ve obezite tedavisinde 

yürüme egzersizi ve diyet ve sadece diyet uygulayanlar üzerinde olumlu etkisi 

olduğu sonucuna vardık. Fakat en etkili yöntemin step-aerobik egzersiz+diyet 

olduğunu saptadık. Kilo vermede en az etkili yöntemin sadece diyet uygulayan 

grup olduğunu bulduk. 
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Objective: The purpose of this study was to determine the validity and reliability of 

regulating exercise intensity by Borg’s scale in step dance sessions. 

Methods: 10 university students between the ages of 18-27 years ( X age =23.10 ± 2.37) 

participated in this study voluntarily. Subjects participated in two step dance sessions for 45 

minutes at 70-80% of their heart rate reserves with a week interval. The step dance sessions 

included same choreography with 10 minutes of warm-up, 25 minutes of main part, 5 minutes 

of calisthenics for legs and abdomen and 5 minutes of cool down periods. During sessions 

subjects ratings of perceived exertion (RPE) was determined by Borg’s Scale together with 

heart rate (HR) and lactic acid (LA) levels with 10 minute intervals. For statistical analysis 

Pearson Product Moment Correlation and Intra-class Correlation Techniques were used. 

Results: During the first step dance session there was a significant and strong correlation 

between RPE20 and HR20 (r=0.823, p<0.05) and during the last step dance session significant 

and strong correlation was found between RPE10 and HR10 (r=0.676; p<0.05). No other 

significant correlations were found between RPE and HR in other time intervals (p>0.05). 

Similarly in the first step dance session, significant and strong correlations were found 

between RPE10 and LA10 (r=0.703; p<0.05) and RPE30 and LA30 (r=0.700; p<0.05) however 

no significant correlations were found between RPE and LA in the last step dance session 

(p>0.05). In addition, the intra-class correlation indicated high reliability in RPE scores 

between the first and last step dance sessions (F=6.319, R=0.842) 

Conclusion: The findings of the present study indicated that the Borg’s scale was a reliable 

but not a valid method for regulating exercise intensity in step dance sessions.  

 

 

 

 

 

 

 



THE VALIDITY AND RELIABILITY OF REGULATING EXERCISE INTENSITY  

BY BORG’S SCALE IN STEP DANCE SESSIONS 

 

Introduction 

 It is well known that in order for the exercise to be beneficial, it must be at standard 

intensity, frequency and duration (2). Frequency and duration of exercise are easily measured 

in sessions per week and minutes per session however, measuring and regulating exercise 

intensity is comparatively difficult. Exercise intensity can be regulated by heart rate (HR) and 

lactic acid (LA) methods all of which require individual prescription and sophisticated 

equipments (2). Another method for regulating and prescribing exercise intensity is the ratings 

of perceived exertion (4). This method is easy to use since it does not require physiological 

monitoring or interruption of the activity. The most common scale for measuring RPE is the 

Borg’s scale which is a 15 pointed graded scale with numbers ranging from 6 to 20 (4). With 

this scale the exerciser rates his effort from very very light at 7 to very very hard at 19 (4). 

 Studies in the literature indicated strong correlations between RPE and HR 

(3,5,6,7,8,9). Coefficients of correlation between .80 and .90 have been found between HR 

and RPE, indicating that RPE is a valid and a reliable method for regulating exercise intensity 

in swimming, step dance, aerobic dance, cycling and running (3,5,6,7,8,9). 

 During a step dance session, exercise intensity is regulated by heart rate method 

however, participants have to interrupt the activity in order to take their HR by palpation. 

Determining the validity and reliability of Borg’s Scale for regulating exercise intensity in 

step dance will result in continuous and more effective sessions. Although validity and the 

reliability of Borg’s Scale for step dance have been studied before, only HR method was used 

for comparison, LA method was not used. Therefore the purpose of this study was to 

determine the validity and reliability of regulating exercise intensity by Borg’s scale in step 

dance sessions. 

Methods 

Participants: The sample of this study constituted of 10 volunteer male university students 

between the ages of 18-27 (23.10 ± 2.37) from Sport Sciences Department of Başkent 

University. 

Data Collection Instruments: During the step dance sessions RPE was determined by Borg’s 

Category scale (4), HR was monitored continuously by using short-range telemetric monitors 

(Polar Vantage, Finland) and LA levels were determined by YSI 1500 Sport Lactic Acid 

Analyzer (Ohio State, USA). 



Procedure: Subjects were tested on 3 separated days. At the first visit subjects’ height and 

weight were determined. After these measurements subjects participated in two step dance 

sessions with a week interval at 70-80% of their heart rate reserves. Step dance sessions 

included the same choreography with 10-minute warm-up, 25-minute main part, 5 minute 

floor exercises for legs and abdomen and 5 minute of cool down periods. During the sessions 

subjects RPE, HR and LA was determined at 10-minute intervals. A significant and strong 

correlation has been found between mean HR of the first and the last step dance sessions 

(HRfirst: 147.64 ± 17.38; HRlast: 144.30 ± 15.03, F=15.26, R=0.934) indicating that the two 

sessions were performed at similar exercise intensity. 

Data Analysis: In order to determine correlation between RPE scores and HR and LA values 

Pearson Product Moment Correlation Technique was used. Intra-class correlation technique 

was used to determine the reliability coefficient between RPE scores in the first and last 

sessions. All analysis were performed at SPSS for Windows version 10.0 and level of 

significance was set at p=0.05. 

Results 

 The correlations between RPE and HR during the first and last sessions are given in 

Table 1 and Table 2 respectively. 

 

Table 1: Correlation between Ratings of Perceived Exertion and Heart Rate Values in the 

first session 

       *p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 HR10dk HR20dk HR30dk HR40dk 

RPE10dk 0.377    

RPE20dk  0.823 *   

RPE30dk   0.488  

RPE40dk    0.034 



Table 2: Correlation between Ratings of Perceived Exertion and Heart Rate Values in the last 

session 

       *p<0.05 

 As can be seen from Table 1 during the first session significant and strong correlations 

were found between RPE20 and HR20 and during the last session significant and strong 

correlation have been found between RPE10 and HR10 (Table 2). However no significant 

correlations have been found between RPE and HR in other time intervals in the first and last 

step dance sessions. 

 Correlations between RPE and LA during the first and last sessions are given in Table 

3 and Table 4 respectively. 

 

Table 3: Correlation between Ratings of Perceived Exertion and Lactic Acid Values in the 

first session 

 *p<0.05 

 

Table 4: Correlation between Ratings of Perceived Exertion and Lactic Acid Values in the 

last session 

 HR10dk HR20dk HR30dk HR40dk 

RPE10dk 0.676*    

RPE20dk  0.219   

RPE30dk   0.246  

RPE40dk    0.462 

 LA10dk LA20dk LA30dk LA40dk 

RPE10dk 0.703*    

RPE20dk  0.265   

RPE30dk   0.700*  

RPE40dk    -0.351 

 LA10dk LA20dk LA30dk LA40dk 

RPE10dk 0.506    

RPE20dk  0.296   

RPE30dk   0.246  

RPE40dk    -0.079 



 Pearson Product Moment Correlation analysis indicated significant and strong 

correlation between RPE10 and LA10 (r=0.703; p<0.05) and RPE30 and LA30 (r=0.700; p<0.05) 

in the first session. In the last session no significant correlations have been found between 

RPE and LA in any time intervals.  

The Intra-class Correlation results related with RPE scores in the first and the last 

session are given in Table 5. 

 

Table 5: Correlation in Ratings of Perceived Exertion Scores between the first and last 

session  

 ** p < 0.01 

 The intra-class correlation technique analysis indicated high reliability for the RPE 

scores in the first and last step dance sessions (F=6.319; R=0.842).               

Discussion and Conclusion 

The purpose of this study was to determine the validity and the reliability of regulating 

exercise intensity by Borg’s scale in step dance sessions. For this purpose participants’ RPE, 

HR and LA levels were determined with 10 min intervals at two separate step dance sessions. 

Results indicated that Borg’s Scale was a reliable but not a valid method for regulating 

exercise intensity in step dance sessions. This result is contradictory to many studies in the 

literature. Most of studies in the literature have found Borg’s Scale as a valid and reliable 

method for regulating exercise intensity in cycling, treadmill running, swimming and trekking 

(3,5,6,7,8). On the other hand, Kin, Hazır and Ergen (9) have found  Borg’s scale as a reliable 

but not a valid method for regulating exercise intensity in aerobic dance and step dance 

activities which is in line with the findings of the present study. 

As known HR and LA levels are influenced by fatigue, insomnia and alcohol and 

caffeine intake (1,9). Although the subjects of the present study were told to sleep well, not to 

exercise one day before the session and not to consume alcohol and caffeine, no control was 

  

HRilk HRson F R 

X              SS X             SS 

6.319** 0.842 

RPE10dk 9.10     ±    1.79 7.60    ±   1.26 

RPE20dk 11.20   ±    2.09 9.30    ±   1.82 

RPE30dk 12.30   ±    2.31 10.10   ±   2.46 

RPE40dk 10.80    ±   3.70 11.00   ±   4.37 



made. Therefore not finding valid results may be due to high HR and LA levels as a result of 

fatigue, insomnia and alcohol and caffeine intake.  

As a conclusion, it can be said that Borg’s scale was a reliable but not a valid method 

for regulating exercise intensity in step dance sessions.  
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ERGENLİK ÖNCESİ KIZ ÇOCUKLARDA SOMATOTİP ELEMANLARI İLE 
SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL  UYGUNLUK PARAMETRELERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 

Şükrü Serdar BALCI * Dursun GÜLER** Selma KARACAN***  Filiz ÇOLAKOĞLU* 

*  G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu/Ankara 
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ÖZET 

Ergenlik öncesi 8-10 yaş grubundaki kız çocukların somatotip elemanları ile 

sağlıkla fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkileri incelemektir. 

Araştırmaya ilköğretim okullarında okuyan 580 sağlıklı kız çocuğu denek 

olarak katıldı. Deneklerin somatotiplerinin belirlenmesi için boy, kilo, skinfold, çap 

ve çevre ölçümleri alındı ve Heath-Carter somatotip derecelendirme metodu 

kullanıldı, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun tespitinde skinfold, otur-uzan, 1 dakika 

mekik, barfiks ve 1610 m koş-yürü testleri uygulandı. 

Endomorfi ile toplam skinfold değeri arasında yüksek pozitif ilişki (r=0,97); 

esneklik (r=-0,15), mekik sayısı (r=-0,18), barfiks sayısı (r=-0,25) değerleri arasında 

düşük negatif ilişkiler; dayanıklılık koşu süresi arasında ise orta derecede pozitif 

(r=0,54) bir ilişki tespit edilmiştir. Mezomorfi ile toplam skinfold değeri arasında 

yüksek pozitif ilişki (r=0,73); mekik sayısı (r=-0,14), barfiks sayısı (r=-0,18) 

değerleri arasında düşük negatif ilişki; dayanıklılık koşu süresi arsında  orta derecede 

pozitif (r=0,49) bir ilişki tespit edilmiş; esneklik (r=-0,06) değeri arasında ise 

istatistiksel olarak ilişki tespit edilmemiştir (P>0,05). Ektomorfi ile toplam skinfold 

değeri arasında  yüksek negatif ilişki (r=-0,74); mekik sayısı (r=0,21), barfiks sayısı 

(r=0,17) değerleri arasında düşük pozitif ilişkiler; dayanıklılık koşu süresi arasında  

orta derecede negatif bir ilişki (r=-0,40) tespit edilmiş (P<0,01); esneklik değeri 

arasında istatistiksel olarak bir ilişki (r=0,01) tespit edilmemiştir (P>0,05). 

Kız çocukların endomorfi komponenti ile sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk test 

sonuçları arasında düşük negatif ilişkiler olduğu, mezomorfi komponentinde 

yetişkinlerin aksine kuvvet testleriyle düşük negatif ilişkiler, ektomorfide ise düşük 

pozitif ilişkiler olduğu, kardiovasküler dayanıklılık testi ile endomorfi ve mezomorfi 

negatif ektomorfi komponenti ile orta derecede pozitif olarak ilişkili olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Kız Çocuklar, Somatotip, Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk 
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GİRİŞ 

Somatotip; vücudun morfolojik yapısının tanımlanması, kaslılık, yağlılık ve 

incelik (zayıflık) ilişkilerinin bilimsel yöntemlerle belirlenmesidir. İnsan vücudu bu 

üç bileşenle tanımlamıştır. Somatotip 1’ den 9’ a kadar rakamlarla ifade edilirken, ilk 

sayı endomorf (yağlılık), ikinci sayı mezomorf (kaslılık) ve üçüncü sayı ise ektomorf 

(incelik) özelliği belirtmektedir.7, 17, 21 

Fiziksel uygunluk, fiziksel aktiviteleri başarılı bir şekilde yapabilme yeteneği 

olarak ifade edilebilir. Fiziksel uygunluğun hem sağlıkla, hem de beceri ile ilişkili 

öğeleri kapsadığı bilinmektedir. Bunlar bazı antropometrik ölçümler, vücut 

kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, güç, kas kuvveti ve dayanıklılığı, 

sürat, esneklik, çeviklik, denge ve koordinasyon olarak belirtilmektedir. Bu 

özelliklerin bir arada bulunması fiziksel uygunluğu meydana getirir ve çeşitli test 

bataryalarında bu bileşenlerin farklı kombinasyonları fiziksel uygunluğu tespit etmek 

ve değerlendirmek için kullanılmaktadır. Sağlıkla ilgili fiziksel uyguluk bileşenleri 

kardiovasküler dayanıklılık, kassal kuvvet ve dayanıklılık, vücut kompozisyonu ve 

esneklik olarak kabul edilirken, performansla ilişkili fiziksel uygunluk bileşenleri 

bunlara ilaveten çeviklik, güç, hız ve denge bileşenlerini içermektedir.2, 4, 9, 11, 12, 13, 18, 

19, 20, 22 

Somatotip ve fiziksel performans arasındaki ilişkilerin tespit edildiği 

çalışmalarda kriter ölçümler olarak fiziksel uygunluk ve motor yetenek testleri 

kullanılmıştır. Kuvvet, dayanıklılık, esneklik, hız, beceri ve denge gibi kaba motor 

beceriler çoğunlukla somatotiple ilişkili iken, daha çok beceri isteyen ince işlerle de 

ilişki bulunmamıştır.7  

Bu çalışmanın amacı, 8-10 yaş grubundaki spor yapmayan kız çocukların, vücut 

yapıları ile sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkilerin 

incelenmesidir.  

MATERYAL ve METOT 

Araştırmaya, Ankara’ daki ilköğretim okullarında okuyan, yaşları 8-10 arasında 

değişen 580 kız çocuk gönüllü olarak katıldı. Ölçümleri alınan çocuklara çalışma 

hakkında ve ayrıca ölçüm protokolleri hakkında bilgi verildi. Çocuklara yapılan 

ölçümler aşağıda belirtildiği şekilde uygulandı. 
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Boy ve ağırlık ölçümü: Deneklerin vücut ağırlıkları 100 grama kadar hassas 

bir kantarda çıplak ayak ve minimal giysiyle, boy uzunluğu ölçümü ise 0,5 cm kadar 

hassas ölçüm skalası ile yapıldı.  

Skinfold (deri kıvrım kalınlığı) ölçümleri: Her açıklıkta 10g/mm² basınç 

uygulayan Holtain marka skinfold kaliper kullanılmıştır. Çalışmada sub-scapula, 

triceps, subra- iliac, calf skinfold bölgelerinden ölçüm alınmıştır. 17 

Çap ölçümleri: Ölçümler kayan sürgülü kaliper ile, femur bikondüler ve 

humerus bikondüler çap bölgelerinde yapıldı.17 

Çevre ölçümleri: Ölçümler gullick şeridi ile fleksiyonda biceps ve calfin en 

kalın çevresinden ölçüm yapıldı.17 

Somatotipin Belirlenmesi: Araştırmada somatotipin belirlenmesi için Heath-

Carter Antropometrik Somatotip Derecelendirme Metodu kullanıldı.7  

Esneklik Ölçümü: Deneklerin esneklik ölçümleri otur-uzan testiyle yapıldı.21 

Kassal Kuvvet/Dayanıklılık Ölçümleri: Abdominal kuvvet/dayanıklık için 

ayaklar desteklenmiş durumda bir dakika mekik testi ve üst gövde kuvveti için 

barfiks testi uygulandı.12 

Kardiovasküler Dayanıklılık Ölçümü: Çocuklara yönelik fiziksel uygunluk 

test bataryalarında uygulanan 1 mil koş-yürü testi ile yapıldı.12 

İstatistiki analizler: Tüm deneklerden elde edilen ölçüm ve hesaplanan 

değişkenlerin ortalaması, standart sapmaları, minimum ve maksimum değerleri tespit 

edilmiştir. Somatotip elemanları ile fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki 

istatistiksel ilişkinin belirlenmesinde SPSS 11 for Windows programıyla Pearson 

Correlation Coefficient analizi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan P<0.05, P<0.01 

anlamlılık seviyeleri kabul edilmiştir.  

BULGULAR  

Araştırmaya katılan deneklerin ölçülen antropometrik özellikleri, hesaplanan 

somatotip komponentleri ve uygulanan sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk test 

sonuçlarının ortalama, standart sapma, minimal ve maksimal değerleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Kız çocukların somatotipleri ve bazı fiziksel uygunluk parametrelerinin, ortalama, standart 
sapma, minimum ve maksimum değerleri (n=580) 

Değişkenler Ort. SS Min. Maks. 

Yaş (yıl) 8,9 0,8 8,0 10,0 

Boy (cm) 133,1 8,1 110,5 158,0 

Kilo (kg) 31,6 8,1 17,3 95,0 

Triceps SF (mm) 12,4 5,1 4,6 38,0 

Scapula SF (mm) 8,1 4,3 3,6 36,2 

Calf SF (mm) 13,0 5,5 4,0 39,2 

Subrailiac SF (mm) 8,4 5,4 2,4 32,0 

Biceps Çev (cm) 20,8 3,0 15,5 37,0 

Calf Çev. (cm) 27,9 3,5 9,5 45,5 

Hum. Bi-Con. Çap 5,2 0,5 3,5 8,0 

Fem. Bi-Con. Çap 8,0 1,0 6,1 17,9 

ENDO 3,6 1,5 1,3 9,2 

MEZO 4,3 1,4 0,8 11,8 

EKTO 2,6 1,3 0,1 7,8 

Toplam SF 41,9 19,1 18,4 140,4 

Esneklik (cm) 22,5 5,1 5,5 38,5 

Mekik ( 1 dk sayı) 19,6 9,9 0,0 57,0 

Barfiks (sayı) 0,4 1,1 0,0 10,0 

Dayanıklılık (dk:sn) 11:26 01:50 08:03 18:36 

Kız çocukların yaş ortalaması 8,9±0,8 yıl, boy ortalaması 133,1±8,1 cm, kilo 

ortalaması 31,6±8,1 kg ve somatotipleri 3,6-4,3-2,6 (endo-mezomorfik yapı) olarak 

tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Araştırmaya katılan deneklerin bazı antropometrik özellikleri ve somatotip 

elemanları ile sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkilerin 

katsayı değerleri (r) Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Kız çocukların somatotip ve somatotipi oluşturan antropometrik ölçümler ile bazı fiziksel 
uygunluk parametrelerinin ilişkileri (n=580) 

 

*P<0.05, **P<0.01  

r Yaş Toplam SF Esneklik Mekik Barfiks Dayanıklılık 

Yaş 1 0,15** 0,02 0,11** -0,01 -0,12** 

Boy 0,59** 0,40** -0,07 0,16** -0,03 0,14** 

Kilo 0,41** 0,82** -0,05 -0,04 -0,13** 0,41** 

Triceps SF 0,12** 0,95** -0,12** -0,14** -0,23** 0,52** 

Scapula SF 0,16** 0,94** -0,12** -0,17** -0,20** 0,51** 

Calf SF 0,16** 0,94** -0,14** -0,13** -0,21** 0,50** 

Subrailiac SF 0,13** 0,94** -0,15** -0,14** -0,22** 0,51** 

Biceps Çev 0,23** 0,87** -0,09* -0,02 -0,17** 0,54** 

Calf Çev. 0,32** 0,79** -0,11** 0,03 -0,16** 0,47** 

Hum. Bi-Con. Çap 0,24** 0,60** -0,04 0,02 -0,10* 0,29** 

Fem. Bi-Con. Çap 0,20** 0,68** -0,09* -0,09* -0,15** 0,39** 

ENDO 0,07 0,97** -0,15** -0,18** -0,25** 0,54** 

MEZO -0,08* 0,73** -0,06 -0,14** -0,18** 0,49** 

EKTO 0,10* -0,74** 0,01 0,21** 0,17** -0,40** 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Somatotip ve performans ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle yetişkinler, elit 

sporcu gruplarla yapılmıştır ve çok sayıdaki çalışmada, birbirinden farklı fiziksel 

beceri içeren spor branşlarındaki başarılı sporcuların somatotipleri belirlenerek spor 

branşlarına uygun vücut tipleri belirlenmeye çalışılmıştır.1, 3, 5, 6, 23. 

Yetişkinlerde ve sporcu gruplarda yapılan çalışmalarda fiziksel performans 

testleri ile yüksek mezomorfi puanları arasında pozitif, yüksek endomorfi puanları 

arasında negatif ilişkiler tespit edildiği belirtilmiştir.7, 16.  

Araştırmaya katılan kız çocukların somatotipleri 3,6-4,3-2,6 olarak belirlenmiş 

ve endo-mezomorfik yapıda oldukları görülmüştür. Somatotipin birinci komponenti 

olan endomorfi ile toplam skinfold değeri (r=0,97) yüksek pozitif ilişki, esneklik 

ölçüm sonuçları (r=-0,15), mekik sayısı (r=-0,18), barfiks sayısıyla (r=-0,25) düşük 

fakat istatistiksel açıdan önemli negatif ilişkiler tespit edilirken, dayanıklılık koşu 

süresi ile (r=0,54) orta derecede pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (P<0,01). Kız 

çocukların endomorfi puanı artarken esneklik değeri, mekik ve barfiks sayıları 

düşmekte, yine endomorfi puanı artıkça koşu süresi artmakta yani daha kötü 

performans ortaya koymaktadırlar. İkinci komponent mezomorfi ile esneklik ölçüm 

sonuçları (r=-0,06) arasında istatistiksel olarak ilişki tespit edilmezken (P>0,05), 

toplam skinfold değeriyle (r=0,73) yüksek pozitif ilişki, mekik sayıları (r=-0,14), 

barfiks sayıları (r=-0,18) arasında düşük fakat istatistiksel açıdan önemli negatif 

ilişkiler tespit edilmiş, dayanıklılık koşu süresi ile (r=0,49) orta derecede pozitif bir 

ilişki tespit edilmiştir (P<0,01). Esneklik testi dışında diğer fiziksel uygunluk testleri 

ile mezomorfi ve endomorfi komponentleri arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Üçüncü ve son komponent olan ektomorfi ile esneklik ölçüm sonucu (r=0,01) 

arasında istatistiksel olarak ilişki tespit edilmezken (P>0,05), toplam skinfold 

değeriyle (r=-0,74) yüksek negatif ilişki, mekik sayıları (r=0,21), barfiks sayıları 

(r=0,17) arasında düşük fakat istatistiksel açıdan önemli pozitif ilişkiler tespit 

edilmiş, dayanıklılık koşu süresi ile (r=-0,40) orta derecede negatif bir ilişki tespit 

edilmiştir (P<0,01), (Tablo 2). 

Çocuklara yönelik sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk test bataryalarında vücut 

kompozisyonu belirlemek için genellikle belli bölgelerden alınan skinfold ölçümleri 

yada vücut kitle indeksi kullanılmaktadır.8 ,  1 5  Çalışmada dört bölgeden alınan 
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skinfold toplamı vücut kompozisyonunu değerlendirmek için kullanılmış, 

beklenildiği gibi endomorfi ile toplam skinfold değeri arasında çok yüksek pozitif bir 

ilişki, yine mezomorfi ile yüksek pozitif, ektomorfi ile yüksek negatif ilişki olduğu 

görülmüştür. 

Malina ve Bouchard,14 çocuklarda endomofi ile koşu, atlama ve çeviklik 

performansları arasında ilişkiler çoğunlukla negatif olduğunu, aşırı vücut yağı ile 

endomorfi arasındaki ilişkiden dolayı motor performansın olumsuz etkilendiğini 

bildirmektedir. Araştırmamızda benzer bir şekilde kız çocukların, endomorfi 

komponenti puanları artıkça esneklik test performansları, mekik ve barfiks sayıları 

azalmakta, dayanıklılık koşu süresi de uzamaktadır.  

Mezomorfi puanları artıkça mekik ve barfiks sayıları azalmakta, dayanıklılık 

koşu süresi ise artmaktadır, esneklik test sonuçları ise pek değişmemektedir. 

Mezomorfi komponentinin kaslılık özelliğini temsil etmesine karşın özellikle kuvvet 

testlerinde negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Ekotomorfi puanları artıkça mekik ve 

barfiks sayıları artmakta, dayanıklılık koşu süresi azalmakta, esneklik sonuçları 

değişmemektedir. 

Malina ve Bouchard,14 çocukluk süresince vücut yapısı ve kuvvetin birbirleriyle 

ilşkili olduğunu, kassal kuvvet ile endomorfi ve mezomorfi arasında düşükten orta 

(0,20-0,50) dereceye kadar pozitif ilişkiler bulunurken, ektomorfi arasında benzer 

önem seviyesinde negatif ilişkiler olduğunu bildirmişlerdir.  

Kasın gelişimi ve performans kapasitesi, sinir sisteminin olgunlaşmasına 

bağlıdır. Çocuklar sinirsel olgunluğa erişmediği takdirde yüksek düzeyde kuvvet, güç 

ve beceri yeteneğine kavuşamayacakları bildirilmektedir. Bir çok motor sinir 

miyelinizasyonunun cinsel olgunluğa kadar tam olmadığı, dolayısıyla kas 

fonksiyonlarının sinirsel kontrolünün de bu dönem öncesine sınırlı olduğu ifade 

edilmektedir.10 Bundan dolayı araştırmamızda kız çocukların mezomorfi komponenti 

ile özellikle kuvvet test performansları arasında negatif ilişkiler tespit edildiği 

söylenebilir. Büyüme ve olgunlaşmanın vücut yapısı ve fiziksel performans 

arasındaki ilişkileri etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Carter ve Heath,7 somatotip ve esneklik arasında ilişki tespit edilmediğini, 

esnekliğin daha çok, iyi nöromuskular beceri gerektirdiğini bildirmişlerdir. Bu 
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araştırmada kız çocuklarda sadece esneklik ile endomorfi arasında düşük negatif 

ilişki tespit edilirken, mezomorfi ve ektomorfide ilişki tespit edilmemiştir.  

Sonuç olarak, kız çocukların somatotip elemanlarından endomorfi komponenti 

ile sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçları arasında düşük negatif ilişkiler 

olduğu, mezomorfi komponentinde yetişkinlerin aksine kuvvet testleriyle düşük 

negatif ilişkiler olduğu, ektomorfide ise düşük pozitif ilişkiler olduğu, kardiovasküler 

dayanıklılık performansı ile endomorfi ve mezomorfi negatif, ektomorfi komponenti 

ile orta derecede pozitif olarak ilişkili olduğu söylenebilir. 
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Abstract 

We investigated how core temperature of humans changes after acclimation to heat given 

in two different modes.  The residents in a temperate zone (Japanese) were used as subjects.  

The experiments were performed in early spring to make sure that the subjects were not 

acclimated to heat.  In the first experiment, 5 subjects stayed in a tropical rain forest climate 

(Thailand) for 21 days to attain heat acclimation.  Their oral temperature (Tor) was measured 

in bed just after waking up before, during and after the stay in Thailand.  The Tor of the 

subjects promptly increased after the start of heat exposure and gradually decreased during 

the stay in the tropical area.  The Tor restored to the level before the trip to Thailand within 

ca. 12 days.  After coming back to Japan, the Tor minimally altered.  In the second 

Experiment, 4 exercise-trained subjects stayed in Thailand for 12 days.  The subjects 

exercised for about 1 h in the morning for more than 10 days before and during the stay in 

Thailand.  Their Tors were measured as in Experiment 1.  During the stay in Thailand, the 

Tor level was consistently kept at a high level.  The high Tor persisted after returning to Japan.  

The results suggest that the changes in core temperature depend on the mode of heat exposure 

adopted for heat acclimation in humans.  In addition, it appears that the direction of body 



temperature shift after heat acclimation follows the change in body temperature caused by the 

heat exposure schedule. 
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Introduction 

Acclimation to heat has been known to induce changes in core temperature (Tcor) levels in 

response to heat load in various species of animals through modifying autonomic and 

behavioral thermoregulatory functions (Horowitz et al., 1985; Ophir et al., 2002; Shido, 

2002).  We have, however, shown that in rats, the changes in Tcor and thermoregulatory 

function may depend on the mode of heat exposure adopted for heat acclimation (Shido et al., 

1989, 1991).  For instance, the Tcor level shifted to low levels after the animals were 

subjected to an ambient temperature (Ta) of 32.8 °C for ca. 5 hours daily for 10 consecutive 

days, whereas Tcor was raised after rats were constantly exposed to heat during the same 

period (Shido et al., 1989; Shido and Nagasaka, 1990a,b).  The observations suggest that the 

method of heat exposure should be taken into account for investigating the effect of heat 

acclimation on the thermoregulatory system in rats. 

In human studies, it also has been shown that heat acclimation lowers Tcor (Armstrong et al., 

1993; Fox et al., 1963; Henane and Valtax, 1973; Nadel et al., 1974; Sawka et al., 1996).  In 

these cases, heat acclimation is generally achieved by exposing subjects to heat load for a few 

hours daily, since, in laboratory studies, constant heat exposure for more than 10 days is 



practically impossible.  Indeed, the study for the effect of continuous heat exposure on Tcor 

in humans is quite limited (Raynaud et al., 1976, 1980).  Thus, it is not yet well known how 

differences of the mode of heat exposure affect Tcor levels in humans.  In the present study, 

we therefore, examined the influences of short-term stay in the tropical area in two different 

patterns on Tcor levels of residents in the temperate zone to assess the issue. 

 

Methods  

Experiment 1 

  Healthy 4 male Japanese (mean age, height and body mass were 20 years, 170 cm and 

69.7kg) volunteered for the experiments after giving informed consent.  The subjects were 

not athletic and were prohibited to participate strenuous exercise from at least 7 days before 

the start of the study.  The participants firstly stayed together in a camp in Japan at a Ta 

between 5 -18 °C for 5 days.  Then, they moved to Thailand (Prefecture of Nakhon Si 

Thammarat with tropical rain forest climate) by air, where they stayed together in a camp for 

21 days (March15 – April 4).  During the stay in Thailand, the subjects were asked to avoid 

vigorous activities except long distance walking (sightseeing) and keep a cycle of daily life.   

After coming back to Japan, the subjects again stayed together in a camp for 7days. 

  Just after waking up, the subjects stayed in bed in a supine position and their oral 

temperatures (Tor) were measured by an electronics clinical thermometer (Sittzen CT755WH, 

Japan) every day during the experiment except during the trips to and from Thailand.  The 

Tor values were taken as a basal body temperature (Tb), which should reflect the lowest Tor in 

a day.  Dry-bulb, wet-bulb and globe temperatures were measured by a heat environmental 

checker (WBGT-102, Kyoto Electronics Manufacturing, Japan) several times a day 

throughout the experimental days. 

Experiment 2 

Healthy 3 male and 2 female Japanese (mean age, height and body mass were 20 years, 

174.0 cm and 62.3 kg for males and 20 years, 161.0cm and 56.0 kg for females) volunteered 

for the experiments after giving informed consent.  The two female subjects were selected 



among candidates because of their arrhythmic menstrual cycle to avoid the unwarranted 

variations of Tor during the studies.  The subjects participated leisure sports a few times a 

week.  Prior to the start of experiments, they were subjected to an exercise regimen, i.e., for 

one hour in the morning, they daily ran on the ground at a Ta between 5 – 15 °C for more 

than 10 days.  For the last 5 days, the participants stayed together in a camp.  Two days 

after the camp, they moved to Thailand (Prefecture of Nakhon Si Thammarat), where they 

had stayed together in a camp for 12 days (March 25 – April 5).   During the stay in Thailand, 

the same exercise regimen was loaded on the subjects every day except the first and last day 

in Thailand.  Then, the subjects returned to Japan and stayed in a camp for one day without 

any exercise. 

  Tor of the subjects were measured just after waking up, as in Experiment 1, and before and 

10 minutes after each exercise bout for 5 days before and during the stay in Thailand.  

Dry-bulb, wet-bulb and globe temperatures were measured by the heat environmental checker 

during the experimental days. 

Statistics 

  The Tor values before heat acclimation were obtained by averages of Tor for 5 days before 

the trip the Thailand.  The statistical differences in the Tor values were assessed by paired 

t-test.  P<0.05 was considered to be significant. 

 

Results 

Experiment 1 

  The Ta in Japan or Thailand during the experimental period varied between 5 and 18 °C ,or 

32and35 °C respectively.  The Ta levels during the stay in Thailand were consistently higher 

than those during the stay in Japan throughout the period of the subjects’ stay.  Figure 1 

shows changes in Tor measured just after waking up before, during and after the stay in 

Thailand. The Tor sharply and significantly increased after the arrival in Thailand, and 

gradually decreased thereafter.  The discrete rises in Tor seen a few times during the stay was 

associated with the long-distance walking on the day before the Tor measurements.  Around 



the middle of the stay in Thailand, the Tor levels of the subjects restored to the levels before 

the stay in Thailand.  When the subjects came back to Japan, their Tor slightly fell, but the 

Tor level did not differ from that before heat acclimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 2 

  The Ta in Japan or Thailand during the experimental period varied between 6 and 17 °C or 

32 and 35 °C respectively. The Ta levels during the stay in Thailand were consistently higher 

than those during the stay in Japan throughout the period of the subjects’ stay.  Figure 2 

shows daily Tor before, during and after the stay in Thailand. In Japan, the Tor was kept 

around 35.9 °C.  The move to Thailand significantly elevated Tor to ca. 36.4 °C and the high 

Tor was maintained throughout the stay in the tropic climate.  On the second day after 

coming back in Japan, the Tor was still kept at a higher level and was significantly higher than 

that before heat acclimation. 

The Tor fell profoundly after each exercise bout and was lower than that before exercise, 

which might be attributable to hypothermia observed after hyperthermia (Shido et al., 1989).  

35.4

35.6

35.8

36.0

36.2

36.4

36.6

-5　　　　 0　　　　5             10          15          20           25        　30
Days

Thailand

: P＜ 00.5
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On the other hand, in Thailand, Tor hardly fell after exercise, which then contributed to the 

maintenance of high Tor during the stay in Thailand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

  As was expected, the Tor of the residents in temperate zone was raised promptly after the 

move to the tropical climate area.  When the subjects stayed in the heat without vigorous 

exercise (Experiment 1), however, the Tor gradually decreased and restored to the level of non 

heat-acclimated condition (Fig. 1).  After the termination of the stay in the hot climate, the 

Tor level of the subjects minimally altered.  When mild exercise was loaded on the subjects 

in the tropical climate (Experiment 2), they showed consistent rises in Tor during their stay in 

Thailand.  In this condition, the high Tor persisted after returning to the temperate zone.    

These results suggest that, similar to the laboratory study in rats (Shido et al., 1989; Shido 

and Nagasaka, 1980a,b), the changes in Tcor depend on the mode of heat exposure adopted for 

heat acclimation in humans.  However, it is not clear how the heat exposure schedule 

determines the direction of shift in Tcor in heat-acclimated subjects.  Shido et al. (1989) have 

proposed that in rats, a change in Tcor after heat acclimation follows a change in Tcor caused 
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by each heating schedule.  For instance, when a heat exposure schedule elevates Tcor, the 

Tcor of heat-acclimated animals will increase, and vice versa.  The present observations in 

humans may be consistent with their proposition. 

  In experiment 2, the subjects were asked to participate exercise every morning during the 

stay in the tropical zone to maintain their Tor at a high level.  One might consider that the 

effect of exercise training would have been involved in the changes in Tor in heat-acclimated 

condition.  However, to eliminate such effect, the subjects were already trained before heat 

acclimation, i.e., they exercised daily for more than 10 days before the trip to the Thailand.  

Furthermore, it has been well documented that endurance exercise training lowers Tcor in 

humans (Armstrong et al., 1993; Nadel et al., 1974; Sawka et al., 1996).  Thus, it may be 

concluded that the rise in Tb in the present subjects after the stay in the tropical area was 

attributable to heat acclimation to the climate. 

     There are only 2hour jet lag between Japan and Thailand.  The circadian cycle of Tcor 

should be therefore taken into consideration when Tcors between Japan and Thailand are 

compared, although the time difference is not large.  In the present study, the subjects were 

allowed to sleep freely especially around the travels between two countries and the Tor of 

each subject was measured in bed just after waking up.  Thus, the Tor values, i.e., Tb, are 

considered to have been obtained at practically the same subjective time.  In addition, the 

Tbs were hardly affected by physical activity and were close to the minimum level of Tcor in a 

day (Shido et al., 1999).  The evaluation of the differences in Tb before and after heat 

acclimation may therefore be reasonable. 
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OBJECTIVE 

 

“Health – is not everything, yet without health everything – is nothing.” (Socrates) 

 

Healthy life – what is it and how to achieve it? It is living that helps us to reduce 

risk to get ill and early die. Healthy living doesn’t protect from all illness, but will help to 

avoid many deaths especially those with heart and blood - vessel problems also lung 

cancer. Health – is also physical, psychological and social wellness. 

First of all my abstract will look at healthy food, healthy eating, its importance, 

physical activities and some illness. 

Food is very important for getting energy your work to do in every day life and 

happiness. Happiness comes from good feeling, good mood, enjoying your life. So, 

everything goes together, is like chain in biology. Try to take off one of the chain part, 

what happens? – Something will be destroyed. The same here, unhealthy eating gives you 

unwanted body weight, which gives you heart and blood – vessel disease, respiratory 

problems, high blood pressure, increased blood lipids, joint or back problems and so on 

and so on…Just think about it, sounds scary, it will lead you to shorter life or death! 

  

All times was known about food and its influence to our bodies. Ancient 

Egyptians in stony boards wrote about illness therapy with food. Old Testament tells us 

about Jewish food, its sacredness and eating rules. There was a story about four Jewish: 

they were eating vegetables and drinking water for ten days and after ten days they have 

looked better than those that were eating royal food. Prominent Greek philosopher and 

medical practitioner Hippocrates had written about food and its therapy from some 

illness, even then he had realized that fat people live shorter than skinny ones. So, 

hundreds years ago food purpose was known until medieval ages started. 

 

 

 



“Healthy living” by Milana Nostramaite 2 

Start on getting to know more about food, what every product consist of, how 

much energy you’ll get and how many calories it has. Never hurry up, go step by step, 

and try to change your bad eating habits in to healthy eating habits. Don’t be afraid to try 

something new. Then find a nice gym and go ahead for exercising. Fitness instructor will 

always help you to achieve your goals. Going to a gym is not just physical activities is 

also a social community where you can find new friends, get advise from fitness 

instructors, and feel comfortable and happy -  I always glad to help to every client. 

 

I aim to guide people to a healthy lifestyle by eating healthy food, having physical 

activities, social life and rest as well! 
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METHODS

 

Nutritious is a very exquisite matter and it has lever to our appearing, behavior, 

sensibility and thoughts. Do you look healthy or do you look ill, are you thinking clear or 

you are confused – everything is related even with food you put in your stomach. Healthy 

eating can give you all day work strength, good mood, feeling happy and active, can slow 

down your aging problems. It is a very young science, just sixty - three years ago was 

found vitamins. Metabolism and nutrition needs were investigated for the last eighty – 

five and ninety – three years. 

Food is a substance that feeds our bodies. We need more than 50 known nutrients 

– proteins, fats, carbohydrates (main macronutrients that we need), minerals, vitamins 

and water with necessary oxygen and gas products. 

 

Carbohydrates There are simple and complex carbohydrates. Simple 

carbohydrates are sugars and found in fruits, juices, milk, yoghurt, candy. Complex 

carbohydrates are starches and found in whole grains, vegetables, pasta, rice, cereals and 

breads. Carbohydrate is a primary source of energy for all body functions and muscular 

exertion. 1g Carbohydrate = 4 Kilo calories of energy. 

 

Protein is made up of smaller units known as Amino Acids. These are divided 

into two categories: 1. Essential 2. Non Essential 

Both categories are equally important. The non essential Amino Acids are 

synthesized within the body whereas the essential Amino Acids need to be supplied on a 

daily basis via daily energy intake. There are eight Essential Amino Acids: 1) Valine, 2) 

Leucine, 3) Iso Leucine, 4) Lysine, 5) Threonine, 6) Methionine, 7) Phenylalanine, 8) 

Tryptophan. First three essential amino acids called Branch Chain Amino Acids and they 

are the energy giving part of Protein. All eight Essential Amino Acids must be present in 

sufficient amounts for full repair to take place. Histodine is an Essential Amino Acid 

required in Infancy only. Why do we need protein? -  Build and repair muscle and other 

tissues, it is component of hormones (growth hormones, adrenaline, insulin), transports 
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oxygen to muscles. What kind of food has protein? – Beef, poultry, fish, dried beans, 

eggs, nuts, dairy, grains, vegetables and tofu. 1g Protein = 4 Kilo calories of energy. 

 

Fats (lipids) are distributed in: 1. Saturated 2. Unsaturated 

Saturated fats mainly found in animal fats – meat, milk, cheese, etc. Unsaturated 

fats are found in flora fat or fish – corn, safflower, sesame, oily fish (mackerel, trout, 

salmon, and herring), olive, peanut, canola, and avocado. What do we need for? – it is 

concentrated source of energy for physically active people, source of essential fatty acids, 

absorption and transport of fat – soluble vitamins A, D, E, K and B6, protective 

membranes around the cells. Fat sources are: butter, margarine, oils, mayonnaise, salad 

dressing, fried food, fatty meats, ice cream, full fat cheese, nuts, buttery or creamy 

desserts. 1g Fat = 9 Kilo calories of energy. There are 3 Essential Fatty Acids: Linoleic 

Acid, Linolenic Acid and Arachidonic Acid and its functions is hormone production, 

organ and tissue function and protection, helps control blood pressure, have particular 

benefit to the liver and its function. 

 

Vitamins – are organic substances. There are two types of vitamins: 1. fat – 

soluble, 2. water – soluble. Fat – soluble vitamins are stored in the fat tissues in your 

body and in your liver. Vitamins A (Retinol),  D  (Calciferol),  E  (Tocopherol), and K 

(Menadione) are fat – soluble vitamins. Water – soluble vitamins travel through your 

bloodstream. They like to travel quickly, compared with the fat – soluble vitamins, which 

like to hang around. These kinds of vitamins need to be replaced often. This crowd of 

vitamins includes B complex and vitamin C (Ascorbic Acid). B complex: B1 (Thiamine), 

B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine), B12 (Cobalamin), 

Biotin (Vitamin H), PABA, Folic Acid, Choline and Inositol. What are vitamins for? – 

for normal growth and good eyesight (vitamin A), healthy bones and teeth (vitamin D), 

healthy heart rate and skeletal muscles, good circulation (vitamin K), carbohydrate, 

protein, fats metabolism (vitamin B1, B2, B5, Biotin), helps nervous system (vitamin B6, 

B12), red blood cell formation (Folic Acid), tissue repair, blood vessel walls and 

capillaries, health of collagen, fights infection, protects from bruises (vitamin C). 
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Minerals are inorganic elements that come from the soil and water and are 

absorbed by plants or eaten by animals. Your body needs larger amounts of some 

minerals, such as calcium, to grow and stay healthy, other minerals like chromium, 

copper, iodine, iron, selenium, and zinc are called trace minerals because you only need 

very small amounts of them each day. We need minerals for nerve impulse, muscle 

contraction, blood cell formation, activation of insulin and etc. 

Water – is vitally important for our bodies to work properly. Water comprises 50 

– 70% of our body weight. The main water work is to absorb nutrients, to make better 

blood circulation, to eliminate waste material and to maintain body temperature. The 

average requirement is around two liters a day. 

 

Work and rest and healthy eating habits slow down cholesterol level in our brain, 

heart and kidney. Issue “Medical Tribune (1994 No.17) Dr. Silverstein claims that 

normal blood cholesterol level is not 200mg %, that was thought, but 150 and even less. 

It is recommended to have 130mg % cholesterol in our organisms. In order to achieve it, 

you need to eat smaller meal portions, less fatty food (pork, fast food, fat dairy products), 

baked biscuits, pies, but eat food that contains more fiber, carbohydrates.(1) 

It is known that 35 – 50 % of our population eats unhealthy. They are at high risk 

to get heart stroke, brain stroke, kidney disease, diabetes.    In every day life we just need 

about 10 – 20 % fat. Doing the right way would be eating more raw, boiled, steamed 

vegetables and fruits, less white flour bread, chips and crisps. I do agree, it is impossible 

to get away from the sweet and fatty products at all, but we must remember that it is a 

great risk to get cancer, stroke, and heart artery problems. Not even doctor will help you 

with medication, if we will seed ourselves. 

Sugar level in human bodies should be about 65 – 110 mg %. We need to 

remember that starchy and flour products especially potatoes brings up sugar level in the 

blood. 

 

Doctors – cardiology, neurology must recommend low in fat and rich in 

carbohydrates and fiber meals to their patients. Medicines should be prescribed just in 

extreme cases. 
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Healthy eating habits should start when you are a kid. Child that was eating all his 

life unhealthy food will not eat and will not know about healthy eating. Parents 

indoctrinate to their children from the first steps their eating habits. Child will never 

know where McDonalds or KFC is, until you will bring them there and say do you want 

cheeseburger or fried chicken? Kids remember that and next time they will scream for 

McDonalds and French fries with coke.  Yes, coke, crisps, chocolate, all we “need”, give 

to a kids as less as possible, don’t let them get use to it too often, keep on telling them, 

that is very bad, you will get sick, your teeth will be unhealthy. 

 

Loosing weight is the biggest problem for most of people. They put weight on 

years passing by, because they eat too much. Say stop now, remember even in nature – 

too much rain – flora decays, too much sun – cereal parches. Even best for us, when is 

too much, it damages. My advice would be to slow down with fats, sweets, fast food, 

colored water and too much food. We must sink the truth – the best way to head us 

killing diseases is to protect ourselves by eating regularly and healthy food. I’m calling 

everyone to think about that! Too many young people have died! Yesterday he was alive 

and healthy and today he is dead, why and how??? That is a danger about unhealthy food, 

we all know that doctor can not stand by everyone and control from overeating. Nobody 

will care for you unless you start doing that. Prevention is better than cure. 

 

“Malnutrition is a major problem in many developing countries of the world, even 

when there is enough food to eat” (written by Simon McQueen Mason). First what it 

comes to your head when you want to loose weight is: “from tomorrow I’m goanna 

starve or eat less”.(15) I can bet many people have tried this method. I tried and you 

know what? – It did not work. What I did was I never ate breakfast; I had my dinner once 

a day and I started thinking about chocolate every minute. I became psychological 

dependent on food, every time I wanted to quit that, I overeaten and my stomach was 

getting ill. I will explain why was happening to me that. First of all I didn’t eat breakfast 

which is very important for our organism proper work. You do need to eat breakfast even 

you feel you don’t want, take a glass of juice or yoghurt, something easy to digest. Then 

try to think what time you can eat next, usually you will feel your stomach is working and 
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very soon after your first meal you will feel hungry. Second advice would be, don’t stay 

without food for more than 3 – 4 hours, because this is when your stomach starts starving. 

There is no possibility for proper food? – Take some fruits: apple, banana, pear or dried 

fruits - is very healthy, forget about crisps and chocolate with coke. There was no time all 

day for good meal, you come home and your wife had prepared very nice and fat dinner 

and you can’t say no! Stop, you can explain that next time she would make to you 

something easy: vegetables stew or something like that, but not fried bacon with fried 

potatoes. 

Third step would be: don’t starve! The reason is that our organism is not that 

stupid and you can not trick with it. That is truth we have enough nutrients in our muscles 

to stay alive for some time. Muscles store glycogen in water contain, and body starts 

eating them at the end we loose weight. You ought to know you lost fluids, not body fat. 

Do you want to loose fat? – Yes you do! So, don’t starve!  When you come back to a 

normal meal portions, you will put as double as you had before starving. Why? – Because 

our body system will think that we will be starving again and he will store more nutrients 

which will turn into body mass. That’s how we get unwanted kilos! 

Little plan for you: 

1. Do not overeat 

2. Eat more often 

3. Eat smaller portions 

4. Do not starve 

5. Eat breakfast 

6. Eat more regularly 
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The best way to loose weight is to start counting calories, get to know more about 

food labeling and to know how many calories a day do you need. How to know I will 

give a few factors. Energy requirements depend upon 5 factors: 

Physical activity 

Age 

Gender 

Body Size (weight) 

Body Composition 

Individual formulas would be: male – 1 Kilo Calories per kilo of body weight per 24 

hours, female – 0,9 Kilo Calories per kilo of body weight per 24 hours (63kg *  0,9kCal * 

24h = 1360,8kCal). 

Food labeling should tell: 

name of food; manufacturing process; ingredients (in decreasing order of weight); energy 

value; composition of protein, carbohydrates and fat, weight; name and address of maker; 

place of origin; best before date. 

 

My recommendation is - be careful buying products that tell “Light” or 

“Wholesome, Hearty and Full of Goodness” – meaningless advertising, check nutritional 

content and work out how many Kilo Calories comes from fat; “Light” doesn’t mean low 

fat. I will show you how to check fat percentage: Pringles 100g - 550kcals 

37g fat * 9 = 333 

333: 550 * 100 = 60.5% 

(Pringles crisps have 60.5% fat in 100g.) 

Watch out for salt and sugar content, because sugar can be given as carbohydrates. 
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Dairy products motion in Lithuania is quite huge. For the last few years makers 

are competing and introducing new products with “bio”, “Bi fi do”, “bios” and similar 

advertising. “Bio” label even got sausages! People believe that those products are better 

and healthier, that’s why they choose them first than those which haven’t got saying 

“bio”. 

In the entire world for the last three years “healthier” products motion has risen up 

to 50%. United States of America and Japan “healthier” products call functional, yet 

European Union just preparing this kind of legislation. Functional food products are 

products that have less harmful components to our health and more than usually 

wholesome. 

Few years ago Lithuanian shops has got an eggs “Carotene”. Customers believe 

that eggs truly have more carotene and are healthier. Lithuanian shops are getting more 

and more “healthier” and   “vital” bio - products. Most of them are dairy products – 

buttermilk, curd, yogurts. 

Lithuanian bio – products makers can not write that this is a functional products; 

such advertising are very strict and needed research and control. That’s why 

manufacturers are looking for “healthier” food advertising that people would notice and 

buy them. That is truth I do notice bio – products and I believe that they are better than 

others. “Soviet Union dairy products had live micro Flore and they were truly alive, all 

sour milk is alive. “Bio” is a word that shows relation with living matter. Most of 

products that have “bio” advertising are with pro – biotic bacteria. Pro – biotic bacteria 

satisfying organism micro Flore balance, if they are in product content, it is truth, but are 

they reach destination – stomach acid and bile attack is a battle. My new technology with 

pre – biotic is a new step; it speeds up wholesome bacteria development in intestine.” - 

Meilute Kulikauskiene from Kaunas University of Technology says. 

“Kauno diena” (September 2, 2004 newspaper) says: “Not every product that has 

“bio” shield was examined in Food Institute, and guarantee that they has truly advertising 

attribute imposable.”(16) 
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“Nematekas” is a first and the only one in Lithuania manufacture that makes 

smoked sausages with bifid bacteria. Wholesome bacteria stays active till consume gets it 

on the breakfast table, but claim that sausages are better to digest would be wrong. I do 

agree that bifid bacteria are healthy for our organism, but watch out what kind of product 

contains it; smoked sausages will never be a healthy food and will never be 

recommended having stomach digestive problems. 

 

In 1900 years Russian scientist I.Mecnikovas in L.Pastero University read about 

lactic bacteria utilization. Balkans that are known as longevity nations for almost 

thousand years have been using sour milk products; during the war being lack of 

medicine with those products were treat wounds. 

Eating well doesn’t mean giving up the foods you love; it means choosing wisely 

from a variety of foods and choosing lower fat foods more often. Fruit and vegetables are 

brimming with fiber, vitamins and minerals, and because they’re low in calories, they are 

a healthy addition to any diet. In everyday life we need 30% fruit and vegetables, 30% 

bread, potatoes, rice and pasta, 15% milk and dairy foods, 15% meat and fish, 10% fat 

and sugary foods. Health authorities recommend that you eat at least 5 portions of fruit 

and vegetables every day – and it doesn’t matter whether they are fresh, tinned, frozen, 

cooked, juiced or dried. 

 

 

I think I talked enough about food and how it is related with health. My second 

step will look at people’s physical activity, why and how much do we need that. Most of 

people think that once they have an active job, they are healthy enough not going to the 

gym and having some exercises. There are so many sport activities that you could choose 

which suits you. Different people likes different sport branches, some likes running, some 

likes spinning, squash or weight lifting, dancing or aerobics. As fitness instructor I will 

talk about physical activity benefits. 
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For the last few years Lithuanian fitness industry is expanding very fast. Every 

year is opening new fitness gyms and leisure centers. Labor people are encouraged to 

have some physical activity after their hard work day, especially those that works in the 

offices and by the computer. Physical activity is needed for every of us, even for those 

that has quite active job, because it helps us to run away from daily life problems and 

relax, meantime to get good physical and psychological state, nice and steel body and a 

good mood. 

 

2000 – 3000 years BC Chinese book “Kong – fu” telling about specific exercises 

that were used in medicine. Ancient Egypt and Persian dwellers also were interested in 

various physical exercises. Indian doctors were into stretching and breathing exercises.    

Greek philosopher Platen had claim that movement is a medical remedy quota; writer and 

history Plutarch said that it is a vitality stream. Galen wrote that any kind of exercises is 

cure and every doctor should know about gymnasium and its therapy for patients. 

Avicenna had said that first of all is physical activity for our health and just after that 

sleep and food. So, physical exercises had been used as medical therapy and remedy in 

empirical medicine period yet. 

 

Healthy lifestyle is impossible without physical activity, although it is good to our 

body system, muscles, inner organs, nerve system and immunity too. Human’s 

professional abilities are very valued and it is necessary mankind treasure. What kind of 

relation is with physical education, sport and physical activity? - Huge and straight 

forward, because amplifying your health and getting rid of tiredness (various physical 

exercises, stretching and gymnasium) rises up your work output (4 to 6 % and more). 

People’s jobs vary from physical to intellect, easy to busy and others. Different jobs has 

different influence to our health is not the same; it means that sport are playing quite big 

role – helps to reach strength, power, movement coordination, flexibility, body balance. 

Living healthy life and being physical active is a therapy from colds, fever, fatigue, 

immunity, cancer. Meanwhile exercise could help you with some illness such diabetes, 

asthma, epilepsy, obesity, high or low blood pressure. 
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Going to the active lifestyle is a very good chose; meanwhile benefits of it are 

incredible. Sports activities are very much related with our health and aging. Exercise for 

immunity is the best way to get rid of colds, fatigue, simple bacterial and viral infections. 

In 1980 researchers reported effects of exercise on the immune system and 61 percent of 

700 recreational runners surveyed said they had fewer colds once they began running, 

while only 4 percent felt they had experienced more. Exercise increases the heart rate, 

which in turn speeds the circulation of antibodies and white blood cell through the body, 

from 50% it can increase to 300%. Everyone knows that getting fever is not a very much 

of pleasure especially getting a high body temperature. The interesting thing is that 

during exercising the temporary elevation of body temperature may inhibit bacterial 

growth, allowing the body to fight the infection more effectively; this is similar to what 

happens when the body has fever. Finally, exercise slows down the release of stress – 

related hormones, and stress hampers the immune system, increasing the chance of 

illness. It is not known exactly how and why exercise increases our immunity to certain 

illnesses, but it obviously helps to fight and to protect some of them. It decreases our 

chances of developing heart disease and osteoporosis and may help us avoid those 

nagging coughs and colds. Exercise can help us feel better about ourselves, just by 

making us feel more energetic and healthier. Studies have shown that the people who 

benefit most from starting (and sticking to) an exercise program are those who go from a 

sedentary lifestyle to a moderately energetic one. A moderate program can consist of 

daily 20 to 30 minute walks, going to the gym every other day, playing golf regularly or 

bicycling with the children a few times a week. 

 

Research demonstrates even moderate physical activity is a significant factor in 

diminishing the risk or increasing the likelihood or survival for certain cancers in women. 

American Association for Cancer Research reported that studies conducted at the 

Shanghai Institute have determined that regular exercise may reduce a women’s risk of 

endometrial cancer (uterine cancer) by as much as 30 to 40%. For women who exercised 

1 – 3 hours/week, the risk of death was 19% lower; for those exercised 3 to 6 hours per 

week, the risk of death was 54% lower. 



“Healthy living” by Milana Nostramaite 13 

Charles E.Matthews, Ph.D., of Vanderbilt, and his colleagues, evaluated 832 

women with endometrial cancer, aged 30 to 69 years. The women were asked about the 

amount of walking and cycling for transportation, intentional exercise and household 

activity in which they engaged as adolescents – age 13 to 19 years – and as adults. 

Lifetime occupational activity was also evaluated. Women who reported exercise 

participation in both adolescence and adulthood were 30 to 40 percent less likely to 

develop endometrial cancer than women who reported no exercise in either life period. 

Common activities, including household chores and daily walking, were also found to 

reduce risk by about 30 percent. Reductions in risk were evident for women who reported 

walking 60 minutes each day compared to women reporting less than 30 minutes walking 

per day; likewise for women who reported four or more hours per day of household 

activity, compared to women reporting two hours or less each day. 

 

“We were particularly pleased to see the beneficial effect on endometrial cancer 

risk of more accessible and lower intensity forms of activity like walking for 

transportation and doing household chores, as well as intentional exercise…Our results 

support the idea that the risk of cancer can be reduced by maintaining an active lifestyle” 

said Matthews, the lead author of this report.(12) 

C –reactive protein (CRP) and serum amyloidal A (SAA) is signals for 

inflammation that have been associated with cancer risk and survival; knowing that these 

biomarkers often are elevated among the overweight women. The concentrations of C-

reactive and serum amyloidal A in their blood were measured at the beginning and at the 

end of the test period. The study population consisted of 114 postmenopausal, overweight 

(body mass index greater than 24) and sedentary women, ages 50 to 75. About half of 

these performed moderate physical activity 45 minutes per day, five days a week, for one 

year, while the other half participated in weekly stretching exercise. Women that had a 

body mass index of 30 or higher concentrations of CRP declined steadily over the course 

of the year from a baseline of 0.40 milligrams per deciliter to 0.32 milligrams. “This 

effect of exercise on inflammatory makers may help to explain in part the associations 

observed between increased physical activity and reduced risk for cancer and other 

chronic disease.” – reported Ulrich.(12) 
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Exercise and special conditions: Asthma – as exercise can induce asthma care 

must be taken to ensure exercise conditions are suitable to reduce the risk of attack. 

Encourage exercise in moist, warm conditions, as dry air can be a trigger factor. Avoid 

exercises that necessitate lying on dusty floors or carpets which could contain allergenic 

substances like house dust mite or animal hair. With continuous and graded exercise, 

asthmatics can develop greater respiratory muscle tone, which can lead to decreased need 

for medication. Cardio respiratory exercise is of great benefit here – the use of interval 

training can be incorporated to provide overload. Resistance training exercises such as 

bench press and pullovers can be prescribed to help strengthen the respiratory muscles 

and promote strong shoulder girdle and chest muscles. The asthmatic should drink plenty 

of water before, during and after exercise. Diabetes – when diabetes is well controlled 

and the individual has no other medically based contraindications, there are no exercise 

restrictions. Regular exercise will keep the diabetic fit, controls weight, allows insulin to 

work better and reduces the risk of heart attack and stroke. The diabetic must balance 

diet, exercise and insulin to avoid hypo (low blood sugar) or hyperglycemia (high blood 

sugar). It is a good idea to exercise with a friend – make sure they know how to treat a 

hypo. Overall the benefits of exercise far outweigh the risk. Achieve 30 minutes of 

continuous moderate physical activity equivalent to brisk walking on 5 or 6 days each 

week. Walking, cycling, swimming or hobbies like dancing provide stimulus to the 

muscular and cardiovascular systems. The extra carbohydrates should be taken e.g. 

tracker bar, mars, fruit or fruit juice. For vigorous exercise 60 – 90 Kcal of a sugary drink 

should be taken every 30 minutes. Blood Glucose levels may be lower for up to 24 hours 

after exercise. High blood pressure – exercise lowers blood pressure, but the benefit 

continues only if the exercise is maintained. Exercise helps weight control, which is 

linked to high blood pressure. Physical activity helps reduce stress, improve mood and 

self – esteem. Exercise should be aerobic in nature with extended warm – ups and cool – 

downs and low – to – moderate intensity. Avoid holding your breath as this increases 

blood pressure. 
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I would suggest legalizing physical activity as therapy and prevention method; to 

find out more about indications of various illness and physical state cases, to determine 

practical doses and safety tips. It wouldn’t be easy, but very possible; just we need to 

determinate inmate or healthy human training level and go ahead. 

Few years ago physical activity was very skeptical for people having some illness; they 

were not encouraged to do any physical work. Fortunately things are changing now and 

even after stroke you can take brisk walking or easy running. It is very important to know 

right tempo, charge and speed. Too much and maximum reps is very dangerous, overload 

is almost illness. The intensity of workout and duration operates different and especially 

what we need to remember is training functional strength and duration. Important rule is 

– cumulative workout escalation and duration extension. You should remember that 

physical load affects all your body and all your organs and systems and needed affect is 

getting by different time extension. For some organs is difficult to check up how they act, 

that is why workout escalation and time extension should be taken very easy and not the 

heaviest one. When your level of fitness is very low, workload should be escalated by 3 – 

5% a day. In my opinion the highest workload shouldn’t be reached, it is not good for 

your health in any case. Have in your mind, every sport demands victims. I am talking 

about every person’s health, not athletes that we see on televisions and magazines. 

Actually I had a chance to realize something in my experience: I was working in one little 

gym as aerobics instructor. My colleagues that were working in resistance training hall 

were telling to the clients not to drink water during exercise winch I do not agree about 

that and during my classes I was telling to the same clients to drink water. Obviously they 

got confused. We had a row with my colleagues and he said that I should read more 

literatures about that. Few days later I saw that they are reading all those bodybuilding 

magazines and I remember that they mentioned something about them, how they eat and 

drink. So, they are giving all advises according bodybuilders. How sad it is, people that 

are coming to the gyms are not bodybuilders, they come here having different reasons. 

Fitness instructors must not refer to all those commercial magazines and newspapers or 

television programs. We do get information about sport winners, but we don’t get any 

information about their further life and we don’t take too much in when they get some 

injury. So, we should know about sport and its relation with people’s health. 
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From all organs and bodies systems the most delicate is our heart. Heart is an 

organ that we need to orientate our training to its function. For most of us we need to 

train our heart and cardiovascular system that we wouldn’t get “generation illness” – total 

unfitness. Remember that heart is being trained by any physical training session. No 

matter what person’s level of fitness, it can be improved at any age with regular 

participation in exercise. Of the various types of exercise, some are more effective than 

others for improving the health of the cardiovascular system because they involve 

movements of large body muscles. One example is aerobics, any activity that works large 

muscles, increases the flow of blood to the heart, and accelerates metabolic rate. Three to 

five sessions a week are usually recommended; at least 20 minutes one session should 

last. Brisk walking, running, bicycling, cross – country skiing, and swimming are 

examples of aerobic exercises. 

 

Although the heart possesses properties that enable it to beat independently, its 

operation is regulated by events occurring in the rest of the body. All body cells must 

receive a certain amount of oxygenated blood each minute to maintain health and life; 

when cells are very active, as during exercise, they need even more blood. During rest 

periods, cellular need is reduced, and the heart cuts back on its output. The amount of 

blood ejected from the left ventricle into the aorta per minute is called the cardiac output, 

or cardiac minute output. 

Sustained exercise increases the oxygen demand of the muscles, and whether the 

demand is met depends primarily on the adequacy of cardiac output and proper function 

of the respiratory system. After several weeks of training, the healthy individual increases 

cardiac output and thereby increases the rate of oxygen delivery to the tissues. 

Physical conditioning also causes an interesting effect upon systemic blood pressure. 

After a conditioning period, hypertensive individuals show a reduction in systolic 

pressure amounting to an average of 13 mm Hg. Blood pressure response to a given work 

load also is less after training, whereas lower pressure itself helps reduce myocardial 

oxygen requirements. So conditioning also may be useful in the management of systemic 

hypertension. 
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Additional benefits to be gained from physical conditioning are an increase in 

high – density lipoprotein [HDL], a substance that seems to counter the impact of 

cholesterol in heart disease, a decrease in triglyceride levels, and improved lung function. 

Exercise also help to reduce anxiety and depression, control weight, and increase the 

body’s ability to dissolve blood clots by increasing fibrinolytic activity. Intense exercise 

increases levels of endorphins, the body’s natural painkillers. This may explain the 

psychological “high” that runners experience with strenuous training and the “low” they 

feel when they miss regular workouts. Exercise also helps make bones stronger and thus 

may be a factor in inhibiting and treating osteoporosis. Some research indicates that 

exercise may even offer some protection against cancer and diabetes. 

 

A well – trained athlete can achieve a cardiac output up to about 6 times that of an 

untrained individual during activity. This is because of hypertrophy (enlargement) of the 

heart as a result of training. Even though the hart of a well – trained athlete is larger, 

resting cardiac output is about the same as in increased while heart rate is decreased. The 

heart rate of a trained athlete is about 40 to 60 beats per minute. 
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RESULTS 

 
Step by step and I have come to my work results. It is still much to know than I 

said, but it is a good introduce to a healthy lifestyle. What we see from my work is that 

food is playing a very important role in our lives. We have got a great thing appetite, but 

we need to learn how to use it. During eating process we feel pleasure which is trained 

during our lives. Healthy eating habits should be learned when you are a kid. Remember 

that it is necessary such as nutrients carbohydrates – for energy, proteins – to readjust 

body cells and growth, fats – for body parts posture and energy store, minerals and 

vitamins – for metabolism and catabolism. 

  

Well trained your healthy eating habits slow down cholesterol level in our brain, 

heart and kidney. Population is at high risk to get heart stroke, brain stroke, kidney 

disease, diabetes, cancer, narrowing of the arteries if they eat fat and sugary food. We 

must eat low in fat and rich in carbohydrates and fiber meals if we don’t want to get ill 

and unwanted diseases. Food labeling is very important and should be checked at every 

product not forgetting fat and sugar percentage. Plan your eating! 

  

Physical activity is a part of a healthy life. You are healthy enough and you think 

that you don’t need any physical activity? – You are wrong! You do need as much as you 

need to eat breakfast, as much as you need to drink water in order to be healthy. Sad that 

about health we know less than about illness even know that health is just only one, but 

illnesses we got thousands. Physical therapy is a great cure for some illness too. Don’t be 

afraid to train if you have diabetes, high or low blood pressure, asthma or epilepsy. You 

will be always sure about your health if you don’t overdo and take it easy. Sport is the 

best way to get rid of excess body fat. For future, physical activity can build your 

immunity and cancer prevention.  
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CONCLUSION 

 

 I n  c o nclusion - Healthy Living is an energy input and output  i n  

equal amount. Food is necessary for us, but we must know how to use it 

without damaging our body.  Sport gives us more energy, self confidence, 

core stability, good mood, strong bones and heart, mus c l e  t o n e ,  

flexibility, body coordination, strength and many other benefits. I can say 

that healthy living contains not just healthy eating habits, but also 

regular training. As a fitness instructor it’s my pleasure to help clients to 

achieve it. Not just good advice, but also good motivation and hard 

encouragement is  very useful .  

 So go ahead, take that aerobics class or go for that walk – and fee l  

better and be healthier for it. 

 

 

Enjoy your life!!!...Milana 
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THE EFFECTS OF ADDITIONAL ECCENTRIC LOADING ON 
SUBSEQUENT CONCENTRIC STRENGTH.  
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The purpose of this study was to measure the effects of additional eccentric loading on 
subsequent concentric strength.  
20 subjects with some experience in weight training volunteered to perform maximal attempts 
in the arm curl using detaching hooks that allowed them to lower 105% of their concentric 1 
repetition maximum (RM) and raise 100%. 
The detaching hooks allowed attachment of extra weight to the bar and would release from 
the bar at the bottom of the lift, reducing the weight lifted during the concentric phase of the 
lift. After determining their 1RM for the two arm curls, the subjects attempted to increase 
their performance by using a heavier eccentric load with the detaching hooks.  
All 20 subjects who completed the study increased their 1RM by 2,5 to 7,5 kg. 
The use of additional eccentric loading significantly(p=0.001)increased the weight that could 
be lifted on the subsequent concentricphase and therefore 1RM performance. 
Athletes who are interested in developing 1RM strength in the two arm curl may benefit from 
the use of additional eccentric loading.  
 
 
  



  

 SEDANTER KİŞİLERE UYGULANAN 10 HAFTALIK EGZERSİZ 

PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUK VE KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

Ömer Can GÖKSU *Hülya AKDUR*Nilüfer ÜLGER*Zerrin Yiğit** 

 

 

Özet 

  Bu çalışma genç, çalışan sedanterlerin 10 haftalık aerobik egzersiz programının fiziksel 

uygunluk düzeylerine ve kan parametrelerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya yaş ortalaması 26,9 ± 2,1 olan 10 erkek 10 bayan 20 çalışan sedanter gönüllü 

olarak katılmıştır. Çalışmamıza katılan olguların fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek için yaş, boy, 

kilo, vücut kompozisyon ölçümleri, vücut kitle indeksi, yağ oranı, yağ ağırlığı, çevre ölçümleri, esneklik, 

oksijen kullanma kapasitesi, sıçrama yeteneği ve patlayıcı güç düzeylerinin belirlenmesi için ölçümler 

yapılmıştır. Kan profillerinin belirlenmesi için biyokimya laboratuarında ölçümler alınmıştır. İstatistiksel 

değerlendirmeler, ortalama ± standart sapma hesaplanarak ‘ANOVA’ testi ile, cinsiyete göre değerler 

c
2
 testi ile yapılmıştır. 

Çalışmamızın sonunda, 10 haftalık aerobik egzersiz programının genç ve çalışan sedanter 

kişilerde fiziksel uygunluk bakımından esneklik değerleri dışında anlamlı sonuçlar vermediği; açlık kan 

şekeri (glikoz), plazma sodyum ve kreatinin dışında kan parametrelerine anlamlı bir etkisi olmadığı 

anlaşılmıştır. 

 

THE EFFECT OF THE 10-WEEKS AEROBİC EXERCISE PROGRAMME OF THE YOUNG, 

WORKING SEDANARY INDIVIDUALS ON THE THEIR PHYSICAL FITNESS LEVELS AND BLOOD 

PRAMETERS. 

 

ABSTRACT 

The study was participated by a group consisting of 20 working sedantary subjects, 10 males 

and 10 females, with an avarage age of 26.9 ± 2.1. In order to determine the physical fitness levels of 

the participants, we noted down the age, stature, body weight, body composition values, body mass 

index, fat ratio, fat weight, peripheral measurements, elasticity, oxygen consuption capacity, jumping 

ability, and explosive power levels of each subject. Measurements were made at the biochemical 

laboratory in order to determine the blood profiles. Statistical evaluations were made employing the 

“ANOVA” test byu calculating the average ± standard deviation, and the values by sex were obtanined 

by employing the X
2 

test. 

 As a result of our study, it was found out that the 10-weeks aerobic exercise programme in 

young and working sedantary people provided no significant results in terms of physical fitness except 

for the flexibility tests values; nor it had any significant influence on the blood parameters except for 

the blood glucose, plasma sodium and creatinine. 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde hareket azlığı bir hastalık olarak nitelendirilmekte ve birçok 

ölümcül   hastalıkların sebebi olarak gösterilmektedir. Kalp-Damar hastalıkları bu 

grubun başında gelmektedir. Çağın hastalığı olarak nitelendirilen obezite ve 

kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere kassal zayıflık, postürel bozukluk, 

diabet gibi bir çok hastalık hareketsiz ve sedanter bireylerde daha sık görülmektedir 

(1,2,3). 

Hareketsiz bir yaşantını sakıncaları (1); omurlar arası doku zedelenmeleri ve 

kifoz, lordoz, skolyoz gibi sorunlar, bel omurlarında; kireçlenme, disk sorunları, siyatik 

riski, deri altında aşırı yağ dokusu, kan tablosunda; yüksek kolesterol ve trigliserid 

bulgusu, kan şekeri anormallikleri, nedeni belirsiz yüksek tansiyona yatkınlık, göğüs 

kafesinin esneklik kaybı, düşük solunum kapasitesi, koroner damar hastalığı riski, 

zayıf karın ve sırt kasları, duruş bozukluğu, sindirim ve boşaltım güçlükleri, doğum 

sonrası sarkık karın, kalça eğimi anormalliği, tüm kas ve kas gruplarında kuvvet, 

esneklik ve işleklik kayıpları, kilo sorunu ve şekilsizlik, iskelet yapısında; osteoporoz, 

kireçlenme, eklem sorunları, kolay sakatlanma, güçsüz bir beden, kolay hastalanma 

ve toparlanma güçlüğüdür (1,2,4). 

Egzersiz yapan kişilerde hem akut, hem de kronik adaptasyonla birlikte, bir 

takım fizyolojik değişikliklerin olması beklenir. Düzenli uzun süreli ve orta şiddette 

yapılan aerobik egzersizlerin koroner arter risk faktörlerinden olan total kolesterol, 

LDL-K, trigliserit gibi lipidleri azalttığı yüksek dansiteli lipoprotein (HDL-K) seviyesini 

arttırdığı belirtilmektedir. Aynı zamanda yüksek tansiyon ve obezite hastalıklarının 

egzersizle birlikte azaldığı vurgulanmaktadır. 

Plazma kolesterol düzeyleri ile koroner kalp hastalığı riski arasında, diğer risk 

faktörlerinden bağımsız güçlü bir ilişki vardır. LDL kolesterol düzeylerinin yüksek 

olmasının aterosklerotik kalp hastalığına neden olduğu genetik deneysel, 

epidemiyolojik ve klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır (3,4). 

  Yapılan çalışmalarda total kolesteroldeki %1’lik artışın kroner kalp hastalığında 

%2’lik artışa, %1’lik azalmanın ise kalp krizi riskinde %2-3 oranında azalmaya neden 

olduğu belirtilmekte, LDL kolesteroldeki %11’lik azalmanın koroner arter kalp 

hastalığında %19 azalmaya, HDL kolesterolde 1mg/dl’lik artışın ise koroner riskte %3 

oranında azalmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. 



  

Vücut ağırlığının normal sınırları içerisinde tutulması alınan ve harcanan 

kalorinin eşit olmasına bağlıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde hareketsizlik ve obezite 

başlı başına bir sağlık problemi olarak değerlendirilmekte ve alternatif çözüm yolları 

üretilmeye çalışılmaktadır. Vücut ağırlığının ideal seviyeye ulaşması durumunda 

koroner arter kalp hastalıkları riskinin %35-55 oranında azalabileceği belirtilmektedir 

(4). 

Bu çalışma; genç sedanter 20 kişiye uygulanan 10 haftalık egzersiz 

programının fiziksel uygunluk ve kan parametrelerine etkisinin araştırılması amacıyla 

yapılmıştır. Aerobik antrenman ve küçük ağırlıklarla alet çalışmasından oluşan 

egzersiz programımızın, vücut kompozisyonu ve kan lipidlerine etkileri incelenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GEREÇ VE YÖNTEM 
 

Bu araştırmaya; yaş ortalaması 26,9±2,1 olan, Türk Kalp Vakfı Egzersiz ve 

Kardiak Merkezine başvurmuş 20 genç sedanter sağlıklı ve çalışan; 10 erkek, 10 

kadın birey gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmaya katılan deneklere, haftada 3 gün, günde ortalama 70 dakika 

egzersiz programı uygulanmıştır. Beden ölçümleri, kan ölçümleri ve testler; egzersiz 

programı öncesi ve sonrası yapılmıştır. 

 Egzersizler; 10 dk. Isınma, 50 dk. Genel program (25 dk. Karın, bacak, kalça 

çalıştırıcı hareketler, 25 dk. Küçük ağırlıklarla alet çalışmaları), son 10 dk. Soğuma ve 

gevşeme hareketlerinden oluşturulmuştur. 

Denekler, çalışma programı öncesi ve sonrası aşağıda belirtilen test ve 

ölçümlere katılmışlardır. 

 

VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMLERİ 

Yağ Ölçümü: Vücut yağ yüzdelerinin tespiti , ‘TANITA’ marka ölçüm cihazıyla 

bioempedans yöntemiyle yapılmıştır. Ölçüm cihazının elle tutulmasıyla alınan bu 

ölçümde, vücut yağ yüzdesi ve vücuttaki yağın kilo olarak değeri ekrana yansıyarak 

alınmıştır. 

          Boy Ölçümü: Eczane tipi ölçüm aleti ile çıplak ayakla ve 0,01 cm hassasiyette 

alınmıştır. Çıplak ayakla, baş dik, dizler gergin, topuklar ve vücut bitişik pozisyonda 

alınmıştır. 

          Vücut Ağırlığı: Eczane tipi baskül kullanılarak alınan bu ölçümde, denekler 

sadece  t-shırt ve şort giymişlerdir aynı zamanda  aç karınla ve  0,1 kg hassasiyette 

alınmıştır. 

          Vücut Çevre Ölçümleri (Antropometrik Ölçümler): Tüm çevre ölçümleri 

(göğüs, omuz, bel, karın, kalça, uyluk) mezura ile 0,1 cm. hassasiyetle alınmıştır. 

Quadriceps ölçümleri 20 cm’den alınmıştır. Ayrıca erkek deneklerde sadece göğüs, 

omuz, bel, karın ve uyluk ölçümü alınmıştır. 

          Vücut kitle indeksi(BMI) ölçümü; kilo / boy (m2) formülüyle hesaplandı. 

          Esneklik: Deneklerin esnekliği otur-uzan (sit and reach) testi protokolüne 

uygun olarak yapılmıştır. Ölçüm şu özelliklere sahip bir test sehpasında alınmıştır. 

Uzunluk 35 cm, genişlik 45 cm, yükseklik 32 cm. Sehpanın üst yüzey ölçüleri 

şunlardır: Uzunluk 55 cm, genişlik 45 cm. Üst yüzey, ayakların dayandığı yüzeyden 



  

15 cm daha dışarıdadır. 0-50 cm’lik ölçüm cetveli, üst yüzeyde 5’er cm’lik paralel 

çizgi aralıklarıyla belirlenmiştir (9). Test iki defa tekrar edildi ve yüksek olan değer 

alınmıştır. 

Harvard Basamak Testi: Test; 50 cm yüksekliğinde ve 35 cm derinliğinde bir 

platforma, kollar serbest ve hiçbir yerden destek almamak kaydıyla toplam 5 dk 

süreyle çıkış ve inişten oluşmaktadır (10).  

Testin bitimiyle birlikte kronometre çalıştırılarak, egzersiz sonrası 1-1,5, 2-2,5, 

3-3,5 dakikalar arasındaki 30’ar saniyelik kalp atım sayıları tespit edilerek 

kaydedilmiştir.  

Sonuçlar, aşağıdaki formülde yerine koyularak oksijen tüketiminin 

değerlendirilmesi için sonuç çıkarılmıştır. 

FVI= Egzersiz süresi (sn).100/ (üç otuzar saniyelik K.A.S. toplamı).2  (10). 

Dikey Sıçrama (Sargent Test): Dikey sıçrama testi, sıçrama yeteneğinin ve 

patlayıcı gücün bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Durarak dikey sıçrama testi 

(Sargent Test) protokolü esas alınarak yaptırılmıştır (8,10). 

Denekler, ayakları başlangıç sıçrama pozisyonunda değiştirilmeden ve 

hareket ettirilmeden  3’er kez sıçrama yaptılar ve bu 3 denemeden en iyisi kaydedildi. 

Yapılan iş ise şu formül ile hesaplandı. 

İş= Vücut ağırlığı (kg). (4,9.Sıçranan mesafe (metre).2  (10). 

Kan Parametreleri: Çalışmamızda 10 erkek ve 10 bayan olmak üzere, 

programa katılan toplam 20 olguya egzersize programına başlamadan önce (ön test) 

ve 10 haftalık egzersiz programımızın bitimiyle birlikte (son test) olmak üzere kan 

parametrelerini incelemek amacıyla labaratuvar testleri uygulanmıştır.  

Araştırma sonuçlarının tüm nümerik değerleri, ortalama ± standart sapma 

hesaplanarak ‘ANOVA’ testi ile değerlendirilmiştir. Cinsiyete göre değerler c2 testi ile 

yapılmıştır. P değeri 0,05’ den küçük ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BULGULAR 
 

Genç ve çalışan sedanterlerin fiziksel uygunluklarını incelemek amacıyla 

gerçekleştirilen çalışmamıza; 16.03.2004-24.05.2004 tarihleri arasında 10’ u kadın 

10’u erkek, yaş ortalaması 26,9 ± 2,1 yıl, boyları 1,72 ± 0,96 cm olan  toplam 20 olgu,  

gönüllü olarak katılmışlardır. 

          Araştırmaya katılan olguların ön test ve son test sonrası kilo, vücut kitle indeksi 

(BMI), yağ yüzdesi, egzersiz testleri, kalp atım hızları, kan parametreleri ve 

antropometrik ölçümleri incelendiğinde; 10 haftalık aerobik egzersiz programının 

sonucunda kilo değişimi, yağ yüzdesi, antropometrik ölçümlerde fark bulunmuş fakat 

yapılan istatistiksel değerlendirmelerin neticesinde bu farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı bir sonuç ifade etmediği tespit edilmiştir. Araştırmamıza katılan olguların 

fiziksel ve antropometrik özellikleri ile ön test ve son test arasındaki farklılıklar Tablo 

1’de, gösterilmiştir. 

Olgularımızın kilo değişimleri, kilo değişimlerinin %’lik oranı ve BMI değişiminin 

%’lik oranı incelendiğinde, azalma yönünde bir farkın olduğu gözlenmiş ve bu farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür (Tablo 2). 

Çalışmamızdaki olguların esneklik (Sit and Reach) testi, Harvard basamak 

testi ve Sargent dikey sıçrama testi sonuçlarını incelediğimizde, esneklik testinde 

istatistiksel açıdan artış yönünde anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 3). 

Harvard basamak testi sonuçları, ön test ve son testteki  1. 30 sn, 2. 30 sn ve 

3. 30 sn’lerdeki kalp atım hızlarını incelediğimizde, azalma yönünde farklılıklar olduğu 

ve bu farlılıkların istatistiksel açıdan bir anlam taşımadığı görülmektedir (Tablo 4) 

Dikey sıçrama testi sonuçlarına baktığımızda, artış yönünde farklılık olduğu ve 

bu farklılığın istatistiksel açıdan bir anlam taşımadığı görülmüştür (Şekil 1). 

Çalışmamızdaki olguların kan parametrelerini incelediğimizde, biyokimya ön 

test ve son test sonuçlarına göre, açlık kan şekeri (glikoz), plazma sodyum değerleri 

ve kreatinin değerleri arasında azalma yönünde farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların 

istatistiki açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Total lipid, total kolesterol, HDL-K, 

LDL-K, VLDL-K, Trigliserid, BUN, Ürik asit, Potasyum, Klor, Magnezyum,Kalsiyum, 

Fosfor, CPK değerleri arasında ise, genel bir azalmanın olduğu ve bu azalmanın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Araştırmamıza katılan olguların 

biyokimya ön test ve son test sonuçları ile glikoz, plazma sodyum ve kreatinin 

değerlerindeki anlamlı değişmeler bulunmuştur. 



  

             Tablo 1 : Olguların fiziksel ve antropometrik özellikleri 

 İlk ölçümler Son ölçümler P değeri 

Yaş (yıl) 27.32 ± 2.38   

Boy (cm) 1.73 ± 0.11   

Kilo (kg) 72.55 ± 10.51 69.37 ± 10.76 AD 

BMI (kg/m2) 24.16 ± 3.01 23.33 ± 3.11 AD 

Yağ yüzdesi 20.89 ± 6.10 19.98 ± 5.46 AD 

Yağ ölçümü 14.25 ± 3.50 13.47 ± 3.35 AD 

Bel (cm) 81.26 ± 10.09 79.27 ± 11.56 AD 

Göğüs (cm) 93.21 ± 6.78 92.00 ± 8.19 AD 

Omuz (cm) 104.05 ± 12.18 103.13 ± 12.93 AD 

Basen (cm)  99.90 ± 4.25 96.38 ± 3.54 AD 

Quadriceps (cm) 53.18 ± 4.46 52.93 ± 5.08 AD 

 
Olguların kilo, BMI, yağ yüzdesi, yağ ölçümü ve antropometrik ölçüm 

sonuçlarında azalma yönünde farklılıklar olduğu ve bu azalmanın istatistiksel açıdan 

bir anlam taşımadığı görülmektedir. 

 
 

Tablo 2 : Kilo ve BMI % değişimi 
 
 
          
 
 
              
 

Olgularımızın kilo ve vücut kitle indeksi değişimleri arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

  Olgularımızın egzersize başlamadan önceki kilo ölçümleri 72.55 ± 10.51 ve 10 

haftalık egzersiz sonrasındaki ölçümleri 69.37 ± 10.76  arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilo % değişimi (kg) BMI % değişimi 

3.24 ± 1.45 2.93 ± 1.27 



  

          Tablo 3 : Egzersiz test sonuçları 
 

 İlk ölçümler Son ölçümler P değeri 

Basamak testi 78.96 ± 6.31 86.06 ± 32.64 AD 

Esneklik testi 21.32 ± 7.65 25.43 ± 7.56 0.049 

Dikey sıçrama 33.84 ± 12.18 34.67 ± 11.42 AD 

Olguların esneklik testinde istatistiksel yönden artış olduğu gözlendi (p<0,049). 
 
 
Tablo 4 : Harvard test ölçümlerinde toparlanma dönemi kalp atım hızı   

değerleri 

 

Olguların 1. ve 2. Harvard basamak testi ölçümlerine göre, 10 haftalık egzersiz 

programımız sonucunda oksijen kullanma kapasitelerinde artma yönünde istatistiksel 

açıdan anlamlı olmayan farklılıklar görülmüştür. 

Olguların Harvard testimizde, ön test ve son testteki  1. 30 sn, 2. 30 sn ve 3. 

30 sn.’lerdeki kalp atım hızlarını incelediğimizde, azalma yönünde farklılıklar olduğu 

ve bu farlılıkların istatistiksel açıdan bir anlam taşımadığı görülmektedir.  

Şekil 1. Dikey sıçrama testindeki değişmeler 

Dikey sıçrama testi
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 1.30 sn 2.30 sn 3.30 sn 

1. test 74.42 ± 6.85 63.47 ± 4.89 57.58 ± 5.51 

2. test 73.5 ± 6.64 62.61 ± 4.89 56.5 ± 5.07 

P değeri AD AD AD 



  

Dikey sıçrama testinde, ön test ve son test ölçümlerine göre, istatistiksel 

açıdan anlamlı olmayan azalma yönünde farklılıklar görülmüştür. 

 

             Tablo 5 : Olguların ön test -  son test biyokimya sonuçları 

 İlk ölçümler Son ölçümler P değeri 

Total lipid (mg/dl) 591.89 ± 69.91 563.64 ± 50.32 AD 

Total kolesterol (mg/dl) 201.32 ± 41.83 180.64 ± 37.95 AD 

HDL kolesterol (mg/dl) 56.05 ± 12.50 57.55 ± 10.90 AD 

LDL kolesterol (mg/dl) 129.47 ± 39.09 110.36 ± 32.55 AD 

VDLD kolesterol (mg/dl) 15.47 ± 7.28 12.50 ± 4.80 AD 

Trigliserid (mg/dl) 78.21 ± 36.46 61.36 ± 18.66 AD 

Açlık kan şekeri (mg/dl) 95.47 ± 13.79 84.64 ± 6.47 0.007 

BUN (mg/dl) 13.76 ± 4.38 13.58 ± 3.99 AD 

Kreatinin (mg/dl) 1.05 ± 0.24 0.84 ± 0.15 0.0078 

Ürik asit (mg/dl) 4.95 ± 1.73 4.56 ± 1.34 AD 

Sodyum (mmol/L) 141.47 ± 2.99 139.46 ± 1.84 0.031 

Potasyum (mmol/L) 4.47 ± 0.38 4.43 ± 0.34 AD 

Klor (mmol/L) 104.39 ± 1.90 105.27 ± 1.97 AD 

Magnezyum (mmol/L) 2.19 ± 0.24 2.17 ± 0.22 AD 

Kalsiyum (mmol/L)  9.96 ± 0.51 9.76 ± 0.41 AD 

Fosfor (mmol/L) 4.15 ± 0.62 3.76 ± 0.52 AD 

CPK (IU/L) 206.00 ± 163.88 141.64 ± 106.03 AD 

 

 

Olguların biyokimya ön test ve son test sonuçlarına göre açlık kan şekeri 

(glikoz), plazma sodyum değerleri ve kreatinin değerleri arasında azalma yönünde 

farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir.  

Açlık kan şekeri (glikoz), plazma sodyum ve kreatinin dışındaki tüm parametrelerin 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı görülmüştür.  

 

 

 

 



  

TARTIŞMA 

   

  Aerobik egzersizlerin fiziksel uygunluğa ve kan lipidlerine olan etkileri ile ilgili 

bir çok çalışma yapılmıştır (3,4,5,6,12). Özellikle düzenli ve kontrollü yapılan 

egzersizlerin beden yağını azalttığını, yağsız beden ağırlığını arttırdığını bildiren 

çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır (1). Ancak farklı yaş grupları ve 

cinsiyetin antrenmana verdiği cevaplar farklılık göstermektedir. 

Bu çalışmada genç yaş grubu deneklere uygulanan aerobik egzersizlere 

verdikleri cevaplara bakılmıştır. Çalışmaya katılan grubun antrenman öncesi ve 

sonrası vücut yağ analizleri karşılaştırıldığında, antrenman sonrası vücut yağ 

yüzdelerinin azaldığı fakat bu azalmanın istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

olmadığı görülmüştür. 

 Katzmarzyk ve arkadaşları (18), yaşları 17-65 yılları arasında olan toplam 650 

erkek ve bayan deneklere 20 haftalık aerobik egzersiz uygulayarak, kan lipidleri ve 

vücut yağ kitlesindeki değişiklikleri incelemişlerdir. Antrenman sonunda deneklerin 

vücut yağ kitlelerinde %3,3 oranında bir azalma kaydetmişler ve bayanların vücut yağ 

kitlesindeki değişiklikler ile LDL-K, total kolesterol, total-K/HDL-K lipid değişim 

indeksleri arasında anlamlı bir ilişki gözlemlemişlerdir. 

  10 haftalık çalışmamız sonucunda; aerobik egzersize katılan deneklerin 

fiziksel verimliliklerine (kardiyovasküler verimlilik) ilişkin yapılan işlemler sonucunda 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu fark deneklerin fiziksel verimliliklerinin ön testten 

(78,96 ± 6,31) son teste (86,06 ± 32,64) artışı yönündedir. Bu artış  istatistiksel 

açıdan anlamlı değildir. Yapılan 10 haftalık aerobik egzersizlerin sonunda deneklerin 

toparlanmayı daha düşük kalp atımıyla gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu iki sonuç 

birlikte düşünüldüğünde; kalbin daha ekonomik çalıştığını, dolayısıyla daha verimli 

olduğunu söyleyebiliriz. Literatürü incelediğimizde oksijen tüketiminin belirlenmesi, 

koşu bandında oksijen tüketiminin değerlendirilmesi ile belirlenmiştir (11,12). Bu 

çalışmada ise oksijen tüketimi Harvard basamak testi ile belirlenmiştir.  

  Aerobik egzersizler düzenli bir şekilde devam ettirildiğinde sağlık açısından 

oldukça önemli yararları vardır (1,2,5,7,13,14). Literatüre bakıldığı zaman aerobik 

egzersiz gibi düşük şiddetteki fiziksel aktivitelerin yararlarını gösteren çalışmalar 

oldukça fazladır (4,5,6,13,14). 

  

 



  

 Bizim çalışmamız; 10 haftalık bir zaman dilimini kapsar ve yaş ortalaması 26,4 

olan 10 erkek 10 kadın olguya uygulanmıştır. Ayrıca çalışmamızda; deneklerin 

yaşları ve vücut ağırlıkları ile ilgili veriler incelenmiştir. Bu sonuca göre; genç yaş 

grubuna dahil olgularımızın  yağ yüzdelerinin normal sınırlarda olduğu tespit 

edilmiştir. 10 hafta sonunda ki düzenli egzersizle birlikte, deneklerin vücut yağ 

kitlelerinde azalma yönünde  %1 oranında fark gözlenmiştir. 

  Carol ve arkadaşları (19), yaşları 24-48 arasında olan 60 erkek ve kadın 

üzerinde aerobik dans ve koş-yürü egzersizinin performansa etkisini araştırmışlar. 

Denekleri iki gruba ayırarak, bir gruba aerobik dans programı, diğer gruba koş-yürü 

egzersizini 8 hafta süreyle uygulamışlardır. Çalışma sonunda her iki grubunda vücut 

ağırlığında anlamlı bir farklılık bulamamışlardır.  

 Bu çalışmanın sonuçları bizim çalışmamızın sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. 

           Mertens ve arkadaşları (20), yaş ortalaması 54,9 yıl olan myocardial infarktüs 

geçirmiş, obez 8 erkek ve 4 bayana 12 aylık yürüyüş programı uygulamışlar. 

Egzersiz sonunda bayanların vücut ağırlıkları 70,7 kg’dan 65,6 kg’a vücut yağ 

yüzdelerinin 38,3’den 35,2’ye, vücut kitle indeksi 27,2 kg/m2’den 25,2 kg/m2’ye,      

Total-K 5,89 mmol/L’den 5,80 mmol/L’ye düştüğünü, yağsız vücut ağırlığı ise 41,6 

kg’dan  42,2 kg’a yükseldiğini kaydetmişler, trigliserit, HDL-K, LDL-K’da bir değişiklik 

kaydedememişlerdir. 

 Bizim çalışmamızdaki olguların, yaş ortalaması itibari ile  literatürdeki pek çok 

çalışmadan farklı olduğunu göz önünde bulundurursak (4,11,12,14), yaptırmış 

olduğumuz düzenli aerobik egzersizler sonucunda açlık kan şekerindeki anlamlı 

azalma (p=0,021), plazma sodyum değerindeki anlamlı azalma (p=0,031), 

esneklikteki anlamlı artış (p=0,049), yapılan egzersizlerin organizma üzerindeki 

olumlu fizyolojik etkilerini göstermektedir.  

  Çalışmamız sonucunda, vücut yağ oranında ve serum kolesterol miktarında 

azalma olmuş ancak istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

  Bizim çalışmamızdaki, bir diğer noktada kondisyonel parametrelerdeki 

değişimlerdir. Deneklerin esneklik ortalamalarına bakıldığında, ön testten (21,3±7,6), 

son teste doğru (25,4 ± 7,56) anlamlı bir artış kaydedilmiştir (p=0,049). 

  Esneklik, fiziksel aktivite,vücut ölçüsü ve cinsiyetle ilişkilidir. Aktif insanlar, 

sedanter insanlardan daha fazla esnekliğe sahiptir (12). 



  

  Tuncel F’nin (11), öğretim görevlileri üzerinde yapmış olduğu çalışma 

sonucunda elde ettiği esneklik değerlerinden, çalışmamız sonucunda ölçümlerini 

aldığımız deneklerimizin esneklik değerleri oldukça yüksek bulunmuştur.  

  Kin ve arkadaşları (13), 8 haftalık step ve aerobik dans programı sonucunda, 

Koşar ve arkadaşları (13) ise 10 haftalık fiziksel uygunluk programı sonucunda 

esneklik (t=3,992, p<0,01) ve kassal dayanıklılıkta (t=2,213,p<0,05) deneklerde 

anlamlı bir farklılık olduğunu belirlerken, vücut yağ oranında anlamlı bir fark 

bulamamışlardır (p>0,05). Velazques ve Wilmore (15); 12 haftalık step dans 

programı sonucunda esneklikte anlamlı gelişme olduğunu belirlemişlerdir. Step ve 

dans seansları sırasında ısınma ve soğuma evreleri sırasında yapılan germe ve 

esnetme egzersizleri kişilerdeki vücut esnekliğinin artmasını sağlamıştır. 

  Çalışmamız ile paralel sonuçlara varmış bir çalışmada Blessing ve 

arkadaşlarının (21) yapmış olduğu; ağırlık kullanılarak yapılan 8 haftalık aerobik 

dansın 28 üniversite öğrencisinin vücut kompozisyonu ve Max VO2 değerleri 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Denekler rast gele yöntemle ağırlıklı ve 

ağırlıksız olmak üzere iki gruba ayrılarak 8 haftalık bir antrenman programına tabi 

tutulmuşlar ve çalışma sonunda grupların Max VO2 ve vücut kompozisyonları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmadan farklı olarak, bizim 

çalışmamızda yaş grubu biraz daha yüksek olmak birlikte, aerobik egzersiz 

programımızın 10 hafta uygulanmasıdır. 

  Çalışmamız sonunda elde edilen bir diğer bulgu, dikey sıçramanın 

belirlenmesi ile ilgili ön test (p=33,8±12,1) ve son test (p=34,66±11,4) arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir bulgunun olmayışıdır (p<0,01).  

  Çalışmamızda iki grup arasındaki fark incelendiğinde; 10 haftalık aerobik 

egzersiz programımız sonucunda, fiziksel uygunlukta meydana gelen değişimlerde 

gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür. 

  Bu araştırmada, katılımcıların günlük beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden  

sadece günlük yaşam içerisine egzersizin girmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı 

zamanda araştırma boyunca beslenme ve yaşam şekli konusunda bilgilendirmeler 

yapılmıştır. 

  Araştırma sonunda tek tek konuştuğumuz katılımcılar kendilerini son derece 

iyi, daha dinamik ve artık eskisi kadar yorulmadıklarını dile getirmişlerdir. Bu 

değerlendirmelerle birlikte egzersizin psikolojik ve kardiyovasküler dayanıklılığa 

olumlu etkisini anlatan pek çok çalışma vardır (1,2,5,14). 



  

  Bizim çalışmamızda da katılımcılar sözlü olarak kendilerini çok iyi hissettikleri 

ve eskiye oranla günlük aktivitelerini gerçekleştirirken daha az yorulduklarını 

bildirmişlerdir. 

  Bu çalışmada 10 haftalık fiziksel etkinlik programının vücut yağ oranında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç; 8 

haftalık step programı sonucu vücut yağ oranında azalma olduğunu saptayan Kravitz 

ve arkadaşları (22) ile 12 haftalık aerobik dans aktivitesi sonucu vücut yağ oranında 

azalma olduğunu saptayan çalışmaları ile farklılık göstermektedir. Diğer taraftan, bu 

çalışmanın sonucu 8 ile 12 hafta arasında yürüyüş, koşu, step ve aerobik dans 

etkinlikleri sonucu vücut yağ oranında farklılık olmadığını saptayan Blessing ve 

arkadaşları (21), Williford ve arkadaşları (23), Velazquez ve Wilmore (24) ve Garber 

ve arkadaşlarının (25) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir.  

           Bu çalışmada deneklerden olağan yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri 

istenmemiş olmakla beraber, çalışmada diyet kontrolü yapılmamıştır. Deneklerin 

diyetlerindeki olası bir farklılık vücut yağ oranının düşmesini engellemiş olabilir. Bu 

çalışmada dikey sıçrama kuvvetini arttırmaya yönelik özel bir çalışma yapılmamış 

olması dikey sıçrama kuvvetinde artış elde edilmemesinin nedeni olabilir. 

  Sonuç olarak; 10 hafta süre ile haftada 3 gün hedef kalp atım sayısının %70’i 

şiddetinde yapılan aerobik egzersizler; kan lipid profilini, vücut kompozisyonunu ve 

fiziksel uygunluğu olumlu yönde değiştirerek kardiyovasküler sağlığı korumada etkili 

olabileceği söylenebilir. Özellikle orta yaş ve sonraki dönemlerde yaşam kalitesini 

yükseltmek ve hastalıktan korunmak için düzenli olarak aerobik egzersizlerin 

yapılması ve devamlılığının sağlanması önerilmektedir. 
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GENÇ BAYANLARDA AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 
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Yrd.Doç.Dr. Özden TAŞĞIN *** 

GİRİŞ 

Egzersizin sağlık üzerine olumlu etkileri uygun fizyolojik, psikolojik ve biyokimyasal 

değişiklikler ve fonksiyonlarda düzelme olarak açıklanabilir. Bu etkinlik umulandan çok daha 

geniştir. Sedanter insanları bu olumlu etkilere sahip olmak için motive etmek kolay değildir. 

Bu kişiler orta dereceli bir egzersiz yapmak konusunda bile isteksizdirler ve fiziksel çalışma 

intoleranslarının ve bunun getirdiği rahatsızlığın hemen farkına varmaktadırlar. Efor 

kapasitelerindeki düzelme birkaç haftalık düzenli egzersiz sonucu oluşur (3).    

Hareketsiz bir yaşam tarzını seçen gençliğin, ruhsal ve fiziki yapısı üzerinde meydana 

gelen olumsuzlukların ve sağlık problemlerinin giderilebilmesi için ise, özel amaçlı egzersiz 

programlarına katılmaları kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır (1). 

Dünya Sağlık Örgütü’nce fiziksel uygunluk, fizyolojik fonksiyon veya motor 

performansın belirlenmesine yönelik testlerle değerlendirilmektedir. Bu tip testler, yalnızca 

temel kuvvet ve dayanıklılığı değil, aynı zamanda sürat, çabuk kuvvet ve çabukluğu da 

içermektedir. Ayrıca bu testler fiziksel sağlığında bir göstergesi olup, genel sağlık konusunda 

da bir fikir vermektedir. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletlerinde ve pek çok Avrupa 

ülkesinde fiziksel uygunluk ile ilgili çeşitli test ve ölçümler geliştirilmiştir (12). 

Yaşam tarzında değişikler yapmak ve fiziksel aktivitenin başarılı olarak arttırılması 

görevi oldukça zordur (3). Bu çalışmada bayan üniversite öğrencilerinin 3 aylık  aerobik 

içerikli antrenman programı sonucu fizyolojik ve yapısal gelişiminin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Düzenli sportif aktivitenin etkilerini tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmaya yaş 

ortalaması 20.43±1.79 yıl, boy ortalaması 163.46±6.18 cm olan ve araştırmaya gönüllü olarak 

iştirak eden 35 bayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi denek olarak katılmıştır. 

                                                 
* Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ANKARA 
** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ANKARA 
*** Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KARAMAN 



Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı: Deneklerin boy uzunluğu, 1mm hassasiyette ölçüm 

yapabilen bir boy ölçer aletinde, vücut ağırlığı ölçümü, 20 grama kadar hassas bir kantarda 

yapılmıştır. Boy metre, vücut ağırlığı kilogram cinsinden ölçülmüştür. 

İstirahat Kalp Atım Sayısı (İKAS): Kalp atım sayısı palpasyonla boyundaki karotid 

arterden 15 sn süre ile sayıldıktan sonra 4 ile çarpılarak tespit edilmiştir (9).  

Pençe Kuvveti: Deneklerin pençe kuvvetleri 0-100 arası kuvvet ölçen Takkei marka el 

dinamometresi (Hand Grip) ile ölçülmüştür. Denekler ayakta dinamometreyi tutar, kollar 

aşağıya sarkık, hafif yana açılmış durumda iken el büyüklüğüne göre ayarlanmış 

dinamometreyi tutar, tüm gücü ile sıkarak testi tamamdı. Denekler testi sağ ve sol eller için 

üçer kez tekrar ettiler ve en iyi skorlar kg cinsinden kaydedildi (9).   

Esneklik ölçümü: Deneklerin esneklik ölçümü esneklik sehpasında otur ve uzan testi ile 

yapıldı. Denek ayak tabanlarını yere oturmuş şekilde test sehpasına dayar. Dizlerini 

bükmeden öne doğru uzanarak sehpa üzerindeki cetveli ileri doğru iter ve uzandığı en uzak 

noktada 1-2 sn durmak kaydıyla esneme mesafesi kaydedilir (9).   

Anaerobik Gücün Belirlenmesi: Hazırlanan platformda, iki kez tekrarlanan dikey sıçrama 

sonucunda en iyi değer alınıp Lewis formülü uygulanarak kg-m/sn cinsinden 

değerlendirilmiştir. 

       P = v4.9 * W * vD         

       P = Anaerobik Güç (Kgm/sn)                    W = Vücut Ağırlığı (Kg)  

                   D = Sıçrama mesafesi (m)                        v4.9 = standart zaman (sn)    

Sürat: 50 yarda sürat testi ile ölçülmüştür. 15 yardlık (13.5 m) bir ön koşuya bağlı olarak 50 

yarda (45 m) sürat koşusu, belirlenen parkurda maksimal tempo ile koşmuşlardır, zaman 

saniye cinsinden tespit edilmiştir. 

Aerobik Kapasite (Maksimum Oksijen Tüketimi): 20 m mekik koşusu testi ile 

ölçülmüştür. Futbol sahasında 20 m’lik çelik metre ile test için gerekli mesafe belirledi, renkli 

şeritlerle test alanı sınırlandırıldı. Denekler teypten gelen sinyal sesi ile her iki varış-dönüş 

çizgisine koştular. Daha önceden hazırlanmış olan seviye takip formuna deneklerin testi 

bıraktıkları seviyeler işaretlenmiş ve değerlendirme tablosuna göre Max.VO2 ml/kg/dk 

cinsinden tahmin edilmiştir.    

Vital Kapasite (VC): Cosmed marka Spirometre ile ölçülmüştür. Vital kapasite ölçümünde, 

deneklerden maksimum bir insprasyon sonrası spirometrenin ağızlığını dudaklarının arasına 



alması ve hava kaçağının olmamasına dikkat ederek, zaman sınırlaması olmaksızın yine 

maksimal bir eksprasyonla akciğerlerindeki bütün havayı boşaltması istenmiştir. Ölçümler 

3’er kez tekrar edilmiş ve en iyi değer spirometreye kaydedilmiştir. 

Vücut Yağ Yüzdesinin Tespiti: Deneklerin vücut yağ yüzdeleri 0-60 mm arasında kalınlığı 

ölçen skinfold caliper ile ölçüldü. Derialtı yağ kalınlığı ölçümü, baş parmak ve işaret 

parmağıyla deri ve deri altı yağı tutularak, doğal deri kıvrımı yönünde, kas dokusundan uzağa 

çekilmek suretiyle yapıldı. Derinin çift katının kalınlığı ve deri altı yağ dokusu kalibrenin 

göstergesinden milimetre cinsinden ölçüldü. Ölçümler 7 ayrı bölgeden alınarak (Göğüs, 

Triceps, subscapula, abdominal, suprailiac, üst ve alt bacak) Sloan ve Weir formülü 

kullanılarak VY%’si hesaplanmıştır (9). 

İstatistik Analiz: Ölçümler sonucu elde edilen değerlerin istatistiksel analizi SPSS paket 

programında yapılmış, ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak ön test - son test 

karşılaştırılması Paired Samples t-testi ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçların P<0,05 önem 

seviyesinde anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır.   

Antrenman programı: Deneklere hedef kalp atım sayılarının % 40-60 şiddetinde, 3 ay 

süreyle, haftada 3 gün, 30 - 45 dk arasında rezistans ve aerobik kombinasyondan oluşan 

egzersiz uygulanmıştır. Deneklere antrenman başlamadan 10 dk ısınma, antrenman sonunda 

10 dk soğuma egzersizi yaptırılmıştır. Egzersiz şiddeti, Karvonen Metoduna göre hedef kalp 

atım sayısı tespit edilerek belirlenmiştir (4). 

 

BULGULAR 

Deneklerin yaş ortalaması 20.43±1.79 yıl, boy ortalaması 163.46±6.18 cm’dir. 

Deneklere uygulanan ölçümler sonrasında ölçümü yapılan parametrelerin ortalama değerleri 

ve ön-son test kıyaslaması tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1. Ölçülen parametrelerin ortalama değerleri ve ön-son test kıyaslaması  

Parametreler 
Ön Test Son Test 

T 
Ortalama Std Sapma Ortalama Std Sapma 

V. Ağırlığı (kg) 53.83 6.18 51.91 6.13 6.52* 

İKAS (atım/dk) 78,83 6,99 75,80 5,84 4,00* 



Sağ el pençe (kg) 26,83 4,68 27,73 4,49 -5,41* 

Sol el pençe (kg) 25 4,47 26,60 4,58 -6,57* 

Esneklik (cm) 31,42 4,49 34,63 4,8 -12,78* 

MaxVO2 (ml/kg/dk) 37,88 3,02 40,2 2,21 -10,44* 

Anaer.Güç(kg-m/sn) 67,89 8,32 68,23 8,36 -1,02 

Sürat (sn) 6,54 0,48 6,5 0,49 1,55 

VC (lt/dk) 3,91 0,59 3,92 0,59 -0,94 

VY% 18,02 1,96 16,30 1,58 14,11* 

 
 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada 3 aylık aerobik içerikli bir egzersiz sonrası bayanlarda ele alınan bazı 

parametrelerin değişimi incelenmiştir. Çalışmaya, yaş ortalaması 20.43±1.79 yıl, boy 

ortalaması 163.46±6.18 cm olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi 35 bayan 

gönüllü olarak iştirak etmiştir.  

Zorba ve ark, yaşları 18-24 olan sedanter bayanlara uyguladığı 8 haftalık step çalışması 

sonucunda esneklik, vital kapasite, sürat ve aerobik güç değerlerinde anlamlı gelişim elde 

etmiştir (13). 

Karacan ve Günay, düzenli olarak yapılan aerobik egzersizlerin vücut kompozisyonunu 

olumlu yönde değiştirerek kardiyovasküler sağlığı korumada etkili olabileceğini rapor etmiştir 

(5). 

Zorba ve ark, orta yaşlı bayanlarda step çalışmaları sonucu esneklik ve sağ-sol pençe 

kuvvetinde anlamlı artışlar gözlemiştir (14). 

Okay ve ark, yaş ortalaması 33.17 olan bayanlara uyguladığı ve haftada 2 gün yapılan 

aerobik-step çalışmaları sonucunda, vücut ağırlığını 60.50 – 58.50 kg, VY%’nı   24.00 – 

23.17, İKAS’nı 87.33 – 86.67 atım/dk olarak bildirmiştir. Ancak haftada 2 gün uyguladığı 

aerobik-step çalışmalarının ölçülen değerlerde anlamlı bir fark oluşturmadığını belirtmiştir 

(7).  

Zanker ve ark, yaş ortalaması 25.9 yıl olan sedanter bayanların, boy ortalamasının 162.8 

cm, vücut ağırlığının 60.4 kg ve VY%’nin 32.8 olduğunu bildirmiştir (11).  



Turan ve ark, 23-35 yaş aralığındaki sedanter bayanlara 8 haftalık submaksimal egzersiz 

programı uygulamış ve istirahat kalp atım sayısını antrenman öncesinde 74.9 atım/dk ve 

antrenman sonrasında 74.6 atım/dk olarak, VY%’ni antrenman öncesi 26.4 ve antrenman 

sonrası 22.9 olarak bildirmiştir. Her iki değerde de anlamlı farklılık tespit edilmiştir (10).  

Nindl ve ark, haftada 5 gün ve 6 süreyle uyguladığı rezistans ve aerobik içerikli egzersiz 

programı sonrasında sağlıklı bayanların vücut kütlesinde %2.2 oranında azalma olduğunu 

belirlemiştir (6). 

Özçelik ve ark, bayanlarda düzenli yapılan aerobik egzersizin vücut kompozisyonları ve 

obezlerin maksimal egzersiz performansı üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 8 haftalık bir 

çalışma programı uygulamışlardır. Bu çalışma sonucunda vücut ağırlığı ve VY%’nde anlamlı 

düzeyde azalma tespit etmişlerdir (8). 

Altun, orta yaşlı sağlıklı sedanter bayanlarda 3 aylık aerobik ve ağırlık ilaveli aerobik 

egzersizin fiziksel fitness ve kardiovasküler sistem üzerine olumlu etkilerinin olduğunu 

bildirmiştir (2). 

Bu çalışma sonucunda, vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısı, sağ ve sol el pençe 

kuvveti, esneklik, maxVO2, VY% değerlerinde anlamlı düzeyde farklılık gözlenmiş P<0.05), 

anaerobik güç, sürat ve vital kapasite değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilememiştir. Elde edilen sonuçlar daha önceki çalışmaları destekler niteliktedir. 

Deneklerin daha önceki yıllarda sporla uğraşmış olmaları nedeniyle vital kapasite de gelişimin 

anlamlı düzeyde gerçekleşmediği, diğer yandan uygulanan antrenman programının aerobik 

içerikli olması nedeniyle anaerobik güç ve sürat değerlerinde anlamlı gelişim olmadığı 

düşünülmektedir.     

Sonuç olarak; uzun süreli ve düzenli olarak yapılan aerobik içerikli antrenmanların 

bayanlarda vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısını, VY%’ni anlamlı düzeyde azalttığı, 

pençe kuvveti, esneklik ve maxVO2’ni anlamlı düzeyde arttırdığı, diğer yandan anaerobik 

güç, sürat ve vital kapasite değerlerinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı gözlenmiştir. 
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Özet 

Araştırmada, fiziksel uygunluk test bataryalarında çocukların abdominal kuvvet 

ve dayanıklılığı belirlemek için uygulanan bir dakika mekik testinde, test süresince 

yapılan mekik sayısı ve vücut kompozisyonu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Çalışmaya, yaş ortalaması 10,1±1 yıl olan 497 erkek, 10±1 yıl olan 480 kız 

toplam 977 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin, boy uzunluğu, vücut 

ağırlığı, scapula, biceps, triceps, subrailiac, calf deri kıvrım kalınlık ölçümleri alınmış 

ve 1 dakika mekik testi uygulanmıştır. 

Erkek ve kız çocuklarda, ilk 30 saniyedeki mekik sayısı (ilk30sMS) ile bir 

dakika boyunca yapılan mekik sayısı (1dkMS) arasında çok yüksek bir korelasyon 

olduğu (r=0,92) tespit edilmiş, ilk30sMS, 1dkMS ve vücut kompozisyonu ilişkilerine 

bakıldığında ise benzer düşük negatif korelasyon kat sayıları elde edilmiştir.  

Özellikle çok sayıdaki deneğin yada öğrencinin test edildiği durumlarda hem 

çocuk denekler açısından testin uygulanabilirliğinin artırılması hem de test 

yöneticileri açısından zaman ve emek tasarrufu sağlanacağı düşüncesiyle yukarıdaki 

sonuçlar da göz önüne alınarak erkek ve kız çocuklarda abdominal uygunluğun tespit 

edilmesi için uygulanan mekik testinin test süresini 1 dakika yerine 30sn olarak 

uygulamasının daha uygun olacağı söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimler: Abdominal uygunluk testi, Mekik, Test süresi, Vücut kompozisyonu 
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Giriş 

Fiziksel uygunluk hem sağlıkla, hem de beceri ile ilişkili öğeleri kapsamaktadır. 

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bileşenleri kardiovasküler dayanıklılık, kassal kuvvet 

ve dayanıklılık, vücut kompozisyonu ve esneklik olarak kabul edilirken, 

performansla ilişkili fiziksel uygunluk bileşenleri bunlara ilaveten çeviklik, güç, hız 

ve denge bileşenlerini de içermektedir.1,2,6,7,8,15,18,19,29 

İnsanlar tarih boyunca iktidarlarını devam ettirmek ve yaşamlarını sürdürmek 

için  kas gücü kullanmışlardır. Günümüzde modern teknolojinin gelişimine rağmen 

hala günlük aktivitelerimizi gerçekleştirmek için iyi seviyede kuvvete ihtiyaç 

duymaktayız.13 Kuvvet, uygunluğun önemli bir bileşenidir. Aynı zamanda kuvvet, 

güç, kassal dayanıklılık ve hareket hızının temelidir. Kuvvet, güç uygulayabilme 

yeteneğidir. Kas kuvveti, özel bir kas veya kas grubu tarafından oluşturulabilen 

maksimum kuvvet ya da gerilim olarak ifade edilmektedir.4,29, 14, 28 

Fiziksel uygunluk test bataryaları, katılımcıların genel sağlık durumlarını veya 

performanslarını belirlemek amacıyla fiziksel uygunluk bileşenlerinin seviyelerini 

ölçmekte, geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış çeşitli saha testlerinin değişik 

kombinasyonlarından meydana gelmektedir. Fiziksel uygunluğun temel 

unsurlarından biri olan kassal uygunluğun içeriğini; kas kuvveti, dayanıklılığı ve 

esneklik  oluşturmaktadır. Genel olarak üst gövde kuvvet ve dayanıklılığını ölçmek 

için şınav, barfiks, bükülü kol ile asılma, abdominal kuvvet ve dayanıklılığı tespit 

etmek için mekik ve yarım mekik gibi basit alan testleri uygulanmaktadır. Abdominal 

kuvvet ve dayanıklılık ölçümleri, çocuk ve gençlere yönelik bir çok popüler fiziksel 

uygunluk test bataryasında basit alan testleri şeklinde farklı yöntemlerle 

uygulanmaktadır.4, 30, 31, 32 

Bu araştırma, fiziksel uygunluk test bataryalarında çocukların abdominal 

kuvvet ve dayanıklılığı belirlemek için uygulanan bir dakika mekik testinde, test 

süresi, yapılan mekik sayısı ve vücut kompozisyonu parametreleri arasındaki 

ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Denekler: Çalışmaya, 7-12 yaş grubunda sağlık açısından beden eğitimi ve spor 

dersine katılmasında sakınca bulunmayan 497 erkek, 480 kız toplam 977 ilköğretim 



 3 

öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çocuklara yapılan test ve ölçümler öğretmenleri 

gözetiminde uygun kıyafetlerle aşağıda belirtildiği şekilde uygulandı. 

Boy ve ağırlık ölçümü: Deneklerin ağırlık ölçümleri, 100 grama kadar hassas bir 

kantarda çıplak ayak ve minimal giysiyle, boy ölçümleri ise 0,1 cm kadar hassas 

ölçüm skalası ile yapıldı. Elde edilen değerlerden vücut kitle indeksi (BMI) 

hesaplandı. 

Skinfold (deri kıvrımı) ölçümleri: Holtain marka skinfold kaliper kullanılarak sub-

scapula, triceps, biceps, subra-iliac, calf skinfold bölgelerinden ölçüm alındı ve 

toplam skinfold değerleri hesaplandı. 

Mekik testi: Deneklerin temiz bir minder üzerine bacakları dizlerden bükülü ve 

ayaklar kalçadan yaklaşık 30 cm uzaklıkta olacak şekilde sırtüstü uzanması sağlandı. 

Bir yardımcı deneğin ayaklarını tuttu. Deneklerin ellerini başının iki yanında ve 

dirseklerini gövdelerine yakın bir şekilde tutması istendi.  Deneklerin bu pozisyonda 

gövdesini, dirsekleri bacaklarına (uyluk) temas edene kadar kaldırması ve daha sonra 

aşağı doğru harekette sırtın (kürek kemikleri) zemine temas etmesi 1 mekik hareketi 

olarak kabul edildi. Her deneğe bir deneme yaptırıldıktan sonra test “Hazır? Başla!” 

komutuyla başlatıldı ve 1 dakika sonunda “Dur” komutuyla bitirilirdi. Denekler, test 

öncesinde ve süresince maksimum efor harcamaları için sözlü olarak motive edildi.  

Deneklerin ilk 30 sn de ve bir dakikalık süre içerisinde tekrar edebildiği mekik sayısı 

ölçüm formuna kaydedildi. Test sırasında, test pozisyonunun bozulmamasına ve 

deneğin hareketi uygularken zeminde sıçramamasına dikkat edildi.. Sadece doğru 

yapılan mekik hareketi değerlendirmeye alındı. 

İstatistiki Analizler: Deneklerden elde edilen verilerin hesaplanmasında Microsoft 

Excel 2000 programı, veriler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde SPSS 12 for 

Windows programıyla Pearson Correlation Coefficient analizi kullanıldı. 

Bulgular 

Çalışmaya katılan erkek ve kız çocukların ölçülen ve hesaplanan 

değişkenlerinin ortalama, standart sapma, minimal ve maksimal değerleri Tablo 1’de, 

abdominal kuvvet ve dayanıklılık testi süresince ilk 30 saniyede yapılan mekik sayısı 

(ilk30sMS), son 30 saniyede yapılan mekik sayısı (son30sMS), toplam bir dakikadaki 

mekik sayısı (1dkMS) arasındaki korelasyon katsayı (r) değerleri  Tablo 2’de  

verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışmaya katılan çocukların bazı vücut kompozisyonu değişkenlerinin ve mekik testi 
süresince yapılan mekik sayılarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri 

   ERKEK      KIZ   

Değişkenler N X SD Min Maks  N X SD Min Maks 

Yaş 497 10,1 1,0 8 12  480 10,0 1,0 7 12 

Boy 497 141,4 8,6 118 169  480 141,1 9,6 115,5 170 

Kilo 497 36,1 8,6 19,5 76,5  480 36,3 9,2 18,9 75,3 

BMI 497 17,9 3,2 10,7 31,0  480 18,0 3,0 12,3 29,0 

1 dk MS 497 31,2 8,8 0 50  480 25,0 9,3 0 61 

İlk 30 sn MS 497 17,9 4,1 0 30  480 14,9 4,8 0 46 

Son 30 sn MS 497 13,3 5,2 0 25  480 10,1 5,3 0 23 

ilk-son fark 497 4,6 3,3 -2 19  480 4,8 3,9 -6 31 

Toplam SF* 271 41,4 22,0 17,2 129,2  241 50,3 22,2 19,6 138,6 

 * Scapula+triceps+biceps+subrailiac+calf skinfold toplamları 

 
 

Tablo 2. Erkek ve kız çocuklarda test süresince yapılan mekik sayıları arasındaki korelasyonlar 

r 
Erkek  (n=497)  Kız  (n=480) 

İlk 30 snMS Son 30 snMS   İlk 30 snMS Son 30 snMS  

1 dk MS 0,92** 0,95**   0,92** 0,93**  

İlk 30 sn MS  0,77**    0,71**  
*P<0,05, **P<0,01 

Erkek ve kız çocukların bazı fiziksel özellikleriyle mekik testi süresince ilk 30 

sn, son 30 sn ve 1 dakika  süresince yapılan mekik sayıları arasındaki ilişkiler Tablo 

3’de verilmiştir. Buna göre; erkek çocuklarda boy uzunluğu ile mekik sayıları 

arasında düşük fakat istatistiksel açıdan önemli pozitif ilişkiler (p<0,01), kız 

çocuklarda ise boy uzunluğu ile sadece ilk 30 sn’ deki mekik sayısıyla düşük fakat 

istatistiksel açıdan önemli pozitif ilişki tespit edilirken (p<0,05), son 30 sn ve toplam 

1 dakika mekik sayılarıyla önemli bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Tablo 3. Bazı fiziksel özelliklerle ilk 30 sn, son 30 sn ve 1 dk yapılan mekik sayıları arasındaki 
ilişkiler  

R YAS BOY KILO BMI Toplam SF 1 dk MS İlk30 snMS Son30snMS  

YAS 1,00 0,62** 0,26** -0,09 -0,11 0,29** 0,29** 0,27** E
rk

ek
 K

orelasyon
 (n

=
271) 

BOY 0,54** 1,00 0,68** 0,19** 0,20** 0,23** 0,24** 0,20** 

KILO 0,25** 0,70** 1,00 0,84** 0,75** -0,11** -0,07 -0,13* 

BMI -0,03 0,23** 0,85** 1,00 0,86** -0,31** -0,26** -0,32** 

Toplam SF -0,03 0,26** 0,77** 0,87** 1,00 -0,33** -0,30** -0,33** 

1 dk MS 0,14* 0,12 -0,14* -0,28** -0,35** 1,00 0,94** 0,96** 

İlk 30 sn MS 0,17** 0,15* -0,07 -0,20** -0,28** 0,91** 1,00 0,80** 

Son 30 sn MS 0,08 0,07 -0,18** -0,30** -0,35** 0,93** 0,69** 1,00 

*P<0,05, **P<0,01 Kız Çocuk Korelasyon ( n=241)  
  

Vücut ağırlığı ile ilk 30 sn deki mekik sayıları arasında hem erkek hem de kız 

çocuklarda ilişki tespit edilmezken (p>0,05), son 30 sn mekik sayısı arasında, 

erkeklerde 0,05, kızlarda 0,01, seviyesinde düşük ama istatistiksel olarak önemli 
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negatif ilişki, aynı şekilde 1 dk mekik sayısında ise erkelerde 0,01 kızlarda 0,05 

seviyesinde düşük fakat önemli negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Vücut kitle indeksi 

(BMI) ve toplam skinfold değerleri ile mekik sayıları arasında düşük fakat 

istatistiksel açıdan önemli negatif ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01), (Tablo 3). 

Tartışma ve Sonuç  

Kas kuvveti, dayanıklılığı ve özelliklede abdominal kasların zayıflığı ile sırt 

ağrıları (bel hasarlarının) arasındaki ilişkiden dolayı bir çok fiziksel uygunluk test 

bataryasında mekik testi yer almaktadır. Bundan dolayı abdominal fonksiyonları 

ölçmek için zamana karşı mekik hareketi en kullanışlı alan testi olarak 

düşünülmektedir.9,20,25,33 

Fiziksel uygunluk test bataryaları ve bataryayı oluşturan uygunluk 

bileşenlerinin ölçümünde kullanılan testler amaca uygun olarak daha doğru ve kolay 

ölçüm yapabilmeyi sağlayacak şekilde değiştirilerek yada yeni ölçüm metotları 

geliştirilerek yenilenebilmektedir. Abdominal kuvvet ve dayanıklılığı belirlemek için 

temelde aynı mantığa dayanan fakat çeşitli değişikliklerle testin uygulama 

problemlerini aşarak, objektifliğini ve güvenirliliğini artırmayı amaçlayan testler 

geliştirilmektedir. Bu testlerin farklı ölçüm prosedürleri ve değerlendirme kriterleri 

bulunmaktadır.1,4,9,10,11,12,16,17,21,22,26,27,35 

Zamana karşı yapılan curl-up testleri benzer prosedürleri içeren, birçoğu belli 

bir ritimle yapılan, yorulana veya belirlenen maksimal sayıya ulaşana kadar yada 

belirlenmiş bir sürede yapılan maksimal yarım mekik hareketleri içermektedir. Sit-up 

testlerinde ise belirlenen sürede doğru olarak yapılan tam mekik hareketlerini 

içermektedir ve genellikle 1 dakika olarak uygulanmaktadır.3,9,17,21,22,23,24,26,30 

Çocuklarda ve yetişkinlerde abdominal kuvvet ve dayanıklılık testleri ile ilgili 

objektiflik ve güvenirlilik çalışmalarında tatmin edici sonuçlar elde edildiği 

bildirilmiştir. Yetişkinler için yapılan geçerlilik çalışmalarda, mantıksal geçerliliğin 

(contend-related or logical validity) ötesinde kriterle ilgili geçerlilik (criterion-related 

validity) konusunda tatmin edici sonuçlar elde edilmemiş ve bu konuda daha fazla 

çalışma yapılması gerektiği belirtilmiştir.4,9,17,26,27,32,35 

Çocuk ve gençlere yönelik fiziksel uygunluk test bataryaları abdominal 

kuvvet ve dayanıklılığı ölçmek için genel olarak 1 dakika süreyle yapılan yarım 

mekik (partial curl-up) veya tam mekik (sit-ups) testlerini kullanmaktadır.4,5,6,32,34 
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Bununla birlikte taranan literatürde incelenen sit-up testlerinin test süreleri; 30 

saniye, 1 dakika ve sadece yetişkinler için 2 dakika olarak bildirilmiştir. Fakat test 

sürelerinin seçiminde hangi kritere göre ve nasıl değerlendirme yapıldığı 

belirtilmemiştir. 

Bu araştırmada, çocukların mekik testi süresince ilk30sMS, son30sMS ve 

1dkMS arasındaki ilişkiler incelendiğinde, 1dkMS ile ilk30sMS arasında her iki 

cinsiyette de korelasyon kat sayısı (r=0,92) olarak, 1dkMS ile son30sMS arasında 

erkek çocuklarda (r=0,95), kız çocuklarda (r=0,93) olarak, ilk30sMS ile son30sMS 

arasında erkek çocuklarda (r=0,77), kız çocuklarda (r=0,71) olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 2). Hem erkek hem de kız çocuklar için bir dakika süreyle yapılan mekik 

testinde, test süresince testin ilk yarısında ve ikinci yarısında yapılan mekik sayıları 

ortalamaları erkekler için ilk30snMS (17,9±4,1), son30sMS (13,3±5,2), 1dkMS 

(31,2±8,8); kız çocuklarda ise ilk30snMS (14,9±4,8), son30sMS (10,1±5,3)  ve 

1dkMS (25±9,3) olarak tespit edilmiştir. İlk ve son 30 sn mekik sayıları arasındaki 

fark erkek çocuklarda (4,6±3,3), kız çocuklarda ise (4,8±3,9) olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 1). Bu ortalama ve korelasyonlara bakıldığında erkek ve kız çocukları benzer 

bir şekilde testin ikinci yarısında mekik sayılarının azaldığı görülmektedir. 

Vücut ağırlığı ile ilk30sMS arasında hem erkek hem de kız çocuklarda ilişki 

tespit edilmezken (p>0,05), son30sMS arasında erkeklerde (r=-0,13), kızlarda (r=-

0,18) düşük negatif ilişki, aynı şekilde 1dkMS arasında erkelerde (r=-0,11), kızlarda 

(r=-0,14) düşük negatif ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). Vücut kitle indeksi (BMI) 

ile ilk30sMS  arasında erkeklerde (r=-0,26) ve kızlarda (r=-0,20) düşük negatif 

ilişkiler, son30sMS arasında erkeklerde (r=-0,32) ve kızlarda (r=-0,30) düşük negatif 

ilişkiler, 1dkMS arasında erkeklerde (r=-0,31) ve kızlarda (r=-0,28) düşük negatif 

ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). Toplam skinfold değerleri ile ilk30sMS  arasında 

erkeklerde (r=-0,30) ve kızlarda (r=-0,28) düşük negatif ilişkiler, son30sMS arasında 

erkeklerde (r=-0,33) ve kızlarda (r=-0,35) düşük negatif ilişkiler, 1dkMS arasında 

erkeklerde (r=-0,33) ve kızlarda (r=-35) düşük negatif ilişkiler tespit edilmiştir 

(p<0,01). Erkek ve kız çocuklarda, BMI ve toplam skinfold değerleri ile test 

sürecindeki mekik sayılarının tamamı negatif bir ilişki gösterirken, son30sMS negatif 

ilişki değerlerinin ilk30sMS daha yüksek olduğu görülmekle birlikte birbirlerine 

yakın korelasyon katsayıları tespit edilmiştir. Her iki cinsiyette vücut ağırlığı ile 
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ilk30sMS arasında istatistiksel bir ilişki bulunmazken (p>0,05), son30sMS (p<0,05) 

ve 1dkMS (p<0,01) arasında negatif ilişkiler tespit edilmiştir (Tablo3).  

Sonuç olarak çocuklarda, ilk30sMS ile 1dkMS arasında çok yüksek bir 

korelasyon olduğu (r= 0,92) görülmüştür. İlk30sMS, 1dkMS ve vücut kompozisyonu 

ilişkilerine bakıldığında ise benzer korelasyon kat sayıları elde edilmiştir. Ayrıca 

ilk30snMS’nın son30sMS ve 1dkMS‘dan farklı olarak vücut ağırlığından 

etkilenmediği tespit edilmiştir.  

Özellikle çok sayıdaki deneğin yada öğrencinin test edildiği durumlarda hem 

denekler açısından testin uygulanabilirliğinin artırılması hem de test yöneticileri 

açısından zaman ve emek tasarrufu sağlanacağı düşüncesiyle yukarıdaki sonuçlar da 

göz önüne alınarak erkek ve kız çocuklarda abdominal uygunluğun tespit edilmesi 

için uygulanan mekik testinin test süresini bir dakika yerine 30sn olarak 

uygulamasının daha uygun olacağı söylenebilir. 
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EFFECTS OF STEP AEROBICS TRAINING ON ANAEROBIC PERFORMANCE OF 

MALE UNIVERSITY STUDENTS 
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1 Baskent University, Sport Sciences Department, Ankara, Turkey 
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Objective: The purpose of this study was to investigate the effects of step aerobics training on 

anaerobic performance of male university students.  

Methods: A total of 54 male sedentary university students participated in the study 

voluntarily and were randomly assigned to step aerobics (n=27) and control (n=27) groups. 

Subjects in the step aerobics group participated in step aerobics sessions of 50 min per day, 3 

days per week for 10 weeks with 60-80 % of their heart rate reserve. The control group 

received no treatment and did not participate in any regular physical activity during the 10 

weeks period. Subjects in the step aerobics and the control groups were tested 1 week before 

and after 10 weeks of step aerobics training period and the tests included measurement of 

body composition, isometric leg strength, Wingate anaerobic power test and vertical jump 

test.  

Results: Results of independent samples t-test with gained scores indicated significant 

decrease in body fat percentage of step aerobics group when compared with the control group 

(t=-2.117, p<0.05) and significant improvement was only found in average power relative to 

body weight (t=2.087; p<0.05) in step aerobics group, there was no significant difference in 

rest of the anaerobic indices of Wingate anaerobic test and vertical jump test.  

Conclusion: These results suggest that 10 weeks of step aerobics training was not effective in 

improving anaerobic performance of male university students. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EFFECTS OF STEP AEROBICS TRAINING ON ANAEROBIC PERFORMANCE OF 

MALE UNIVERSITY STUDENTS 
 
 

Introduction 

Intense exercise lasting a few minutes or less is heavily dependent on energy released 

from both aerobic and anaerobic processes (5,6). Well-developed anaerobic power and 

capacity are therefore beneficial for these kinds of exercises. Anaerobic performance and 

fitness, however, in general have not received much attention, even though many athletic 

events and daily activities require the development of high intensity power instantaneously or 

within a few seconds. Step aerobics is one of the most popular physical fitness activities and 

its physiological effects have been studied many times. To our knowledge, however, no 

studies have looked at the effect of step aerobics on anaerobic performance, although the 

rhythmical structure of step aerobics, which includes jumping, skipping and hopping 

activities, is influenced by anaerobic performance. In addition studies concerning with the 

effects of step aerobics usually used female subjects and therefore the aim of this study was to 

investigate the effects step aerobics training on anaerobic performance of male university 

students. 

 

Methods 

Subjects: A total of 54 male sedentary university students participated in this study 

voluntarily and were randomly assigned to step aerobics (n=27) and control (n=27) groups.  

Procedure: All of the subjects were tested 1 week before and after 10 weeks of step aerobics 

training period. The tests included measurement of body composition, isometric leg strength, 

Wingate anaerobic power test and vertical jump test. Step aerobics group participated in 

sessions of 50 minutes per day, 3 days per week for 10 weeks with 60-80 % of their heart rate 

reserve. The control group received no treatment and did not participate in any regular 

physical activity during the 10 weeks period.  

Data Analysis: Independent Samples t-test was used to compare the gained scores of two 

groups and the statistical significance was set at p < 0.05. 

 

Results 

10 weeks of step aerobics program resulted in significant decrease in body fat 

percentage of step aerobics group when compared with the control group (t=-2.117, p=.039) 



(Fig. 1). In anaerobic indices significant difference was only found in average power relative 

to body weight (t=2.087, p=.042) in step aerobics group, no differences were seen in absolute 

values of all measured variables, when they were normalized for body weight and lean body 

mass and in vertical jump test (p>0.05) (Fig. 2).  
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Discussion and Conclusion 

The purpose of the present study was to investigate the effects of 10 weeks of step 

aerobics training on anaerobic performance of male university students. 

The results of the present study demonstrated that 10 weeks of step aerobics training 

was effective in decreasing body fat percentage of step aerobics group. This finding is similar 

with the findings of Kravitz et. al (3) and Kreamer et. al (2) in which significant decreases in 

body fat percentage have been found after 8 and 12 weeks of step aerobics training.  

Fig. 2: Average power relative to body weight values before and after 10 
weeks of step aerobics training 

Fig. 1: Body fat % values before and after 10 weeks of step aerobics 
training 



10 weeks of step aerobics training did not result in improvements in isometric leg 

strength of subjects in the step aerobics group. Similarly Velazquez and Wilmore (7) 

indicated no significant improvement in muscular strength at the end on 12 weeks of step 

aerobics training however some other studies indicated significant improvements in arm and 

leg strength at the end of 8 and 12 weeks of step aerobics training respectively (2,3).  In these 

studies hand weights and additional resistance exercises were added which may have led to 

the significant improvements in muscular strength. In the present study on the other hand no 

additional weights or resistance exercises were used, therefore step aerobics training alone 

was not effective in driving muscular strength improvements. 

In anaerobic performance, significant differences was only observed in average power 

relative to body weight after 10 weeks of step aerobics training, no improvements have been 

found in other measured anaerobic indices. In the research literature there have been 

inconsistent findings related with the effects of aerobic training on anaerobic performance. 

McManus et al (4) have found significant improvement only in absolute peak power after 8 

weeks of a continuous cycle ergometer program and Babcock et al (1) have found significant 

improvement in absolute peak power and mean power after 6 and 10 weeks of an aerobic 

cycling training program. Relative to the present study, one possible explanation of these 

differences can be the nature of step aerobics training. As known, Wingate anaerobic test is 

performed on a bicycle ergometer and studies that found significant improvements in 

anaerobic performance used cycle ergometer training programs as training mode. However 

the nature of step aerobics is different from that of cycling and therefore inability to find 

significant improvements in all of the anaerobic indices might be due to the nature of the tests 

used to measure anaerobic performance in the present study.  Factors other than training 

format such as intensity of the training stimulus might be of paramount importance in 

improving anaerobic performance by way of aerobic training. 

It can be said that training stimulus (intensity and duration) was not high enough to 

drive an increased adaptation in lean body mass and muscle strength and therefore in ATP-PC 

stores of the subjects and hence 10 weeks of step aerobics training did not result in 

improvement in anaerobic performance of male subjects. 
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAŞAM TARZI, SAĞLIK 
VE EGZERSİZ DÜZEYLERİ 

 
*Işık, O., **Erdemir, İ., *Akkan, E. 

 
 

ÖZET 
 Bu çalışma, Trakya Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanlarının hayat tarzı, sağlık ve aktivite 
düzeylerini tespit etmek için yapılmıştır. 

Çalışmamız Edirne merkez kampusün de görev yapan bayan(N=22) ve erkek(N=24) öğretim 
görevlilerini kapsamaktadır. Survey yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada deneklere, dört bölümden oluşan 
sorular sorulmuştur. IBM uyumlu kişisel bilgisayarda SPSS for Windows Paket programı kullanılarak, elde 
edilen verilerin frekans dağılımları yapılmıştır. 
 Sonuç olarak, Edirne merkez kampüsünde çalışan öğretim elamanlarının sağlık durumlarını etkileyen 
risk faktörleri oranının oldukça fazla olduğu saptanmıştır. Bu faktörler; sigara, stres ve aşırı alkol kullanımı 
şeklinde özetlenebilir. Bu çalışmaya katılan öğretim elamanlarının egzersiz düzeyleri, egzersize ayırdıkları 
zaman ve bütçenin oldukça düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir 
Anahtar Kelimeler: sağlık, egzersiz 

 
 

LEVEL OF LIFE STYLE, HEALTH AND EXERCISE OF LECTURER AND UNIVERSITY TEACHER 
 

SUMMARY 
 The aim of this study was to determine level of life style, health and exercise of lecturer, university 
teacher at Trakya University.  
 This research is included in women(N=22) and men(N=24) that are lecturer or university teacher at 
Trakya University in Edirne. Survey methot, a questionare including four parts, was used in this research. All 
gathered data were analyzed by the SPSS for Windows, frequency analysis was made  
 At the end of the research, the factors, affecting health of lecturer and university teacher at Trakya 
University in Edirne, is very much. The factors like that are smoking, stress and drinking alcohol too much. 
Money for the exercise and exercise level of that people are very low. 
Keywords: health, exercise,  

 
GİRİŞ 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak ”hareket ve fiziksel etkinlik 
noksanlığı” problemi, sağlık üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır.Fiziksel antrenman ve 
fizyolojik kondisyonun sağlanması, bu problemin aşılmasında yardımcı olan önemli bir 
faktördür 1. 
  Çalışan milyonlarca büro elamanlarının, işi gereği sürekli oturur pozisyonda olmaları, 
sedanter bir hayat tarzını benimsemeleri, sağlıklarını tehdit edici bir durumdur 4,5,7,8. Hayatın 
getirmiş olduğu zorluklar ve stres karşısında insanlar yıpranmaktadır. Bu durum; insanın 
çalışma verimini, sağlığını ve psiko-sosyal düzeylerini etkilemektedir. Bunlara bir de 
hareketsizlik eklendiğinde insan vücudu her türlü hastalığa açık hale gelmektedir.Kalp 
hastalıkları, şişmanlık, bağışıklık kaybı, iş gücü ve verimin azalması, tedaviye yanıt vermeme 
veya tedavinin uzaması ve toparlanmadaki güçlükler, sayabileceğimiz önemli  sağlık 
sorunlarıdır. Hareketsiz yaşantı ve giderek artan yaşam güçlükleri bu sağlık sorunlarına sebep 
olarak gösterilebilir 5,8. 
 Spor hekimliği tarihinde önemli bir yere sahip olan  Claudies Galen, Bergama’dan 
Roma’ya göç ettiğinde gladyatörlerin “yara bakımcısı” olarak görev yapmıştır. Romalıların 
                                                                 
*Trakya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, EDİRNE. 
**Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İSTANBUL 
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serbest zamanlarını,hamamlarda ve eğlence yerlerinde geçirmelerinin sağlıklarını bozacağını 
belirtmiştir. Sağlıklarını, ancak egzersiz yaparak koruyabileceklerini anlatan kitaplar 
yazmıştır 3.  
 Günlük yaşam temposu, insanları hareketsizliğe her geçen gün daha fazla itmekte, 
azalan fiziksel aktivite ise hastalık ve sağlık sorunlarını arttırıcı etkide bulunmaktadır 4,8.  
 Değişik araştırmacıların ortaya çıkardığı sonuçlar, egzersiz alışkanlığını ileriki 
yaşlarına kadar sürdürebilenlerin, 20 yaşlarında hiç spor yapmamış (sedanter) bir gençten 
daha kondisyonlu olabileceğini göstermektedir. Alman araştırmacı Stramzenberg’e göre yaşlı 
olup antrenman yapanların, aynı yaştan sedanter yaşayanlara göre avantajları vardır. Fiziksel 
çalışma O2 kullanma kapasiteleri, akciğer hacimleri yüksek, solunum fonksiyonları, 
kuvvetleri beceri ve esneklikleri daha verimlidir, daha iyidir. Nabız, tansiyon, kanda lipit ve 
kolesterol değerleri daha düşüktür1. 
 Yukarıda belirtilen olumsuz koşullardan kurtulmak, organizmayı zinde ve sağlıklı 
kılmak iç in spor yapma gereksinmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Sporun daha 
geniş kapsamlı bir tanımıyla “kişinin sağlık durumunu” geliştiren ve gelişmiş sağlık 
durumunu devam ettiren hareketler” ifade edilmektedir2. Görüldüğü gibi sporda, artık yarışma 
amacının dışında, sağlığı koruma düşüncesi yer almakta ve insanlar bu düşünceyle spor 
yapmaya davet edilmelidir.  
  Bundan dolayı öğretim elemanlarının ülkelerinde topluma yapmış oldukları katkıları 
sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Öğretim elemanlarının bulundukları işyerlerinin, stres ve 
beyinsel yorgunluk, fiziki ve psikolojik yorgunlukları artırmakta ve eğitim hizmetlerinde 
aksamalar olmaktadır8. 
 Türkiye’de hareketsiz yaşam tarzını benimsemiş olanlar üzerinde ciddi araştırmalar 
istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Tuncel ODTÜ öğretim elemanları üzerine yaşam tarzı ve 
aktivite düzeyini belirlemek üzerine çalışma yapmıştır6. Zorba Muğla Üniversitesi öğretim 
elemanları üzerine çalışma yapmıştır8.  
 Bu çalışmanın amacı Trakya Üniversitesi Öğretim elemanları hayat tarzı ve aktivite 
düzeylerini tespit etmek için yapılmıştır. 
 
YÖNTEM 

Bu araştırma; Edirne ili, Trakya Üniversitesinde bayan (n=22) ve erkek (n=24) 
öğretim görevlilerini kapsamaktadır. Survey yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada 
deneklere, dört bölümden oluşan sorular sorulmuştur. Bunlar kişisel bilgiler, mesleki bilgiler, 
sağlık bilgileri ve beden eğitimi ve spor (motor) aktivitelerle ilgili sorular sorulmuştur. Bu 
bölümlerle ilgili sorular ve maddeler Trakya Üniversitesi ve Edirne ilinin özelliğine göre 
seçilerek ve eklemeler yapılarak uygulanmıştır. Deneklere sorulan sorular kapalı uçlu, çoktan 
seçmeli sorulardan oluşmuş ve deneklerin bu şıklardan birini veya bir kaçını tercih etmeleri 
istendi. 
 IBM uyumlu kişisel bir bilgisayarda SPSS for Windows Paket programı kullanılarak, 
elde edilen verilerin descriptive analizleri ve frekans dağılımları yapılmıştır. 
 
BULGULAR 
 Çalışmamıza Trakya Üniversitesi, Edirne merkezde bulunan fakültelerle sınırlı 
tutulmuştur. Bu doğrultuda elde edilen verilerden çalışmaya dahil olan deneklerin erkek N=24 
(52,2%) ve bayan N=22 (47,85) olmak üzere 46 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.  
Çalışmamıza katılan denekler; araştırma görevlisi N=15 (32,6%), okutman N=4 (8,7%), 
öğretim görevlisi/ yardımcı doçent N=19 (41,3%) doçent N=3 (6,5%) ve profesör N=4 
(8,7%)’dür. Bu deneklerin yaş ortalaması 33,44±6,20 yıl ve günlük çalışma süreleri 8,36±1,76 
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gün/saat olarak belirlenmiştir. 
 Çalışmamız 3 ana bölümden oluşmaktadır, birinci bölüm mesleki bilgileri içeren 
sorular, ikinci bölüm deneklerin sağlık bilgileri ile ilgili ve üçüncü bölüm deneklerin Spor, 
Egzersiz ve Motor Aktivite ve düzeyleri ile ilgili bölümden oluşmaktadır 
Mesleki: Çalışmamıza katılan deneklerin yaptıkları işler daha çok zihinsel (N=22) 47,8% ve 
hem zihinsel, hem fiziksel diyenler (N=24) 52,2% olarak bulunmuştur. Denekler kendi 
yaşlarındaki diğer insanlarla karşılaştırıldığında fiziksel ve bedensel olarak kendi işlerini ağır 
(N=9) 19,6%, az ağır (N=16) 34,8% ve hafif (N=17) 37,0% olarak tespit edilmiştir. Denekler 
ağırlıklı olarak gündüz (N=29) 63,0% ve iki vardiyalık iş (N=12) 26,1% olarak tespit 
edilmiştir. Öğretim görevlilerinin işlerindeki sorumlulukları orta (N=11) 23,9%, yüksek 
(N=21) 45,7% ve çok yüksek (N=12) 26,1% olarak bulunmuştur. 
 

Tablo1. Öğretim görevlilerinin iş yerlerindeki egzersiz düzeyleri 

Sorular 
N=46 
%=100 

Hiç Arasıra Bazen Sık Sık Daima 
N % N % N % N % N % 

İşinizdeki oturma süreniz 7 15,2 12 26,1 7 15,2 18 39,1 2 4,3 
İşinizde ayakta kalma süreniz 1 2,2 7 15,2 8 17,4 21 45,7 9 19,6 
İşinizdeki yürüme süreniz 1 2,2 11 23,9 9 19,6 21 45,7 4 8,7 
İşinizi yaparken yük kaldırır mısınız? 34 73,9 11 23,9 1 2,2 - - - - 
İş çıkışından sonra yorgunluk hisseder misiniz? 1 2,2 9 19,6 15 32,6 14 30,4 7 15,2 
İş çıkışından sonra bitkinlik hisseder misiniz? 4 8,7 9 19,6 19 41,3 9 19,6 5 10,9 

 
 Öğretim görevlileri işyerlerinde genellikle oturarak, ayakta durarak veya yürüyerek 
işlerini gerçekleştirmektedirler. Bunun yanında işlerini yaparken yük kaldırma gibi işleri hiç 
yapmamaktadırlar. Fakat tüm denekler iş çıkışından sonra genellikle yorgun ve bitkin 
hissetmektedirler (Tablo 1). 
Sağlık: Öğretim görevlileri kendi sağlıklarını değerlendirdiklerinde kendilerinin sağlığının ve 
kondisyonunun iyi (N=15) 32,6% ve sağlığım iyi ama kondisyonum kötü diyenlerin ise 
(N=20) 43,5% olduğu tespit edilmiştir. 
 
Tablo 2. Öğretim görevlilerinin şu 

anki sağlık problemleri; 
 N % 
Sağlık problemim 
yok 

17 37,0 

Yüksek tansiyon 1 2,2 

Sık sık baş ağrısı 10 21,7 
Eklem ağrıları 5 10,9 

Sırt ağrıları 10 21,7 
Taşikardi 1 2,2 

Nefes darlığı 2 4,3 
Diabet 6 13,0 

Şişmanlık 4 8,7 
Varis 4 8,7 

Astım 0 0 

 
Tablo 3. Öğretim görevlilerinin sağlığındaki risk faktörleri 

RİSK FAKTÖRLERİ 
Düzenli Arasıra 

N % N % 
Sigara 18 39,1 6 13,0 
Alkol   24 52,2 
İlaç alışkanlığı/aşırı ilaç kullanımı 1 2,2 12 26,1 
Düzensiz beslenme 5 10,9 22 47,8 
Kötü beslenme 11 23,9 16 34,8 
Aşırı yiyecek tüketimi 6 13,0 16 34,8 
Yetersiz fiziksel aktivite 9 19,6 11 23,9 
Stres durumu 13 28,3 17 37,0 
Çalışma ortamı doğal olarak zararlı 7 15,2 4 8,7 
Yaşama ortamı doğal olarak zararlı 3 6,5 3 6,5 
Yetersiz uyku 12 26,1 15 32,6 

  
 Deneklerin bir kısmı sağlık probleminin olmadığını (N=17) belirtirken, bir bölümü sık 
sık baş ağrısı, eklem ağrıları ve sırt ağrılarının olduğunu belirtmiştir (Tablo 2.). öğretim 
görevlilerinin eğitimli bir grubu oluşturmalarına rağmen sigara, alkol, düzensiz beslenme, 
kötü beslenme, stres ve yetersiz uyku yaşamlarında sağlıkları için büyük risk faktörü 
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oluşturmaktadır (Tablo 3.) 
Spor, Egzersiz ve Motor Aktivite: öğretim görevlilerine şu an ve geçmişte yaptıkları spor 
çeşidi sorulduğunda tüm deneklerin (N=38) 82,6%’sının geçmişte sadece okulda beden 
eğitimi ve spor egzersizleri ile yetindiklerini bir kısmının ise geçmişte herkes için spor ve 
yarışma sporu yaptıkları belirlenmiştir. Fakat şuan büyük bir çoğunluğu spor yapmayıp 
sadece herkes için sporla  uğraşmaktadır. 
 
Tablo 4. Öğretim Görevlilerinin En Çok Yapmış Oldukları Spor, Egzersiz/Motor Aktiviteleri 

Spor, Egzersiz ve Motor Aktiviteler 
Yapıyorum İlgileniyorum 
N % N % 

Gezinme–yolculuk yapma 30 65,2 4 8,7 

Koşmak, jogging yapma 11 23,9 3 6,5 
Kayak 1 2,2 5 10,9 

Yürüyüş 35 76,1 - - 
Yüzme 12 26,1 7 15,2 

Bisiklet 10 21,7 3 6,5 
Uçmak (yamaç paraşütü vs) - - 5 10,9 

İpe tırmanma - - 4 8,7 
Futbol oynama 9 19,6 4 8,7 

Masa tenisi 8 17,4 9 19,6 
Badminton - - 3 6,5 

Vücut geliştirme 1 2,2 4 8,7 
Fitnes antrenmanı 4 8,7 7 15,2 

Su egzersizleri 2 4,3 3 6,5 
Aerobik 4 8,7 3 6,5 

Yoga 1 2,2 4 8,7 
Dans 5 10,9 5 10,9 

 
 Çalışmaya katılan öğretim görevlileri genel olarak gezinme-yolculuk yapma, koşmak 
ve jogging yapmak, yürüyüş, yüzme, bisiklet, futbol ve masa tenisi gibi aktiviteleri 
yaptıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında bir kısmının aynı zamanda yüzme, masa tenisi, 
kayak, uçmak ve dans gibi aktiviteleri yapmadıklarını fakat ilgilendiklerini belirtmişlerdir 
(Tablo 4.). 
 Denekler vücut egzersizleri ve spor aktiviteleri için uygun ve yeterli plan 
hazırlayabilecek yeterli bilgiye sahip olmadıklarını (N=19) 41,3%, bir kısmı spor aktiviteleri 
için uygun ve yeterli plan hazırlayabilecek yeterli bilgiye sahip olduğunu (N=16) 34,8% ve 
diğerleri ise spor aktiviteleri için karar veremeyeceklerini (N=16) 34,8% belirtmişlerdir  
 
 

Tablo 5. Spor, ve/veya vücut egzersizlerini 
ne kadar aralıklarla yaparsınız? 

 N % 
Hiç 7 15,2 

Düzensiz 18 39,1 

Haftada bir kere 5 10,9 

Haftada iki kere 9 19,6 

Haftada üç veya daha fazla 6 13,0 

Cevapsız 1 2,2 
 
 
 

Tablo 6. Bir hafta içinde yapmış olduğunuz 
egzersizin ve/veya sporun toplam süresi  
 N % 
Dakika uygulanamaz 13 28,3 

20 dakikadan az 7 15,2 

21 – 45 dakika arası 4 8,7 

46 – 60 dakika arası 3 6,5 

61 – 120 dakika arası 8 17,4 

121 – 180 dakika arası 5 10,9 

180 dakikadan fazla 3 6,5 

Cevapsız 3 6,5 
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 Öğretim görevlileri büyük bir kısmı spor veya vücut egzersizlerini düzensiz olarak, 
diğer kısmı ise haftada iki kere ve hiç yapmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 5.). Bunun 
yanında yapmış oldukları egzersizin veya sporun süreleri kişilere sorulduğunda çoğunluğun 
dakika uygulanamayacağını belirtmiş, bir kısmı ise 20 dakikadan az olduğunu diğer kısmı ise 
61-120 dakika uyguladıklarını belirtmişlerdir(Tablo 6). 
 Deneklere boş zamanlarında en sık yaptıkları aktiviteler sorulmuş denekler bu 
bölümde de spor ve egzersizlerle fazla ilgilenmediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında 
okuma (N=26) 56,5%, televizyon seyretmek (N=20) 43,5%, sinema tiyatro (N=13) 28,3% ve 
eğitim öğretim (N=12) 26,1% olarak bulunmuştur. 
 

Tablo 7. Yapmış olduğunuz egzersizin 
ve/veya sporun şiddeti? 

 N % 
Düşük (hafif, dinlendirici) 24 52,2 
Orta şiddette (hafif terletici) 17 37,0 

Çok yüksek 0 0 
Cevapsız 5 10,9 

 
 

Tablo 8. Yapmış olduğunuz egzersizi ve/veya 
spor çeşidini kim ile yapmayı istersiniz?  

 N % 
Bireysel, tek yapmayı 8 17,4 
Organize gruplar(spor uzmanı) 11 23,9 
Ailem ile 8 17,4 
Kiminle olduğu önemli değil 16 34,8 
Cevapsız 3 6,5 

 
 Öğretim görevlilerine yapmış oldukları egzersizlerin şiddetleri sorulduğunda 
çoğunluğunun düşük (hafif, dinlendirici) ve orta şiddette (hafif terletici) egzersizleri 
uyguladıkları tespit edilmiştir (Tablo 7.). Denekler yapmış oldukları egzersizleri organize 
gruplar (spor uzmanı) veya kimle olduğunun çok önemi olmadığını belirtmişlerdir(Tablo 8.). 
 
Tablo 9. Bu günlerde spor yapıyorsanız, niçin? 
 N % 
Sağlık 29 63,0 
Psikolojik rahatlık 16 34,8 

Rahatlama, dinlenme 18 39,1 
İyi bir vücuda sahip olmak 8 17,4 

Duygusal tecrübe 1 2,2 
Eğlence 11 23,9 

Fitnes, kondisyon 3 6,5 

Aşırı istek 1 2,2 
Egzersizin çekiciliği - - 
Kendine güven  4 8,7 
Yarışma 1 2,2 

Egzersiz ihtiyacı 4 8,7 
Çünkü arkadaşlar spor yapıyor 1 2,2 

Kilo vermek 10 21,7 
Benim hayat felsefem 6 13,0 

 

 Deneklere bugünlerde spor 
yapıyorsanız bunun nedeninin ne olduğu 
sorulduğunda ise yaptıkları egzersizin 
sağlık amaçlı, psikolojik rahatlama 
amaçlı, rahatlama ve dinlenme amaçlı, 
eğlence amaçlı, benim hayat felsefem, iyi 
bir vücuda sahip olmak ve kilo vermek 
amaçlı olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 9). 
 Fakat çalışmaya katılan öğretim 
görevl is i  deneklerden hiçbir  denek 
egzersizin çekiciliği olduğu için spor 
yaptığını belirtmemiştir. Bununla beraber 
egzersize aşırı istek ve arkadaşları spor 
yaptığı için katılan kişi sayısı da yok 
denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir 
(Tablo 9). 

 
 Çalışmaya katılan denekler ihtiyacı olan veya yaptığı egzersiz ve spor aktivitesini 
hakkındaki bilgileri genlikle arkadaşlarından öğrendiğini belirtmişlerdir. Bir kısmının ise okul 
ve spor klüplerinden ve profesyonel kaynaklardan öğrendikleri tespit edilmiştir (Tablo 10). 
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Tablo 10. İhtiyacınız olan egzersiz ve spor 

aktivitesi hakkındaki bilgileri öğrendiğiniz yer 
 N % 
Okul 13 28,3 
Spor kulüpleri 10 21,7 

Aile 2 4,3 
Fitnes merkezi 8 17,4 

Arkadaşlar 18 39,1 
Televizyon 7 15,2 

Uzman 6 13,0 
Radyo 1 2,2 

Profesyonel kaynaklar 9 19,6 

Tablo 11. Bir ay içinde egzersiz ve spor 
aktiviteleri için harcayabileceğiniz veya 

harcadığınız para miktarı 
 N % 
Hiç 18 39,1 

10 milyon’dan az 5 10,9 

10 – 30 milyon 4 8,7 

30 – 50 milyon 7 15,2 

50 milyondan fazla 5 10,9 

Miktarı sorun değil 6 13,0 

Cevapsız 1 2,2 

 

 Öğretim görevlilerine bir ay içinde egzersiz ve spor aktiviteleri için harcayabilecekleri 
veya harcadıkları para miktarı sorulduğunda büyük bir kısmı spor ve egzersiz için para 
harcamadığını veya harcayamayacağını belirtmiştir. Diğer deneklerde ise bu miktarın 10 ile 
50 milyon arasında değişebildiği tespit edilmiştir (Tablo 11). 
 Yukarıda belirttiğimiz sağlık, mesleki ve spor bölümlerindeki sorulara verilen olumlu 
veya olumsuz cevaplara rağmen tüm denekler sporun sağlıklı yaşam için gerekli, sağlık için 
önemli ve gerekli olduğunu belirtmektedirler. Bunların yanında spor yapamamanın 
nedenlerini ise zamanın yetersizliği, tesis ve malzeme yetersizliğini temel bir sorun olarak 
göstermektedirler. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi, Edirne ili merkez ilçede görev yapan öğretim 
elemanlarının yaşam tarzı ve aktivite düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma 3 bölüm üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  
 Bunlar; mesleki bilgiler, bu bölümde öğretim görevlilerinin işyerlerinde ne tür motor 
egzersizler yaptıkları psikolojik ve fiziksel olarak nasıl çalıştıkları tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bunun sonucunda denekler çalışma saatlerini oturarak, ayakta ve yürüyerek 
gerçekleştirdikleri, işlerinin fiziksel yorgunluğa değil zihinsel yorgunluğa yol açtığı tespit 
edilmiştir. 
 Sağlıkla ilgili bölümde ise bu bireylerin çoğunda hareketsizliğe bağlı fiziksel ve 
zihinsel problemlerin oluştuğu tespit edilmiştir. Zihinsel ve fiziksel problemlerin sonucunda 
stres durumlarının arttığı, sonucunda deneklerin sigara, alkol ve ilaç alımlarının çok olduğu 
tespit edilmiştir. 
 Spor, Egzersiz ve Motor Aktivite yönünden değerlendirildiğinde ise öğretim 
görevlilerinin bir kısmının rahatlama, zayıflama ve sağlık amaçlı spor yapmaya çalıştıkları 
fakat yaptıkları egzersiz hakkındaki bilgilerin çoğunluğunun spor uzmanları tarafından değil 
arkadaşları tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. 
Bunun yanında deneklerin büyük bir kısmı sporun gerekli olduğunu fakat zamanlarının 
olmadığını, tesis ve malzemenin eksikliğini dile getirmiş, fakat öğretim görevlilerinin 
çoğunluğu egzersize, spora ayıracak paralarının olmadığını veya çok az olabileceğini 
belirtmişlerdir. 
 Bizim çalışmamızdaki sonuçlar Tuncel “Öğretim Elemanlarının Yaşam Tarzı ve 
Aktivite Düzeyleri”6 ve Zorba “Öğretim Elemanları ve İdari Görevde Çalışan Personelin 
Hayat Tarzı, Aktivite Düzeyleri, Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Seviyeleri”8 üzerine 
çalışma yapmışlar, bu çalışmalarda sigara ve alkol kullanımının yüksek olduğunu 
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bulmuşlardır. Egzersiz düzeylerinin düşük ve iş ortamlarının ağırlıklı olarak stresli olduğu 
belirtilmiştir. 
 Sonuç olarak gelişen ve endüstrileşen Türkiye’deki insanlarda problemlerde 
değişmekte, ve teknoloji beraberinde değişik sorunlar oluşturmaktadır. Toplum sadece fiziksel 
olarak yorulmakla kalmayıp zihinsel olarak ta yorulmakta ve bu yorgunluğu gidermeyi fazla 
dikkate almamaktadır. Bu sorunlar eğitimin en önemli yeri olan üniversitelerin işleyişlerinde 
de temel sorunlara da yol açabilir. Türkiye’deki maddi problemler ve egzersiz alışkanlığının 
olmaması ileride olabilecek sorunları beraberin de getirecektir. Devletin bu konuya eğilmesi 
ve işyerlerinde insanlara egzersiz yaptırabilecek spor uzmanlarının sağlanması gerekmektedir. 
Eğer gerekli önlemler alınmaz ise ileriki dönemlerde daha büyük maddi ve manive kayıplar 
gerçekleşecektir. 
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ULUSAL GENÇLİK KAMPINA KATILAN GENÇLERİN GÖRÜŞ VE 

BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
1Arslan KALKAVAN, 2Fatma KERKEZ, 3Murat KALFA 

 
ÖZET 

Bu çalışmada Ulusal Gençlik Kampına katılan 18-24 yaş grubu gençlerin kampla ilgili görüş ve 
beklentilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Trabzon’da 2003 yılında düzenlenen Ulusal Gençlik Kampına katılan 
toplam 187 gençten gönüllü olan 136’sı (62 bay, 74 bayan) bu çalışmaya denek olarak katılmışlardır. 

Kampa katılan gençlere konakladıkları yerlerde ve kampın son günü (8. gün) anket uygulanmıştır. Anket 
kişisel bilgiler ile görüş ve beklentiler olmak üzere 2 kısımdan oluşmuştur. Kişisel bilgiler kısmında; yaş, cins, 
uğraş, yaşadığı yer, geldiği bölge, anne-baba eğitim düzeyi, aylık harcama miktarı, sigara-alkol kullanma 
durumları, spor yapma alışkanlıkları olmak üzere 11 soru yer almaktadır. Görüş ve beklentiler kısmında ise; 
kampa gelme nedenleri, en fazla istedikleri faaliyet, Trabzon’u tercih etme nedenleri, kampta en fazla şikayetçi 
oldukları konu,  kampın amaçlarını bilme düzeyleri, kampın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı hakkındaki görüşleri, 
lider ve yöneticiler hakkındaki görüşleri, kampın akademik ve sosyal başarıya etkisi ile kampa katılmayı tavsiye 
edip etmeyecekleri soruları olmak üzere 11 soru yer almıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistik yöntem 
olarak ki kare (Chi-Square) ve çapraz tablolama (Cross-Tabulation) testleri uygulanmıştır. 

Test sonuçları, kampa katılan bay ve bayanların büyük çoğunlukla gezi için kampa geldiklerini, Trabzon 
ilini doğal güzellikleri nedeniyle tercih ettiklerini, kampların sosyal ve akademik başarıyı olumlu etkilediğini, 
kampa katılmayı başkalarına tavsiye edecekleri yönünde fikir belirttiklerini göstermiştir. Gençlik kamplarının 
gençlerin farklı yöreler gezmeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri, yararlı alışkanlıklar edinmeleri ve kendi 
yeteneklerini keşfetmeleri bakımından son derece faydalı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Ulusal Gençlik Kampı,  18-24 yaş, beklenti-görüş. 

 

YOUNGS OPINION AND EXPECTATION WHO PARTICIPATED IN NATIONAL YOUTH CAMP 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate of 18-24 aged of young’s opinion and expectation about camp 
who participated in National Youth Camp in Trabzon. Total 136 of young (62 boy and 74 girl), joined in 
National Youth Camp which organized in Trabzon in 2003, were voluntarily participated in this study as a 
subjects.  

A Survey was applied on young at their guest houses at the end day of the camp (8. day). The survey was 
composed two sections that personal information and opinion and expectations. In the personal information 
section there were 11 questions that age, sex, occupation, living area, mother-father education level, monthly 
outlay level, taking cigarette-alcohol, habits of doing sport. In the other section there were 11 questions that 
reason of the coming to the camp, most required activity, reason of the prefer of Trabzon, knowing goal of the 
camp, opinion about whether reach goals of the camp or not, effects of the camp on academic and social 
activeness, advise of joining camp. As a statistical method cross-tabulation were performed. 

The results showed that girls and boy’s think that most of them participated in camp for traveling, prefer 
to Trabzon city for natural beauties, youth camp has positive effects on social and academic achievements and 
they’ll advice participating youth camp to other people. Youth camps has positive effects on young people for 
traveling different area, meeting new friends and discovering own abilities. 

Key Words: Youth Camp, Opinion, Expectation. 
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GİRİŞ 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından “Toplumsal Kalkınma Gençlik Projesi” 

kapsamında, 2000 yılı yazında başlatılan Ulusal ve Uluslararası Gençlik Kampları ile, 

gençlerin ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini, doğa güzelliklerini daha yakından tanıma 

fırsatı bulmaları, yeni yaşam deneyimleri kazanmaları, farklı fikir ve anlayışlarla tanışarak 

kişisel birikimlerini zenginleştirmeleri ve farkında olmadıkları yeteneklerini keşfetmeleri gibi 

bir çok amaca yönelik gerçekleştirilmektedir. 

Genellikle 40’ a yakın ilde ortalama 4 dönem halinde düzenlenen gençlik kamplarında 

her dönem 8 günden oluşmaktadır. Ulusal Gençlik Kampları'nın her dönemine Türkiye'nin 

değişik bölgelerinden 18-24 yaş grubu arasında ortalama 80-100 gencin katılımı 

beklenmektedir. Kamplar boyunca ulaşım, konaklama, yemek ihtiyaçları, kamp programı 

çerçevesindeki bütün gezi ve etkinlikler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kamplar için 

ayırarak ilerlere gönderdiği bütçeyle ve gençlerden çok cüzi miktarda toplanan katılım 

ücretleriyle karşılanmaktadır.  Bununla birlikte kamp esnasında herhangi bir kaza veya ani 

rahatsızlık durumunda sağlık hizmetleri de kamp yönetimince ücretsiz olarak 

karşılanmaktadır. Bütün katılımcılar kampın ilk günü kamp buluşma yerine kendi 

imkanlarıyla ulaşmaktadır. Kamplarda yer alan etkinlikler; 

Serbest Zaman Etkinlikleri: Kampların eğlenceli bir atmosferde geçmesi için gençlere 

çeşitli serbest zaman etkinlikleri sağlanmaktadır. Bu sayede yöresel el sanatları ve yöresel 

işleri (fındık toplama, çay dizme v.b.) görüp fırsatlar çerçevesinde dener, kamp eğlencelerini 

(müzik, tiyatro, kamp ateşi, oyunlar v.b.) yaşar, konser, sergi ve festival gibi kültürel 

etkinliklerini izleyebilir, bir çok spor branşını yapma ve öğrenme imkanına sahip olurlar. 

Ayrıca yöre insanını tanımaları amacıyla köylere geziler düzenlenerek burada yöre insanıyla 

sohbet etme imkanı sağlanabilmektedir. 

Çevre Gezileri: Gençlerin bölgeyi tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle tanıyabilmeleri 

amacıyla geziler düzenlenmektedir.  

Gönüllü Çalışmalar: Kamp süresince birkaç gün 2-3 saat süreyle Gençlik ve Spor İl 

Müdürlükleri tarafından belirlenecek, yöre halkı yararına olan (çevre düzenlemesi, çevre 

temizliği, boya-badana, fidan dikimi, v.b.) bir işte gönüllü olarak çalışmaları sağlanmaktadır.  

Kamp Programı:  K a mp programı illere özgü farklı özellikler çerçevesince 

zenginleştirilmiş bir şekilde, kampın ilk günü kamp yönetimince kampçılara  dağıtılmaktadır.  

Gençlik kamplarının hedeflenen amaçlarına ulaşabilmesi için yönetici, lider ve kampa 

katılan gençler olmak üzere farklı tarafların görüşleri alınarak eksikliklerin giderilmesi önem 

arz etmektedir. Ülkemizde çok yeni olan Gençlik Kampı uygulamaları ile ilgili çalışmalar 

bulunmazken  bu çalışmanın hem literatüre katkı sağlayacağı hem de önümüzdeki yıllarda 

düzenlenecek olan kamp faaliyetleri için yararlı olacağı düşünülmektedir. 



YÖNTEM 

Denekler: 2003 yılında Trabzon ilinde düzenlenen Ulusal Gençlik Kampına katılan 

toplam 187 kampçıdan gönüllü olan 136’sı (74 bayan -62 bay) bu çalışmaya denek olarak  

katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması: Araştırmada kampa katılan geçlerin 

kişisel özellikleri ile görüş ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla tarafımızdan hazırlanan 

anket formu uygulanmıştır. Anketin kişisel bilgiler kısmında; yaş, cins, uğraş, yaşadığı yer, 

geldiği bölge, anne-baba eğitim düzeyi, aylık harcama miktarı, sigara-alkol kullanma 

durumları ve spor yapma alışkanlıkları olmak üzere 11 soru yer almaktadır. Görüş ve 

beklentiler kısmında ise; kampa gelme nedenleri, kampta en fazla yer almasını istedikleri 

faaliyet, Trabzon’u tercih etme nedenleri, kampta en fazla şikayetçi oldukları konu, kampın 

amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı hakkındaki görüşleri, lider ve yöneticiler hakkındaki görüşleri, 

kampın akademik ve sosyal başarıya etkisi ile kampa katılmayı tavsiye edip etmeyecekleri 

soruları olmak üzere 11 soru yer almıştır.  

Tüm dönemlerde anket formları kamp merkezinde ve gençlerin görüşlerinin 

belirginleşmiş olması bakımından kampın son günü (8. gün) uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi: Çalışmada elde edilen verilerin analizinde; ki kare (Chi-Square) ve 

çapraz tablolama (Cross-Tabulation) testleri uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Ankete katılan 18-24 yaş gençlerin yaş ortalaması baylarda 21.56 ± 1.86, bayanlarda ise 

20.97 ± 1.58 olarak belirlenmiştir. Trabzon’da gençlik kampına katılan gençlerin uğraşlarına 

bakıldığında; bay (% 37.5) ve bayanların (% 44.1) büyük çoğunluğunun  öğrenci olduğu 

tespit edilmiştir (toplam % 81.6). 

Gençlik kampı için Trabzon ilini tercih eden gençlerin geldikleri bölgelere bakıldığında; 

bay (% 20.6) ve bayanlarda (% 22.1) büyük çoğunluğun İç Anadolu bölgesinden geldiği 

(toplam % 42.6) görülmektedir. 

Gençlerin yaşadıkları yerin büyüklüğü sorulduğunda ise bayların büyük çoğunluğu 

metropol (% 21.3) ve şehirde (% 17.6) yaşadıklarını belirtirken, köyde yaşadığını belirtenlerin 

oranı sadece % 0.7’dir. Bayanlarda büyük çoğunluk şehir (% 25.7) ve metropolde (% 19.1) 

yaşadıklarını belirtirken, köyde yaşadığını belirten yoktur. 

Kampa katılan gençlerin anne eğitim seviyeleri incelendiğinde; baylarda büyük 

çoğunluğun anne eğitimi ilkokul olup (% 20.6), daha sonra lise gelmektedir (% 12.5). 

Bayanlarda anne eğitim seviyesi büyük çoğunlukla  lise iken (% 21.3) daha sonra ilkokul (% 

15.4) gelmektedir. 



Baba eğitim seviyelerine bakıldığında, bayların baba eğitimi büyük çoğunlukla 

üniversite (% 17.6) ve ilkokul (% 12.5) şeklindedir. Bayanlarda ise baba eğitimi büyük 

çoğunlukla üniversite (% 27.2) ve lise (% 12.5) olarak tespit edilmiştir. 

Gençlik kampına katılan gençlere aylık harcama miktarları sorulduğunda, bayların 

büyük çoğunluğu aylık harcamalarının 100-200 milyon (% 26.5) ve 200-300 milyon şeklinde 

(%11.8) belirtmişlerdir. Bayanların büyük çoğunluğu da aylık harcama miktarlarının 100-200 

milyon (% 25.7) ve 200-300 milyon olduğunu (% 19.1) belirtmişlerdir. 

Kampa katılan gençlere sigara kullanma durumları incelendiğinde, bay (% 31.6) ve 

bayanların (% 41.2) büyük çoğunluğu sigara kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Baylarda 

sürekli sigara içenlerin oranı % 7.3 iken bayanlarda bu oran % 4.4 şeklindedir. 

Gençlerin alkol kullanma durumlarına bakıldığında da bayların büyük çoğunluğu (% 25) 

ara sıra alkol aldıklarını ifade etmişlerdir. Alkol kullanmayan bayların oranı % 19.1’dir. 

Bayanların büyük çoğunluğu da alkol kullanmadığını belirtirken (% 32.4), ara sıra alkol alan 

bayanların oranı % 20.6’dır.  

Kampa katılan gençlerin spor yapma alışkanlıkları ile ilgili olarak bayların % 28.7’si 

herhangi bir spor dalı ile uğraştıklarını belirtirken, % 16.9’u hiç spor yapmadıklarını 

belirtmiştir. Bayanların % 29.4’ü hiç spor yapmadıklarını belirtirken, herhangi bir spor dalı ile 

ilgilenenlerin oranı % 25’dir. Gençlerin en sevdikleri spor dalları baylarda futbol (% 16.9) ve 

basketbol (% 8.1) iken, bayanlarda voleybol (% 13.2) ve yüzme (% 11) şeklindedir. 

Gençler kampa gelme nedenlerini bay (% 24.3) ve bayanlarda (% 34.6) büyük 

çoğunlukla gezi olarak ifade etmişlerdir. Daha sonra her iki grupta da eğlence (bay: % 19.1 - 

bayan: % 18.4) gelmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1: Gençlerin kampa gelme nedenleri. 

Cins Eğlence Gezi Arkadaşlık Spor 
Gönüllü 

Çlş. Toplam 

Bay (%) 19.1 24.3 1.5 0.7 - 45.6 

Bayan (%) 18.4 34.6 0.7 - 0.7 54.4 

Toplam (%) 37.5 58.8 2.2 0.7 0.7 100 

 

Kampa katılan gençlerin kampta en fazla yer almasını istedikleri etkinlik gezi (bay:% 

24.3-bayan:% 28.7) ve eğlence (bay:% 13.2 - bayan:% 21.3) olarak belirtilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Gençlerin kampta en fazla yer almasını istedikleri etkinlik. 

Cins Eğlence Gezi Arkadaşlık Spor 
Gönüllü 

Çlş. 
Toplam 

Bay (%) 13.2 24.3 3.7 3.7 0.7 45.6 

Bayan (%) 21.3 28.7 3.7 0.7 - 54.4 

Toplam (%) 34.6 52.9 7.4 4.4 0.7 100 



Gençler kamp süresince en fazla şikayetçi oldukları konuyu kurallardan şikayet (bay: % 

27.9-bayan: % 26.5) olarak ifade etmişlerdir (Tablo 3). 

Tablo 3: Gençlerin kampta en fazla şikayetçi oldukları konu. 

Cins Yok Yer Yemekler Kurallar Program Yön.-Lider Toplam 

Bay (%) 3.7 - 3.7 27.9 7.4 2.9 45.6 

Bayan (%) 10.3 0.7 5.1 26.5 9.6 2.2 54.4 

Toplam (%) 14 0.7 8.8 54.4 16.9 5.1 100 

 

Gençlere katıldıkları Ulusal Gençlik Kamplarının amaçlarına ne derece ulaşabildiği 

hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Bayların büyük çoğunluğu (% 27.2) ve bayanların büyük 

çoğunluğu (% 29.4) kapmaların amaçlarına çoğunlukla ulaştığını düşündüklerini 

belirtmişlerdir. Her iki grupta az ulaşıyor diyenlerin oranı da % 27.9 şeklindedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Kampların amaçlarına ulaşma düzeyi hakkındaki görüşler. 

Cins Ulaşmıyor Az Ulaşıyor Çoğu Ulş. Tümüyle 
Ulş. 

Toplam 

Bay (%) 0.7 12.5 27.2 5.1 45.6 

Bayan (%) 2.9 15.4 29.4 6.6 54.4 

Toplam (%) 3.7 27.9 56.6 11.8 100 

 

Kamp süresince program ve gençlerin ihtiyaçlarından sorumlu olan liderler hakkında 

gençlerin görüşü alınmıştır. Liderlerin görevleriyle ilgili yeterliliği konusunda bayların büyük 

çoğunluğu (% 28.7) liderleri yeterli bulmuşlardır. Bayanların büyük çoğunluğu da (% 32.4) 

liderleri yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir (Tablo 5). 

Tablo 5: Liderlerin yeterlilik düzeyi hakkındaki görüşler. 

Cins Oldukça  Yeterli Yetersiz Toplam 

Bay (%) 9.6 28.7 7.4 45.6 

Bayan (%) 16.2 32.4 5.9 54.4 

Toplam (%) 25.7 61 13.2 100 

 

Kampa katılan gençler Trabzon’u tercih etme sebebini büyük çoğunlukla (% 71.3) doğal 

güzellikler olarak ifade etmişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6: Trabzon ilini tercih etme sebepleri. 

Cins Sebebi yok 
Doğal 

Güzellikler 
Merak Arkadaş için Toplam 

Bay (%) 1.5 36 6.6 1.5 45.6 

Bayan (%) 4.4 35.3 12.5 2.2 54.4 

Toplam (%) 5.9 71.3 19.1 3.7 100 



Kamplara katılmanın akademik başarıyı olumlu etkileyip etkilemeyeceği konusundaki 

soruya bayların ve bayanların büyük çoğunluğu (% 66.2) olumlu etkileyeceği şeklinde görüş 

bildirmişlerdir (Tablo 7).  

Tablo 7: Kampların akademik başarıya etkisi. 

Cins Olumlu  Etkilemez Kararsız Toplam 

Bay (%) 30.9 7.4 7.4 45.6 

Bayan (%) 35.3 9.6 9.6 54.4 

Toplam (%) 66.2 16.9 16.9 100 

 

Kamplara katılmanın sosyal başarıyı olumlu etkileyip etkilemeyeceği konusundaki 

soruya bayların ve bayanların büyük çoğunluğu (% 86) olumlu etkileyeceği şeklinde görüş 

bildirmişlerdir (Tablo 8).  

Tablo 8: Kampların sosyal başarıya etkisi. 

Cins Olumlu  Etkilemez Kararsız Toplam 

Bay (%) 40.4 2.2 2.9 45.6 

Bayan (%) 45.6 5.1 3.7 54.4 

Toplam (%) 86 7.4 6.6 100 

 

Gençlere son olarak kampa katılmayı başkalarına tavsiye edip etmeyecekleri 

sorulmuştur. Bay ve bayanların büyük çoğunluğu (% 96.3) tavsiye edeceklerini ifade 

etmişlerdir (Tablo 9). 

Tablo 9: Kamplara katılmayı tavsiye etme durumları. 

Cins Evet Hayır Kararsız Toplam 

Bay (%) 44.1 - 1.5 45.6 

Bayan (%) 52.2 0.7 1.5 54.4 

Toplam (%) 96.3 0.7 2.9 100 

 

TARTIŞMA  

Kamp faaliyetleri genel olarak rekreasyon etkinlikleri arasında kabul edilmektedir. 

Ülkemizde rekreasyon faliyetlerine katılımı etkileyen faktörler konusunda yapılan çalışmalar 

mevcuttur (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Ancak çok yeni olan Ulusal ve Uluslararası  Gençlik Kampları 

konusunda çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada Ulusal ve Uluslararası Gençlik Kampına katılan gençlerin genel özellikleri 

ile görüş ve beklentileri değerlendirilmiştir. Kampa katılan gençlerin yaş ortalamalarına göre 

bayanların yaş ortalamasının baylardan düşük olduğu görülmektedir. Kamplar 18-24 yaş 

gençlerle sınırlı olmasına karşın kampa gelen gençler arasında bu yaş sınırının altında ve 



üzerinde katılımcılar olduğu dikkat çekmiştir. Bunun temel nedeni kayıtlar sırasında nüfus 

cüzdanı belgesine pek dikkat edilmemesi gösterilebilir. 

Kampa katılan gençlerin büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu görülmüştür. Kamp 

ilanları internet üzerinden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden, İl Müdürlüklerinden ve 

Üniversitelerden yapılmıştır. Bu şekilde üniversite öğrencilerinin duyurulara daha yoğun 

ulaşabildikleri düşünülmektedir. Kamp faaliyetlerine her kesimden gencin katılabilmesi için 

TV, radyo, gazete ve sokak panosu gibi reklam araçlarının da kullanılması yararlı olabilir. Bu 

sayede bu yararlı kampların sadece belli bir kesime değil 18 - 24 yaşındaki okuyan-okumayan 

çalışan-çalışmayan tüm gençlerimizin bu imkandan yararlanmaları sağlanabilir. 

Kampa katılan gençlerin büyük çoğunluğu metropol ve şehirde yaşamaktadır. Bu 

gençlerin okul ve diğer nedenlerle farklı yerler gezmeleri köy ve kasabada yaşayanlara oranla 

daha mümkündür. Bu nedenle özellikle köy ve kasabada yaşayan, maddi imkanları tatile 

çıkmalarına engel olan dezavantajlı gençlerin bu imkanlardan faydalanmaları için gerekli 

ortam hazırlanmalıdır. Her kamp döneminde belli sayıda kontenjan ayrılarak köylerden ve 

kasabalardan kendi imkanlarıyla bulundukları yerden başka hiçbir yere gitmemiş  gençlerin 

kamplara katılımı sağlanmalıdır.  

Gençlerin anne eğitimleri büyük çoğunlukla ilkokul ve lise seviyesindedir. Buna karşın 

baba eğitim seviyelerine bakıldığında üniversite mezunu oranının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu veriler Türkiye’nin genel eğitim durumunu destekler niteliktedir. Zira 1998 

DİE Hanehalkı İş Gücü Anketine göre kadınların % 22.4’ü okur yazar değilken, % 51.1’i 

ilkokul mezunudur. Üniversite mezunu olan kadınların oranı sadece % 2.8 olup kadınların 

eğitim seviyesi Türkiye ortalamasının altındadır (8).  

Kampa katılan bay ve bayanlar aylık harcama miktarlarını büyük çoğunlukla 200-300 

milyon  şeklinde ifade etmişlerdir. Harcama miktarının düşüklüğü büyük çoğunluğun öğrenci 

olmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  Kamp maliyetinin son derece düşük olması öğrenci 

gençlerin katılımını da artırmaktadır.  

Kampa katılan gençlerin büyük çoğunluğu sigara ve alkol kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen veriler gençler açısından umut vericidir. Zira Sağlık 

Bakanlığı verilerine göre de Türkiye’de 15 yaş üzerinde yaklaşık 2 kişiden biri sigara içmekte 

olup sigara içme oranı, erkeklerde yüzde 62, kadınlarda da yüzde 25 civarındadır. Tüm 

toplumun ise % 43.6’sı sigara kullanmaktadır. Toplumların özellikle genç popülasyonu 

madde bağımlılığının risk gurubunu oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 

1998’de yayınlanan hükümet raporuna göre gençler arasında günlük sigara içim oranı % 

24’tür. Bu ülkelerde alınan önlem ve yürütülen çalışmalar sayesinde bu oranlar az da olsa 

düşme eğilimine girmiştir (9). Gelişmekte olan ülkelerde ise durum tersinedir; henüz madde 

kullanım boyutu gelişmiş ülkelerdeki rakamlara ulaşamamış görünmekle beraber hızla 

artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, Türkiye yılda 1 milyar litre alkol 



tüketimiyle dünya alkol tüketiminde üçüncü sıradadır (10). Adli Tıp Kurumu raporlarına göre 

de Türkiye’de 1986-1991 yılları arasında bağımlılık yapıcı maddelere bağlı ölümlerde % 81 

oranında artış gözlenmiştir. Türkiye’de bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır (11, 12). Basında yer alan bir habere göre Türkiye’de sigara 

tüketimi 1994’ten beri yılda % 6 ila 10 arasında, nüfus artış hızının yaklaşık üç katı daha fazla 

artmaktadır (12). Bir tıp fakültesini de içine alan başka bir çalışmada ise (13) sigara içimi 

sorgulanmış ve öğrencilerin % 33.9’unun sigara kullandığı saptanmıştır.  

Bu araştırmada sigara-alkol tüketiminin düşüklüğü umut verirken, gençler arasındaki 

spor yapma alışkanlığının da oldukça düşük olması dikkat çekicidir (% 46.3). Bayanlarda hiç 

spor yapmayanların oranı baylara göre daha yüksektir. Gençlik kampları programları 

itibariyle bu gençlerin farklı spor branşları ile tanışmalarına ve yetenekli oldukları alanları 

keşfetmelerine imkan sağlaması yönünden büyük önem arz etmektedir. 

Gençlik kamplarının çok yönlü amaçları bulunmaktadır. Gençlerin kampa gelme amacı 

çoğunlukla gezi ve eğlence olmuştur. Aynı şekilde kampta en fazla yer almasını istedikleri 

faaliyetler de gezi ve eğlencedir.   

Kampta gençlerin en fazla şikayet ettikleri konunun kurallar olduğu belirlenmiştir. 

Gençler sabah erken kalkma, sabah sporu, yatış saati (24.00-13.00), alkol kullanmama, bay-

bayanlar arasında özel ilişki kurmama gibi kurallardan şikayetçi olmuşlardır. Kampta 

uygulanan kurallar Genel Müdürlük tarafından belirlenirken gençlerin fiziksel ve ruhsal 

yönden hiçbir zarar görmeden en sağlıklı biçimde amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi 

amaçlanmaktadır. Devlet güvencesi ile yapılan kamplarda ailelerin beklentisi de  çocuklarının 

sağlıklı bir ortamda, düşük maliyetle farklı yöreler gezmeleri ve farklı dostluklar 

edinmeleridir. Bu ortamda gençlerin karşılaşacağı en küçük olumsuzluktan kamp yönetimi 

sorumlu tutulacağından kuralların titizlikle belirlenmesi ve uygulanması zorunludur. Ancak  

Türkiye genelinde farklı illerde düzenlenen kamplarda farklı kuralların uygulanması, bazı 

kamp yöneticilerinin aşırı esnek davranması uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle kamplar 

öncesinde kuralların belirlenerek tüm illerde aynı titizlikle uygulanması yararlı görülmektedir. 

Gençlerin kurallardan şikayetçi olmalarına karşın, liderleri yeterli buldukları ve kampın 

amacına çoğunlukla ulaştığını düşündükleri gözlenmiştir. Kamp için Trabzon’u tercih etme 

sebebi çoğunlukla doğal güzelliklerdir. Ancak illerin tanıtımında daha yoğun çaba harcanması 

ve kamp programlarının, görevlilerinin kayıt sırasında gençlerin bilgisine sunması sonraki 

karışıklıkların önlenmesi bakımından önemli görünmektedir. 

Gençlerin büyük çoğunluğu kampların akademik ve sosyal başarıyı artıracağını 

düşünmektedir. İyi hazırlanmış ortamlarda farklı görevler alarak, farklı kişilerle bir arada 

bulunarak kendi yeteneklerini tanıma fırsatı bulan gençlerin normal yaşantılarına 

döndüklerinde kendilerine daha fazla güvenecekleri düşünülmektedir. Gençlerin büyük 

çoğunluğu başkalarına kampa katılmayı tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir. Bu görüşler 



kampların amaçlarına ulaştığını gösterse de daha fazla gencin kamplardan faydalanması için 

gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı atletizm yapan erkek ve kız çocuk sporcuların performansla ilişkili 
fiziksel uygunluk düzeylerinin yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre tespit edilmesi ve 
değerlendirilmesidir. 

Araştırmaya 4031 çocuk arasından belirli bir yetenek seçimi sonrası seçilen ve 6 ay-1.5 yıl 
boyunca atletizm takımı çalışmalarına katılmış olan, yaşları 10 ile13 arasında değişen 52 
erkek 43 kız toplam 95 sporcu çocuk gönüllü olarak katıldı. Deneklerin antropometrik 
özelliklerinin tespiti için boy, kilo, skinfold, çap, çevre ve uzunluk gibi değişkenleri içeren 17 
farklı ölçüm alındı ve somatotipleri belirlendi,  performansla ilgili fiziksel uygunluğun 
tespitinde 30 m hız koşusu, otur-uzan, 1 dakika mekik, 1 kg sağlık topu atışı, durarak uzun 
atlama, dikey sıçrama, sağ ve sol el kavrama kuvveti ve 1 mil koşu testleri uygulandı. Yaş ve 
cinsiyet grupları arasındaki farklılıkların tespitinde One-Way ANOVA/Tukey analizleri 
kullanıldı. 

Araştırmada, ölçümü alınan ve hesaplanan antropometrik özelliklerin hepsinde cinsiyetler 
arasında hiçbir yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). 
Erkek ve kız çocuklarda  toplam skinfold ve vücut yağ yüzdesi ortalamalarında yaş grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmezken (p>0,05), diğer 
değişkenlerde genelde 10 yaş grubu ile 12 ve 13 yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar 
olduğu tespit edildi (p<0,05, p<0,01). Somatotip elemanlarının hiçbirinde cinsiyet ve yaş 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Performansla 
ilgili fiziksel uygunluk testlerinde sadece 1 mil koşu testinde 12 yaş grubunda ve otur-uzan 
testinde 11 yaş grubunda cinsiyetler arasında anlamlı farklılık tespit edilirken (p<0,05), diğer 
testlerde ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Her iki cinsiyette  
yaş grupları karşılaştırıldığında  30 m sürat, 1 mil koşu, otur-uzan, durarak uzun atlama ve 1 
dk mekik test sonuçları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 
edilmezken (p>0,05), sağlık topu atışı, anaerobik güç, sağ ve sol el kavrama kuvveti 
ortalamalarında yaş grupları arasında 0,05 ve 0,01 seviyelerinde anlamlı faklılıklar tespit 
edildi. 

Sporcu erkek çocukların antropometrik değişkenleri, toplam skinfold ve vücut yağ yüzdesi 
değişkenleri dışında kız çocuklarından daha yüksektir. Ölçüm sonuçlarında gruplar 
arasındaki oluşan farklılıkların erkek ve kız çocuklarda sadece yaş grupları arasında 
olmasının büyüme ve gelişme ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bütün antropometrik 
değişkenlerde yaş artışıyla birlikte genellikle ölçüm değerlerinin de arttığı görülmüştür. 
Erkek çocukların mezomorfik-ektomorf, kız çocukların endomorfik-ektomorf yapıda olduğu 
tespit edilmiştir. Performans testlerinde kız ve erkek çocuklarda yaş artışıyla birlikte özellikle 
kuvvet performanslarının belirgin şekilde arttığı, cinsiyetler arasındaki farkların istatiksel 
olarak önemli olmasa da esneklik dışında genelde erkekler lehinde olduğu görülmüştür. 
Seçilmiş ve antrene edilmiş 11-13 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların benzer vücut 



yapısı ve fiziksel uygunluk performansına sahip olduğu, gruplar arasında tespit edilen 
farklılıkların cinsiyetten ziyade sadece yaş faktöründen kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Giriş 

Sporun dünya üzerinde eriştiği önem ve bu öneme paralel olarak sporcular ve ülkeler 
arasındaki rekabetin boyutlarının her geçen gün biraz daha arttığı günümüzde, üstün 
yeteneğin mümkün olduğu kadar erken ve hatasız olarak bulunması sporda başarı için önem 
taşımaktadır. Ayrıca seçilmiş mevcut sporcu çocukların antrenman durumlarına göre vücut 
yapılarının, fiziksel uygunluk düzeylerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Genel anlamıyla fiziksel uygunluk, fiziksel aktiviteleri başarılı bir şekilde yapabilme 
yeteneği olarak tanımlanır. Fiziksel uygunluk hem sağlıkla, hem de beceri ile ilişkili öğeleri 
içermektedir ve kardiovasküler dayanıklılık, kassal kuvvet ve dayanıklılık, vücut 
kompozisyonu, esneklik, çeviklik, güç, hız ve denge performanslarını ölçen testlerle 
değerlendirilmektedir.12,13,14,,20,21,25 

Vücut yapısının değerlendirmelerini içeren vücut şekli, büyüklüğü, oranı ve kompozisyonu 
ölçümlerinin her biri, spor branşları ve yarışmaları için ideal özelliklere dair ip uçları sağlar. 
Vücut yapısının değerlendirmesinin dört önemli kullanımı vardır; 1-Yetenekli sporcuların 
seçimi, 2-Sporcu gelişimini denetlemek ve değerlendirmek, 3-Antrenman ve performans 
denetimi ve 4-Siklet sporları için en uygun kas miktarının ve yağ oranının saptanması.15 

Bir çok çalışmada çeşitli branşlardaki elit sporcuların fiziksel ve fizyolojik özellikleri 
tanımlanmıştır. Fakat yarışmacı çocuk ve genç sporcular üzerinde yapılan çalışmalar 
özellikle de ülkemizde atletizm branşı için sınırlı sayıdadır. 

Bu çalışmada, atletizm yapan çocuk sporcuların bazı performansla ilişkili fiziksel uygunluk 
düzeylerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Materyal ve Metot 

Bu araştırmaya, Ankara’daki 6 farklı ilköğretim okulundan 1845 kız, 2196 erkek 
çocuktan belirli bir yetenek seçimi süreci sonrası Ego Spor Atletizm Takımı’nda 6ay ile1,5 
yıl boyunca haftada 3 gün, günde 90 dk antrenmanlara katılan, yaşları 10 ile13 arasında 
değişen 52 erkek 44 kız sporcu çocuk gönüllü olarak katıldı. Ölçüm ve testler Ankara 19 
Mayıs Naili Moran Atletizm Sahası ve Sincan GSGM İlçe Müdürlüğü Spor Tesislerinde 
yapıldı. Ölçümleri alınan çocuklara çalışma hakkında ve ayrıca ölçüm protokolleri hakkında 
bilgi verildi. Boy ve ağırlık ölçümü: Deneklerin ağırlık ölçümleri, 100 grama kadar hassas bir 
kantarda çıplak ayakla erkekler şort, kızlar şort ve tişört ile, boy ölçümleri ise Haarpender 
marka antropometrik set ile yapıldı. Elde edilen veriler ile vücut kitle indeksi (BMI) 
hesaplandı. Skinfold ölçümleri: Sub-scapula, triceps, biceps, subra- iliac, calf bölgelerinden 
ölçüm alınmıştır. 19 Vücut yağ yüzdesinin hesaplanması: Durning-Womersley‘in formülü 
kullanılmıştır.19 Çap ölçümleri: Ölçümler Harpenden marka kayan sürgülü kaliper ile bi-
acromial, bi- iliac, femur bikondüler ve humerus bikondüler çaplardan yapılmıştır. 19 Çevre 
ölçümleri: Ölçümler, fleksiyonda biceps ve calfin en kalın çevresinden yapılmıştır. 19 

Uzunluk ölçümleri: Harpenden marka kayan sürgülü kaliper ile kulaç, tüm kol, büst ve tüm 
bacak uzunluk ölçümleri yapılmıştır. 19 Somatotipin Belirlenmesi: Araştırmada somatotipin 
belirlenmesi için Heath-Carter Somatotip derecelendirme metodu kullanılmıştır.6 Sürat: 
Yüksek (ayaktan) çıkışla 30 metre hız koşusu  testi uygulanmış ve ölçümlerde fotosel 
kullanılmıştır. Anaerobik Güç: Dikey sıçrama testi ile ölçülmüştür. Kuvvet Ölçümleri: 
Dinamometre ile sağ ve sol el kavrama kuvveti, bacaklar bükülü 1 dk mekik, durarak uzun 
atlama, 1 kg sağlık topu atışı testleri uygulanmıştır. 



Kardiovasküler Dayanıklılık Ölçümü: Çocuklara yönelik fiziksel uygunluk test 
bataryalarında uygulanan 1 mil koş-yürü testi ile yapılmıştır. İstatistiki analizler: Bu 
çalışmalarda ölçülen değerlerin hesaplamaları ve istatistiki sonuçların elde edilmesi için 
Excel 2000 programı ve SPSS 11.0 for Windows adlı paket program kullanılmıştır. Tüm 
deneklerden elde edilen ölçüm ve hesaplanan değişkenlerin ortalaması ve standart sapmaları 
bulunmuştur. Her yaş ve cinsiyetteki gruplar arasındaki farklılıkların tespitinde One-Way 
ANOVA/TUKEY analizleri kullanılmıştır. İstatistiki açıdan p<0.05, p<0.01 anlamlılık 
seviyeleri kabul edilmiştir.  

Bulgular 

Çalışmaya katılan erkek ve kız çocuklar, yaş ve cinsiyetlerine göre gruplara ayrılmış, 
ölçüm ve test sonuçlarının ortalama, standart sapma değerleri, gruplar arası farklılığın tespit 
edilmesi için uygulanan ANOVA/Tukey test sonuçları bazı antropometrik özellikler için 
Tablo 1’de, somatotip elemanları için Tablo 2’de, performansla ilgili fiziksel uygunluk test 
sonuçları için Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmaya katılan sporcu çocukların yaş grupları ve cinsiyete göre bazı 
antropometrik özelliklerinin ortalama, standart sapma, ANOVA/Tukey test 
sonuçları 

Değişkeler YAŞ 
Erkek Kız 

Anova 
F 

Tukey 
Yaş ve Cinsiyet 

N Ort. SD N Ort. SD 

Boy 
(cm) 

10 14 142,3 5,9 6 141,3 3,7 12,24** 10-12 E, K ** 

11 9 145,7 3,7 15 145,5 6,8 

 

10-13 E, K ** 

12 18 152,8 5,2 18 152,1 5,9 11-13 E ** 

13 11 159,4 7 4 156,5 10 11-12 K * 

Toplam 52 150,1 8,4 43 148,7 7,8 11-13 K * 

Kilo 
(kg) 

10 14 31,4 4,6 6 29,3 3,3 10,07** 10-13 E **,  K * 

11 9 32,7 3,7 15 32,9 5,4 

 

11-13  E **, K * 

12 18 36,9 4,7 18 38,2 7,8 12-13 E ** 

13 11 49,9 12,3 4 45,1 10,3 
 

Toplam 52 37,5 9,6 43 35,7 8 

BMI 
(Kg/m2) 

10 14 15,5 1,9 6 14,6 1,1 5,29** 10-13 E ** 

11 9 15,4 1,6 15 15,4 1,7 

 

11-13 E ** 

12 18 15,8 1,4 18 16,4 2,7 12-13 E ** 

13 11 19,4 3,6 4 18,2 1,8 
 

Toplam 52 16,4 2,6 43 16 2,3 

Toplam SF 
(Tr+Sc+Bi+Si+Ca) 

(mm) 

10 13 29,1 11,8 6 32,8 4,2 2,03 

 

11 10 34,3 11,4 13 38,4 8,1 

 
12 17 31,9 7 18 41,4 11,8 

13 11 48,1 37,9 4 50,8 25,6 

Toplam 51 35,1 20,3 41 40,1 12,3 

vyy% 

10 13 12,6 4,2 6 14,5 1,6 2,39* 

 

11 10 14,9 4 13 16,4 2,7 

 
12 17 14 2,7 18 17 3,5 

13 11 17,2 7,6 4 19,1 5,6 

Toplam 51 14,5 4,9 41 16,7 3,4 

P<0,05*, p<0,01** 



Tablo 1’in devamı Erkek Kız Anova 
F 

Tukey 
Yaş ve Cinsiyet 

Değişkeler YAŞ N Ort. SD N Ort. SD 

Flek.biceps çev. 
(cm) 

10 10 20,7 2,3 4 20,8 1,4 2,77* 10-13 E * 

11 5 20,9 1,9 4 22,5 0,7 

  
12 11 22,5 1,6 6 22,6 1,9 

13 8 24,6 3,4 2 23,9 2 

Toplam 34 22,2 2,7 16 22,3 1,7 

Calf çevresi 
(cm) 

10 10 27,3 1,9 4 27,4 2,2 3,96** 10-13 E ** 

11 5 28,6 2,2 4 28,6 1,1 

  
12 11 29,2 1,8 6 30,5 2,7 

13 8 32,5 3,6 2 31,1 3,3 

Toplam 34 29,3 3 16 29,3 2,6 

Biacromial çap 
(cm) 

10 8 26,2 1,3 3 25,7 1,9 3,59** 10-13 E ** 

11 5 26,9 1,3 12 26,9 1,6 

  
12 11 28,2 1,3 9 28,2 2 

13 8 29,6 2,7 2 28,9 0,1 

Toplam 32 27,9 2,1 26 27,3 1,9 

Bi-iliac çap 
(cm) 

10 8 21,2 1,6 3 19,8 3,3 3,44** 10-13 E * 

11 5 21 1,1 12 21 1,5 

  
12 11 22,4 1,3 9 21,7 1,8 

13 8 23,7 1,3 2 22,4 1,8 

Toplam 32 22,2 1,7 26 21,2 1,9 

Büst uzunluğu 
(cm) 

10 8 74,4 1,2 3 74,9 3,5 5,92** 10-12 E,  K * 

11 5 77,9 5,1 12 77,9 4,6 

 

10-13 E ** 

12 11 80,4 3,1 9 83 3,6 

 13 8 83,9 4,4 2 80,3 1,2 

Toplam 32 79,4 4,9 26 79,5 4,8 

Tüm  bacak uz. 
(cm) 

10 7 70,3 4,8 3 66,4 1,6 5,70** 11-13 E * 

11 3 66,8 2,1 12 67,1 4,4 

  
12 10 74 2,8 9 70,4 3,2 

13 8 75,2 4 2 68,8 1,2 

Toplam 28 72,7 4,5 26 68,3 3,8 

Kulaç uzunluğu 
(cm) 

10 8 141,5 6,7 3 139,3 2,2 8,29** 10-12 E ** 

11 5 144,8 7,3 12 145,8 5,7 

 

10-13 E ** 

12 11 153,9 6,2 9 151,7 5,3 11-13 E ** 

13 8 162,1 10,5 2 152,9 2,3 
 

Toplam 32 151,4 10,9 26 147,6 6,5 

Tüm kol uzunluğu 
(cm) 

10 8 61,5 2,4 3 60,1 1,4 4,64** 10-13 E ** 

11 5 61,9 3,2 12 62,8 2,8 

 

11-13 E * 

12 11 65,6 3,2 9 66,1 3,1 

 13 8 68,3 5,1 2 65,4 1,1 

Toplam 32 64,7 4,4 26 63,8 3,3 

P<0,05*, p<0,01** 



 
 
Tablo 2. Çalışmaya katılan sporcu çocukların yaş grupları ve cinsiyete göre 
somatotip elemanlarının ortalama, standart sapma, ANOVA test sonuçları  

Değişkeler 
 

YAŞ 

Erkek Kız Anova 
F N Ort. SD N Ort. SD 

Endomorfi 

10 9 2 1,1 4 2,6 0,2 0,85 

11 3 2,5 1 4 2,8 0,2 

 
12 10 2,1 0,6 6 3 0,9 

13 8 2,5 1,5 2 2,5 0,4 

Toplam 30 2,2 1 16 2,8 0,6 

Mezomorfi 

10 9 3,2 1,1 4 3 0,8 0,94 

11 3 2,9 0,9 4 2,8 1,1 

 
12 10 2,8 1,3 6 2,2 0,9 

13 8 3,5 0,8 2 2,7 0,8 

Toplam 30 3,1 1,1 16 2,6 0,9 

Ektomorfi 

10 9 4,6 1,6 4 5 0,8 0,92 

11 3 4,8 1,9 4 5 0,9 

 
12 10 5,2 0,8 6 5 1,8 

13 8 3,9 1 2 3,8 0,5 

Toplam 30 4,6 1,3 16 4,8 1,2 

P<0,05*, p<0,01** 
 

Tablo  3 .  Çalışmaya katılan sporcu çocukların yaş grupları ve cinsiyete göre 
performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarının ortalama, standart sapma, 
ANOVA/Tukey test sonuçları 

Değişkeler YAŞ 
Erkek Kız Anova 

F 

Tukey 
Yaş ve 

Cinsiyet N Ort. SD N Ort. SD 

30 m sürat 
(Sn,ss) 

10 14 5,15 0,22 6 5,34 0,06 3,55** 

 

11 9 5,14 0,21 15 5,33 0,31 

 
12 18 4,99 0,2 18 5,2 0,41 

13 11 4,88 0,36 4 4,92 0,3 

Toplam 52 5,03 0,26 43 5,24 0,35 

1 mil koşu 
(dk:sn) 

10 12 08:05 00:38 5 08:48 00:44 2,66* 
 

11 5 08:14 01:09 13 08:36 00:53 

 
12 14 07:22 00:49 10 08:52 01:22 12 * 

13 9 07:55 01:26 4 08:40 01:02 
 

Toplam 40 07:49 01:00 32 08:43 01:01 

Otur-uzan 
(cm) 

10 14 20,1 4,8 6 22,5 5,1 2,89**  

11 9 18,5 5,8 15 26,1 3,9 

 

11* 

12 18 22,7 5,9 18 25,3 5,9 

 13 11 22,9 7,2 4 27,7 5,7 

Toplam 52 21,3 6 43 25,4 5,1 

P<0,05*, p<0,01** 

 
 



 
Tablo 3’ ün devamı 

Değişkeler YAŞ 
Erkek Kız 

Anova 
F 

Tukey 
Yaş ve Cinsiyet 

N Ort. SD N Ort. SD 

1kg sağlık topu 
atışı 
(m) 

10 14 6,1 1,1 6 5,3 0,5 11,62** 10-12 E * 

11 10 6,7 1 15 6,5 0,9 

 

10-13 E **, K * 

12 17 7,5 1,3 18 6,8 1,1 11-13 E ** 

13 11 9,2 1,2 4 7,8 0,6 12-13 E ** 

Toplam 52 7,4 1,6 43 6,6 1,1  

Durarak uzun 
atlama 
(cm) 

10 14 171,3 17,3 6 163,2 9,4 3,57** 

 

11 10 173,6 9,6 15 169,8 13,6 

 
12 17 185,8 12,9 18 171 27,1 

13 11 192,9 14,7 4 185,3 20,2 

Toplam 52 181,2 16,2 43 170,8 20,8 

Anaerobik Güç 
Kg.m/sn 

10 8 39,2 8,1 6 35,6 4,8 11,65** 10-13 E , K ** 

11 9 41,5 5,3 14 40,5 7,1  11-13 E **, K * 

12 16 48,4 7,8 18 47,2 9,7  12-13 E ** 

13 11 66,3 14,6 4 57,3 10,2  
 

Toplam 44 49,8 13,9 42 44,3 10,1  

Kavrama Kuvveti 
Sağ El 
(kg) 

10 12 16,5 3 5 15,7 1,9 11,14** 10-12 K * 

11 4 15,7 3,4 14 18,1 2,6 

 

10-13 E  **, K * 

12 16 21,2 3,9 9 23,9 3,1 11-12 K * 

13 8 29,2 7,6 3 25,5 6 11-13 E ** 

Toplam 40 20,8 6,5 31 2±0,1 4,6 12-13 E ** 

Kavrama Kuvveti 
Sol El 
(kg) 

10 12 15,6 2,2 5 14,6 2,3 8,38** 10-12 K * 

11 4 17,2 3,4 14 17,5 3 

 

10-13 E  **, K * 

12 16 20,1 3,7 9 21,9 4,6 11-13 E ** 

13 8 27,1 7,2 3 23,9 5,4 12-13 E ** 

Toplam 40 19,9 5,8 31 18,9 4,6  

1 dk mekik 
(tekrar sayısı) 

10 11 38,8 6 3 35,7 4,7 2,29* 

 

11 5 36 7 5 37,2 9,9 

 
12 15 39,3 5,6 9 31,8 4,7 

13 7 39,7 5,4 4 30,8 4,5 

Toplam 38 38,8 5,8 21 33,4 6,4 

P<0,05*, p<0,01** 
Tartışma ve Sonuç 

Çocuklara uygulanan fiziksel ve fizyolojik testler, düzenli fiziksel aktivitenin büyüme, 
gelişme ve sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek, ergenlik dönemindeki çocukların 
antrene edilebilirliklerini incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Çocukların büyüme, 
olgunlaşma ve fiziksel uygunluk modellerinde uzun süreli eğilimleri ve onların çeşitli 
şiddetlerdeki egzersizlere akut yanıtları da bu testler aracılığıyla belirlenebilmektedir.9   

Morfolojik faktörlerin insan performansını direkt etkilediği bilinmektedir. Elit 
sporcuların branşlarına göre vücut yapılarındaki farklılıklar araştırmalarla ortaya 
konulmuştur.3,4,5,6,7,24  



Araştırmada, ölçümü alınan ve hesaplanan antropometrik özelliklerin hepsinde cinsiyetler 
arasında hiçbir yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
Ortalamalara bakıldığında erkek çocukların antropometrik özellik değerleri toplam skinfold 
ve vücut yağ yüzdesi değişkenleri dışında kız çocuklarından daha yüksektir. Erkek ve kız 
çocuklarda  toplam skinfold ve vücut yağ yüzdesi ortalamalarında yaş grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmezken (p>0,05), diğer değişkenlerde 
genelde 10 yaş grubu ile 12 ve 13 yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,05, p<0,01). Ölçüm sonuçlarında gruplar arasındaki oluşan farklılıkların 
erkek ve kız çocuklarda sadece yaş grupları arasında olmasının büyüme ve gelişme ile ilgili 
olduğu düşünülmektedir. Bütün antropometrik değişkenlerde yaş artışıyla birlikte genellikle 
ölçüm değerlerinin de arttığı görülmüştür (Tablo 1). Çocuk ve genç sporcularla ilgili 
çalışmalarda, yoğun antrenmanların büyüme durumlarına etkisi araştırılmıştır. Büyüme bir 
bütün olarak vücudun yada belirli parçalarının hacmindeki artıştır. Büyüme ve olgunlaşma 
birbiri ile yakından bağlantılıdır ve gelişme terimi ile birlikte çok sık kullanılır. Gelişme ise 
büyüyen bir organizmanın dokularının yapısında, biyokimyasal bileşiminde oluşan 
değişiklikler sonucu olgunlaşması ve biyolojik fonksiyonlarının farklılaşmasını ifade eder.18 
Araştırmalar da çocuk ve genç yarışmacı sporcuların spor yapmayan gruplara göre genelde 
daha düşük vücut yağ yüzdesi oranlarına sahip olmasına karşın düzenli antrenmanın boy, 
vücut ağırlığı, vücut büyüklüğü ve ergenlik gelişimi üzerine etkisinin olmadığı, aynı yaştaki 
referans gruplarıyla benzer gelişim özellikleri gösterdikleri bildirilmiştir.8,10,16,23 

Araştırmada, somatotip elemanlarının hiçbirinde cinsiyet ve yaş grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Erkek çocukların somatotip 
ortalaması 2,2-3,1-4,6 iken, kız çocukların ki 2,8-2,6-4,8 olarak tespit edilmiştir. Kız ve 
erkek çocukların vücut yapıları arasındaki farklılıkların özellikle endomorfi ve mezomorfi 
üzerinde olduğu görülmektedir (Tablo 2). Okul öncesi dönemden ergenlik dönemine kadar 
olan yaşlarda erkek çocukların vücut yapıları kız çocuklardan daha fazla mezomorfik, biraz 
daha fazla ektomorfik ve daha az endomorfik özellik gösterirler.1,2,18 Araştırmada da benzer 
bir biçimde genelde erkek çocukların, mezomorfik-ektomorf, kız çocukların endomorfik-
ektomorf yapıda olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Çalışmalarda genç sporcuların bütün spor 
gruplarında mezomorfi bileşenini diğer iki bileşen üzerinde baskın olduğu ayrıca incelenen 
gruplarda genellikle çocukların morfolojik değişimleri ile aynı branştaki yetişkin sporcular 
için tanımlanan morfolojik değişimler arasında benzerlik görüldüğü bildirilmiştir.11,17,26 
Atletizm sporu çeşitli mesafelerde koşu, farklı atma ve atlama yarışmalarını içermekte ve bu 
yarışmalar birbirinden farklı vücut yapısı gerektirmektedir. Carter ve Heath 6’ın  
olimpiyatlara katılan elit atletizmcilerin somatotipleri incelendiği çalışmada, bütün dallarda 
mezomorf yapının baskın olduğu, kısa mesafe koşucularının genellikle mezomorf ve ekto-
mezomorf yapıda olduğu, koşu mesafesinin uzadığı yarışmalardaki sporcuların mezomorfi 
puanlarının azaldığı, ektomorfi puanlarının arttığı, disk, gülle, çekiç atıcılarının endo-
mezomorf, cirit atıcılarının dengeli mezomorf, dekatloncuların, sırıkla yüksek, yüksek, uzun 
ve üç adım atlayıcıların ekto-mezomorf yapıda olduğu fakat dekatloncuların mezomorfi ve 
endomorfi değerlerinin atlayıcılardan daha fazla olduğu görülmektedir. 

Performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarına bakıldığında bütün yaş gruplarında 
esneklik performansı dışında erkek çocukların kızlara göre daha iyi dereceler elde ettiği 
görülürken sadece 1 mil koşu testinde 12 yaş grubunda ve otur-uzan testinde 11 yaş grubunda 
cinsiyetler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Diğer testlerde ise istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Her iki cinsiyette yaş grupları 
karşılaştırdığında  30 m sürat, 1 mil koşu, otur-uzan, durarak uzun atlama ve 1 dk mekik test 
sonuçları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmezken 
(p>0,05), sağlık topu atışı, anaerobik güç, sağ ve sol el kavrama kuvveti ortalamalarında yaş 
grupları arasında 0,05 ve 0,01 seviyelerinde anlamlı faklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 3). Kız 



ve erkek çocuklarda yaş artışıyla birlikte özellikle kuvvet performanslarının belirgin şekilde 
arttığı görülmüştür. 

Başkanlık Fiziksel Uygunluk ve Spor Konseyi, Amerikalı çocuk ve gençlerin fiziksel 
uygunluğunu geliştirmek için fiziksel aktivite ve uygunluk ödül programı uygulamaktadır.22 

Başkanlık ve ulusal fiziksel uygunluk standartlarıyla bu çalışmada elde edilen 1 mil koşu, 
otur-uzan ve mekik test sonuçları karşılaştırıldığında, 1 mil koşuda, erkek çocukların tüm yaş 
gruplarında başkanlık standartlarının altında, ulusal standartların üzerinde dereceler elde 
ettiği, kızların 10 ve 11 yaş grubunda ulusal ve başkanlık standartlarının üzerinde dereceler 
elde ettiği, 12 ve 13 yaş grubunda başkanlık standartlarının altında fakat ulusal standartların 
üzerinde derecelere sahip olduğu görülmektedir. Otur-uzan performanslarında, her iki 
cinsiyette tüm yaş gruplarında elde edilen ortalamaların başkanlık ve ulusal standartların 
altında olduğu, 1 dk mekik performansında erkek ve kızların başkanlık standartlarının 
altında, erkeklerde 10, kızlarda 10 ve 11 yaş grubunda ulusal standartların üstünde sonuçlar 
elde edildiği görülmüştür.  

Sonuç olarak, seçilmiş ve antrene edilmiş 11-13 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların 
benzer antropometrik özellik ve fiziksel uygunluk performansına sahip olduğu, gruplar 
arasında tespit edilen farklılıkların cinsiyetten ziyade sadece büyümeye bağlı olarak yaş 
faktöründen kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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AKTİF SPORCULUK YAŞAMLARI SONA ERMİŞ ERKEK VE BAYAN MİLLİ TAKIM 
SPORCULARININ SPOR YAŞAMLARINA BAĞLI OLARAK YAŞADIKLARI SAĞLIK 

PROBLEMLERİ VE EGZERSİZ YAPMA ALIŞKANLIKLARI 
 

*Hakan ÜNAL    *Halit EGESOY 
 
*Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
 
GİRİŞ 
 

Performans sporcularında sıkça spor zararlanmaları görülmektedir. Aşırı kullanıma bağlı 

risk faktörlerine özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Cimnastik, buz pateni gibi bazı branşlar aşırı 

kullanıma bağlı yüksek bir sakatlık riskine sahiptir. Çok fazla uygulanan müsabakalar, 

antrenmanlar, mesleki yüklenmeler düzensiz yaşam tarzı, sağlık ve psikolojik problemler yoluyla 

sporcular zaman zaman formlarını kaybederler. Böylece antrenman ve müsabakadaki güç yeteneği 

düşer. Sakatlık riski artar. Spor zararlanmaları vücudun kendi güçlerinin oluşturduğu “endojen 

sakatlanmalar” dır. Tekrarlayan mikrotravmalar sonucunda patalojik değişiklikler görülür. Bu 

sakatlıklar, doğrudan akut travmayla değil uzun süreli sinsi zorlanmalarla  ortaya çıkarlar ve aktif 

sporculuk hayatı sonrası kasların atrofiye uğraması sonucunda şiddetini artırırlar. Sedanter 

insanlarla karşılaştırıldığında eski sporcuların omurga ve eklemlerinde dejeneratif değişiklikler 

görülmektedir. Bununla birlikte yüksek fiziksel uygunluk seviyesine bağlı olarak, iyi durumda olan 

kas gurupları ilerleyen yaşlarda dejeneratif değişikliklerle sporcu sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

Otuz yaşından sonra, tendonların obliterans atardamarlarla ilişkisi kesilir. Tendonlar diffüzyonla 

beslenmeye başlar. Bu zayıf beslenme nedeniyle aktif kişilerde özellikle topuk tendonu kısmi 

yırtıkları veya kopmaları görülebilir. Aktif spor yaşamlarından sonra, sporcuların yaşla beraber 

değişen fizyolojik yapıya uygun yüklenmeler yapmaları beklenir. Spor zararlanmaları, bu insanlarda 

başlıca sağlık sorunu olarak görünür ve genellikle bunu spor yaralanmaları izler. (1) (3) (7) (8) (9) 

Sporda hastalık ve sakatlıkların en kısa sürede geçirilmesi isteği sürekli var olmuştur. 

Profesyonel sporda baskı halini alan istek, daha geniş bir kesim (yönetici, antrenör, seyirci) 

tarafından sporcuya, dolayısıyla da sağlık ekibine yönelmiştir. Bu nedenle genellikle sporcu, tam 

olarak iyileşemeden aktiviteye döner. Sporcular genellikle hastalıkları konusunda yatakta olma 

konusunda kararsızdırlar. Bir an önce aktiviteye dönebilme kaygısı yaşarlar. Rehabilitasyonu tam 

olarak tamamlamadan aktiviteye başladıklarında ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Bu da 

performansı doğrudan ve olumsuz yönde etkilemektedir.ciddi sakatlıklar sporcunun yaşıyla birlikte 

artar. Sporda hastalık ve sakatlıkların en kısa sürede geçirilmesi isteği sürekli var olmuştur. Tam 

iyileşmemiş bir dokuda; kısalık, adhezyon gibi yapısal kötüleşmeler nedeniyle sportif aktiviteyle 

yeniden yırtılma, zorlanma, eklemlerde sıvı toplanması ve ağrılar ortaya çıkar. Sporcuların fiziksel 

yeterliliğini yeniden kazanabilmesi için rehabilitasyon programının bir fizyoterapist tarafından 
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yürütülmesine ihtiyaç vardır. Rehabilitasyon, fizyoterapi araçlarıyla ve fizyoterapist yardımıyla 

tamamlanırsa etkili olur. Tamamlanmış rehabilitasyon, tekrarlama olasılığı yüksek sakatlanmalara 

karşı aynı zamanda koruyucu bir yöntemdir. (2) (4) (5) (6) 

Elit sporcuların da müsabaka esnasında veya aktif spor yaşamları sonucundaki sedanter 

yaşamlarına bağlı olarak kalp krizinden öldükleri görülmektedir. Sedanter yaşam, yanlış beslenme 

sonucu beliren fazla kilolar, fiziksel tembelliğe yol açarak organ atrofilerine neden olmaktadır ve 

efor kapasitesini düşürmektedir. Tütün kullanımı  ve alkol kullanımı arteroseklerozun önemli 

hazırlayıcıları durumundadır. (10) 

 Egzersiz doğru yapıldığı ve gerekli tedbirler alındığında, sağlık açısından hayati önem 

taşımaktadır. Sporu düzenli yapmayan, aklına estikçe yapan veya gençliğinde aktif sporcu olup 

spora uzun süre ara verdikten sonra keyfi yüklenme yapan birçok kişide bu tür ölüm riski 

bulunmaktadır. Sağlık için egzersizin temel amacı; hareketsiz yaşantının neden olduğu organik ve 

fiziki bozuklukları önlemek veya yavaşlatmak beden sağlığının temeli olan fizyolojik kapasitesini 

yükseltmek, fiziksel uygunluğu ve sağlığı uzun yıllar muhafaza etmektir. (11) 

Acaba sporcular aktif sporculuk dönemlerinde  kazanmak için gösterdikleri emek ve özeni, 

bu dönem sona erdikten sonra kendi sağlıkları için de göstermekteler mi? Egzersiz yapmadıkları 

süreç içerisinde risk altında olduklarının farkındalar mı? Yaptığımız çalışmada, bu sorulara yanıt 

bulmaya çalıştık. 

 

YÖNTEM 

Araştırmaya farklı illerde yaşayan, artistik ve ritmik  cimnastik, voleybol, atletizm, hentbol, 

atıcılık, badminton branşlarında ortama 8.1 yıl milli takımlarda yarışmış ve aktif sporculuk 

yaşamlarını  noktalamış, 58 sporcu (30 erkek, 28 bayan) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Veriler, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen 19 sorudan oluşan anket yoluyla toplanmıştır. Eski milli 

sporculara, demografik nitelikler, spor yaşamlarında yaşadıkları sağlık sorunları, aktif sporculuk 

yaşamları sona erdikten sonraki yaşamlarında, sporculuk dönemlerinde yaşadıkları sağlık 

problemlerine bağlı süregelen rahatsızları, alışkanlıkları ve egzersiz yapma durumlarına ilişkin 

sorular sorulmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı (yüzde, ortalama, standart sapma) istatistikler 

kullanılmıştır. 
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BULGULAR: 
 
 

Tablo 1: Adayların Yaşlarına Göre Dağılımları 
 

YAŞ SAYI % 
24-30 32 55.2 
31-37 18 31 
38-44 8 13.8 

 
Tablo 1’e bakıldığında, çalışmamıza katılan deneklerin, %55.2’si 24-30 yaş arasında, %31’i 

31-37 yaş arasında, %13.8’i de 38-44 yaş arasında olduğu görülmektedir.  
 
 
Tablo 2 : Adayların Branşlarına Göre Dağılımları 
 

BRANŞ SAYI % 
Artistik Cimnastik 27 46.6 
Ritmik Cimnastik 13 22.4 
Atletizm 7 12 
Atıcılık 3 5.2 
Badminton 3 5.2 
Hentbol 2 3.4 
Voleybol 3 5.2 
 
  

Tablo 2’ye bakıldığında, deneklerin %69‘unun cimnastik branşından, %12’sinin atletizm 
branşından, %5.2’sinin atıcılık, badminton ve voleybol branşlarından ve %3.4’ünün de hentbol 
branşından olduğu görülmektedir. 
  
 
Tablo 3: Adayların milli takımlarda yarıştıkları dönemlerde, spor sonucu bir sakatlık geçirip, 
geçirmeme durumlarına göre dağılımları 
 

Adayların spor sakatlığı geçirip- 
geçirmeme durumlarına göre 

dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 44 75.8 
HAYIR 14 24.2 

 
 
 Tablo 3’e bakıldığında, adayların %75.8’inin milli takımlarda yarıştıkları dönemde spor 
kazası sonucu bir sakatlık problemi yaşadıkları, % 24.2’sinin de aktif milli sporculuk dönemlerinde 
hiçbir sakatlık sorunu yaşamadıkları belirlenmiştir.   
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Tablo 4: Adayların aktif sporculuk dönemlerinde yaşadıkları sakatlıklardan sonra, rehabilitasyon 
dönemlerini hekim kontrolünde geçirip, geçirmeme durumlarına göre dağılımları 
 

Adayların sakatlıklardan sonra, 
rehabilitasyon dönemini hekim 
kontrolünde geçirip-geçirmeme 
durumlarına göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 35 60.3 
HAYIR 23 39.7 

 
  

Tablo 4’e bakıldığında, adayların %60.3 ‘ü aktif milli sporculuk dönemlerinde yaşadıkları 
sakatlıklardan sonra, rehabilitasyon dönemlerini bir hekim kontrolünde geçirdiklerini, %39.7’si ise 
bir hekim kontrolünde geçirmediklerini belirtmişlerdir.  
 
 
Tablo 5: Adayların sakatlık sonrası, sağlıklarına tam olarak kavuşup kavuşamama durumlarına göre 
dağılımları 
 
Adayların sakatlıkları sonrası, sağlıklarına 

tam olarak kavuşup- kavuşamama ve 
normal yaşamlarını etkileyip-etkilememe 

durumlarına göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 23 39.6 
HAYIR 35 60.4 

 
 
 Tablo 5’e bakıldığında, adayların %60.4’ünün aktif sporculuk dönemlerinde yaşadıkları 
sakatlık sonrası, tekrar eski sağlıklı durumlarına tam olarak dönemedikleri, %39.6’sının ise tekrar 
eski sağlılarına kavuştukları görülmektedir.   
 
 
Tablo 6: Adayların aktif spor yaşamlarının sonlanmasında sakatlıklarının rolü olup, olmama 
durumlarına göre dağılımları 
 

Adayların aktif spor yaşamlarının 
sonlanmasında sakatlıklarının rolü olup- 

olmama durumlarına göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 22 37.9 
HAYIR 36 62.1 

  
 
 Tablo 6’ya bakıldığında, adayların %37.9’u aktif sporculuk yaşamlarının sonlanmasında 
sakatlıların bir rolü olduğunu, %62.1’ide spor sakatlıklarının bir rolü olmadığını ifade etmişlerdir.  
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Tablo 7: Adayların aktif spor yaşamlarında, en az bir kez sakat olarak müsabakaya katılıp, 
katılamama durumlarına göre dağılımları  
 

Adayların aktif spor yaşamlarında, en az 
bir kez sakat olarak müsabakaya katılıp-
katılmama durumlarına göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 34 58.6 
HAYIR 24 41.4 

 
 
 Tablo 7’ye bakıldığında, adayların %58.6’sı aktif spor yaşamlarında en az bir kez de olsa 
sakat olarak müsabakalara katıldıklarını, %41.4’ü de sakat olarak hiçbir müsabakaya 
katılmadıklarını belirtmişlerdir.  
 
 
Tablo 8: Adayların aktif spor yaşamlarından sonraki hayatlarında,  düzenli egzersiz yapıp-
yapmama ve nedenlerine göre dağılımları 
 

Adayların aktif spor yaşamlarından 
sonraki hayatlarında,  düzenli egzersiz 

yapıp-yapmama durumlarına göre 
dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 22 37.9 
HAYIR 36 62.1 

Egzersiz yapmama nedenleri   
İsteksizlik, bitkinlik 26 72.2 

Vakit darlığı 10 27.8 
 
 
 Tablo 8’e bakıldığında, adayların %37.9’u aktif spor yaşamlarından sonra hayatlarında 
düzenli egzersiz yaptıklarını, %62.1’de düzenli egzersiz yapmadıklarını belirtmişlerdir. Egzersiz 
yapmayanların %72.2’si egzersiz yapmama nedeni olarak isteksizlik, bitkinlik, %27.8’de vakit 
darlığı gibi sebepler ileri sürmüşlerdir.  
 
 
Tablo 9: Adayların aktif spor yaşamları sonrası düzenli bir beslenme alışkanlığına sahip olup 
olmama durumlarına göre dağılımları 
 

Adayların düzenli bir beslenme 
alışkanlığına sahip olup- olmama 

durumlarına göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 27 46.6 
.HAYIR 31 53.4 

 
 
 Tablo 9’a bakıldığında, adayların %46.6’sı aktif spor yaşamları sonrasında düzenli beslenme 
alışkanlığına sahip olduğunu, %53.4’ü de düzenli bir beslenme alışkanlığına sahip olamadığını 
belirtmişlerdir. 
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Tablo 10: Adayların aktif spor yaşamlarındaki ve şimdiki vücut ağırlıkları arasında 10 kg. ve üzeri 
fazlalık olup olmama durumlarına göre dağılımları 
 
Adayların aktif sporculuk yaşamları ile şu 

anki vücut ağırlıkları arasında 10 kg. ve 
üzeri fazlalık olup-olmama durumlarına 

göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 19 32.8 
HAYIR 39 67.2 

 
 
 Tablo 10’a bakıldığında, adayların %32.8’inin aktif sporculuk dönemlerindeki vücut ağırlığı 
ile şimdiki vücut ağırlığı arasında 10 kg. ve üzeri bir fark olduğu, %67.2’sinin vücut ağırlıklarında 
ise10 kg. ve daha az bir fark olduğu görülmektedir. 
 
 
Tablo 11: Adayların içki, sigara gibi kötü alışkanlıklara sahip olup-olmama durumlarına göre 
dağılımları 
 

Adayların içki, sigara gibi kötü 
alışkanlıklara sahip olup-olmama 

durumlarına göre dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

Sigara   
EVET 19 32.7 

HAYIR 39 67.3 
Alkol   
EVET 11 18.9 

HAYIR 47 81 
Her İkisi   

EVET 10 26.2 
HAYIR 48 73.8 

 
 Tablo 11’e bakıldığında, adayların %32.7’sinin sigara, %18.9’unun alkol kullandıkları, 
%26.2’sinin de hem sigara hem de alkol kullandıkları tespit edilmiştir. Adayların %73.8’inin her 
ikisini de kullanmadıkları belirlenmiştir. 
 
 
Tablo 12: Adayların aktif sporculuk yaşamları sonrasında düzenli doktor kontrolünden geçip  
geçmeme durumlarına göre dağılımları 
 

Adayların düzenli doktor kontrolünden 
geçip-geçmeme durumlarına göre 

dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 10 17.3 
HAYIR 48 82.7 

 
 Tablo 12’ye bakıldığında, adayların %17.3’ünün aktif sporculuk yaşamları sonrasında 
düzenli doktor kontrolünden geçtikleri, %82.7’sinin de düzenli doktor kontrolünden  geçmedikleri 
görülmektedir. 
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Tablo 13: Adayların aktif sporculuk yaşamları sonrasında sağlıklarına gerekli özeni gösterip 
göstermeme durumlarına göre dağılımları 
 

Adayların sağlıkları için, gerekli özeni 
gösterip, göstermediklerine göre 

dağılımları 

 
Sayı 

 
% 

EVET 23 39.6 
HAYIR 35 60.4 

 

 Tablo 13’e bakıldığında, adayların %39.6’sının aktif sporculuk yaşamları sonrasında 
sağlıklarına gereken özeni gösterdikleri, %60.4’ünün de gereken özeni göstermedikleri 
görülmektedir.  
 

TARTIŞMA 
 Yaptığımız çalışmada, aktif sporculuk yaşamları sona ermiş milli takım sporcularının 

yaşlarına göre dağılımlarına bakıldığında, %55.2’sinin 24-30 yaş arasında olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç bize, eski milli sporcuların 24 yaşlarına geldiklerinde spordan ve milli takımdan 

koptuklarını göstermektedir. Bir sporcu için 30’lu yaşlar, uluslararası deneyimin üst düzeyde 

olduğu ve branşa özgü beceri ve tekniğinin mükemmel hale getirilebildiği yaşlardır. Ülkemizde 

milli takımlarda yarışan sporcularımız, 30’lu yaşlara gelmeden bazı nedenlerden dolayı spordan 

kopmaktadırlar. Bu durum oldukça düşündürücü ve üzüntü vericidir.  

 Adayların aktif sporculuk dönemlerinde yaşadıkları sakatlıklardan sonra rehabilitasyon 

dönemlerini hekim kontrolünde geçirip-geçirmeme durumları incelendiğinde, milli takımlarda 

yarışan milli sporcuların %39.7’sinin sakatlık sonrası rehabilitasyon dönemlerini bir hekim 

kontrolünde geçirmedikleri görülmektedir. Bu değer, milli takımlar düzeyine gelmiş sporcuların 

sakatlıklarını yeteri kadar önemsememe, antrenör baskısı, milli takım doktorlarının sakatlık 

problemi olan sporculara gerekli ilgiyi göstermeme veya ilgilenmeme gibi sebeplerle açıklanabilir.  

 Adayların sakatlık sonrası eski sağlıklarına tam olarak kavuşup-kavuşmama durumlarına 

bakıldığında, %60.4’ünün eski sağlıklarına tam olarak kavuşamadıklarını görmekteyiz. Aktif 

sporculuk dönemlerinde, spor sakatlıkları sonucu spordan erken yaşlarda kopan ve tekrar eski 

sağlığına tam olarak kavuşamayan sporcuların çokluğu oldukça düşündürücü ve üzüntü vericidir. 

Bu durum, milli takımlarda görev yapan uzman hekimlerin, spor sakatlığı geçirmiş milli sporcuları 

tekrar eski sağlıklı yaşamlarına döndürebilecek, yeterli tıbbi donanımlara sahip olamamalarının bir 

sonucu olarak açıklanabilir. 

 Adayların aktif spor yaşamlarında sakat olarak müsabakalara katılıp katılamama durumları 

incelendiğinde, %58.6’sının yarışmalara sakat olarak katıldıkları tespit edilmiştir. Bu, oldukça 

büyük bir orandır. Yarışmalara sakat olarak katılmak, sakatlığın iyileşmesine engel olmakta, kronik 

sakatlık riskine ve aktif spor yaşamlarının sona ermesine ve sivil yaşamlarında eski sağlıklarına tam 

kavuşamamalarına neden olmaktadır.  
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 Adayların, aktif spor yaşamlarından sonraki hayatlarında, düzenli egzersiz yapıp-yapmama 

durumları incelendiğinde, %62.1’inin düzenli egzersiz yapmadıkları görülmektedir. Milli takımlar 

düzeyinde yarışmış elit sporcular için bu değer, oldukça yüksektir. Adaylar, düzenli egzersiz 

yapmamalarını %72.2’lik bir oranla isteksizlik ve bitkinlik nedenleri ile açıklamışlardır. Bunun 

nedenleri, adayların branşlarına olan ilgisini ve motivasyonunu kaybetmesi, sporculara sağlanan 

maddi ve manevi imkanların azlığı gibi sebepler olarak açıklanabilir.  

 Milli takımlar düzeyine gelmiş ve aktif sporculuk yaşantısı sona ermiş milli sporcuların, 

%53.4’ünün düzenli bir beslenme alışkanlığına sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Milli takımlarda 

yarışmış bu elit sporcuların, aktif sporculuk dönemleri sonrasında düzenli bir beslenme 

alışkanlığına sahip olamaması, bu sporcuların aktif sporculuk dönemlerinde gerek kulüp, gerekse 

milli takımlarda sporcu beslenmesi konusunda yeterli bilgilendirme ve kontrole sahip 

olmamalarının bir sonucu olarak açıklanabilir.  

 Adayların, içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklara sahip olup-olmama durumları 

incelendiğinde, %73.8’inin aktif spor yaşantılarından sonraki dönemde her ikisini de 

kullanmadıkları görülmektedir. Aktif sporculuk yaşantıları sona ermiş milli sporcuların büyük bir 

bölümünün sivil yaşamlarında sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması oldukça 

sevindiricidir. Bu durum, sporun insanları disipline etmesinin ve kötü alışkanlıklardan uzak 

tutmasının bir sonucu olarak açıklanabilir.  

 Adayların, aktif sporculuk yaşamları sonrasında, sağlıklarına gerekli özeni gösterip-

göstermeme durumları incelendiğinde %60.4’ünün aktif sporculuk sonrasında sağlıklarına gereken 

özeni göstermedikleri belirlenmiştir. Bunun nedeni, sporcuların yoğun ve yorucu spor yaşamları 

sonrası, rahat yaşama istekleri olarak düşünülebilir. 

SONUÇ 

Aktif sporculuk yaşamları sona ermiş milli takım sporcularının, aktif sporculuk 

yaşamlarında geçirdikleri sakatlıkların, aktif sporculuk yaşamları sonrası, normal yaşamlarını 

olumsuz etkilediği, tedavi ve rehabilitasyon dönemini öngörülen süreden erken tamamladıkları, 

aktif sporculuk dönemlerinde yarışmayı kazanmak için gösterdikleri özeni rehabilitasyon 

döneminde sağlıkları için göstermedikleri, küçümsenemeyecek kadar büyük bir bölümünün 

sakatlıklarının iyileşmemesine bağlı olarak spor hayatlarını noktaladıkları, düzenli doktor 

kontrolünden geçmedikleri ve sağlıklarına gereken önemi vermedikleri  ortaya çıkmıştır.  Ayrıca 

aktif sporculuk yaşamları sona ermiş milli takım sporcularının büyük bölümünün aktif sporculuk 

yaşamları sonrası düzenli egzersiz yapmadıkları ve dengeli beslenmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Bunların nedeni, performans sporcularının aktif yaşamları boyunca, yoğun egzersizlerden dolayı 

sosyal hayatlarını kısıtlı olarak yaşamaları ve sporun vermiş olduğu fizyolojik ve psikolojik 

yorgunluktan dolayı, rahat yaşama istekleri olarak açıklanabilir.  
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“AEROBİK AKTİVİTELERDE CİNSİYET FARKLILIĞI.” 
 

ORHAN, İ.*, ÖZER, M.K.* ÖZDÖL, Y.* 
 

*Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
 
 
 

ÖZET 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı aerobik egzersizlerde cinsiyetler arasında olan 

farklılıkları belirlemektir.  
Metod: Çalışmaya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 15 erkek, 

15 bayan öğrenci katıldı. Deneklerin boy, ağırlık ve antropometrik ölçümleri yapıldı. %yağ, 
BKI ve yağsız beden ağırlığı hesaplandı. VO2Max’ları Astrand Testi ile belirlendi.  

Bayanların boy ve ağırlıkları arasında (r = ,560, p = ,030), boy ve yağsız beden ağırlığı 
arasında (r= -,530, p= ,042), ağırlık ve yağsız beden ağırlığı arasında (r= ,839, p= ,000), % 
yağ ve yağsız beden ağırlığı arasında (r= -,653, p= ,008) ve VO2Max ve kalp atım sayısı arasında 
(r= -,745, p= ,001) ilişki bulunmuştur (p<0,01, p<0,05). Erkeklerin boy ve ağırlıkları arasında 
(r= ,629, p= ,012), boy ve % yağ arasında (r= ,616, p= ,014), boy ve yağsız beden ağırlığı 
arasında (r= ,547, p= ,035), ağırlık ve % yağ arasında (r= ,591 p= ,020), ağırlık ve yağsız 
beden ağırlığı arasında (r= ,978, p= ,000), ağırlık ve kalp atım sayısı arasında (r= -,683, p= 
,005), % yağ ve kalp atım sayısı arasında (r= -,590, p= ,021), yağsız beden ağırlığı ve kalp 
atım sayısı arasında (r= -,616, p= ,015) ve VO2Max ve kalp atım sayısı arasında (r= -,626, p= 
,013) ilişki bulunmuştur (p<0,01, p<0,05). 

Çalışmaya katılan erkek ve bayan denekler karşılaştırıldığında boyları, ağırlıkları, 
beden kütle indeksi, % yağ, yağsız beden ağırlığı  arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 
0,01). Kalp atım sayısı ve VO2Max arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p< 0,01). 

 
ABSTRACT 
 
SEX DİFFERENSES TO AEROBİC EXERCİSE   
Purpose: The aim of study was   determined different between sexes to aerobic 

exercise. Methods: Fifteen male and fifteen female university students participate that to 
study school of physical education and sports. Subjects were measurement height, weight and 
anthropometrics. %fat, body mass index and fat free mass were estimate. VO2Max was 

determined with Astrand Test. Results: Height was correlated weight (r =,560, p = ,030) and fat 
free mass (r=-,530, p=,042) for female. Weight was correlated fat free mass (r=,839 p=,000) 
for female. %fat was correlated fat free mass (r=-,653, p=,008) for female. VO2Max was 

correlated hearth rate (r=-,745, p=,001). Height was correlated weight (r =,629, p = ,012) and fat 
free mass (r=-,547, p=,035) and %fat (r=,616, p=,014) for male. Weight was correlated %fat 
(r=,591 p=,020) and fat free mass (r=,978 p=,000) and hearth rate (r=-,683, p=,005) for male. 
Hearth rate was correlated %fat (r=-,590, p=,021) and fat free mass (r=-,616, p=,015) and 
VO2Max (r=-,626, p=,013) for male (p<0,01, p<0,05). Weights, heights, body mass indexes, 
%fat, fat free mass was significantly different between sexes (p<0,01). Hearth rate was not 
significantly different between VO2Max (p<0,01). 
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GİRİŞ 
 
Fiziksel aktivite iskelet kaslarının kasılmasıyla ortaya çıkan bedensel hareketler olarak 

tanımlanabilir. Fiziksel aktivitenin yoğunluğu ve türüne göre, tüketilen enerji miktarı 
değişiklik gösterir (1,2,3,4). 

 

Sağlıklı yaşam biçiminin önemli unsurlarından birisi de düzenli fiziksel aktivitedir. 
Fiziksel aktivitenin bireysel planlanmasında aktivite yoğunluğunun incelikli olarak 
belirlenmesi gereklidir. Fiziksel uygunluk unsurlarının geliştirilmesi, bu unsurların belirli 
yoğunluklarda çalıştırılmasına bağlıdır. Fiziksel uygunluk egzersizlerinde, yüklenme 
yoğunluğu, bireylerin uygunluk düzeylerine ve geliştirilecek unsurun özelliğine göre 
değişiklik gösterir (3,5,6,7,8,9).  

Aerobik egzersizler, orta dereceli yoğunlukta  sürdürülebilir egzersizlerdir. Oksijenli 
ortamda yağların yakıt olarak kullanıldığı aktivitelerdir (1,2,3,8,10,11). Aerobik  uygunluk 
alınan oksijenin taşınması ve kullanılması kapasitesini içerir. Aerobik dans,  paten, merdiven 
çıkma, kayak, kürek çekme, yürüme,  koşu, bisiklete binme, yüzme gibi büyük kas grubu 
aktiviteleri ile geliştirilir ve korunur (2,11,12). Aerobik uygunluk solunum, kalp ve dolaşım, 
kaslar gibi önemli organlar ve sistemlerin yeterliliğini içerir. Aerobik uygunluk geliştiğinde 
fiziksel, mental sağlık ve performans da güçlenir. Aerobik egzersiz ve uygunluktaki gelişme 
(8); 

 

· Dolaşım, solunum ve yağ metabolizmasını geliştirir. 
· Stres, beden yağı ve kalp hastalığı riskini azaltır. 
· Kemik, ligament ve tendonların güçlenmesini sağlar. 
· Ağırlığı kontrol eder. 
· Daha çok enerji sarf ederken daha az yorgunluk duyulmasını sağlar. 
· Ruh halini, benlik kavramı ve beden imajını güçlendirir. 
· Daha güçlü ruhsal denge sağlar. 
· Hoşgörü sağlar. 

 

Sağlıklı yaşam biçiminin önemli unsurlarından birisi de düzenli fiziksel aktivitedir. 
Fiziksel aktivitenin bireysel planlanmasında aktivite yoğunluğunun incelikli olarak 
belirlenmesi gereklidir. Fiziksel uygunluk unsurlarının geliştirilmesi, bu unsurların belirli 
yoğunluklarda çalıştırılmasına bağlıdır. Fiziksel uygunluk egzersizlerinde, yüklenme 
yoğunluğu, bireylerin uygunluk düzeylerine ve geliştirilecek unsurun özelliğine göre 
değişiklik gösterir (3,5,6,7,8,9). 

Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarından en önemlisi aerobik uygunluk olarak 
görülmektedir. Araştırmalar yoğunluk ve miktarı iyi ayarlanmış aerobik egzersizlerin sağlığı 
pozitif etkilediğini göstermektedir. Son yıllarda fiziksel aktivitenin standardize edilmesiyle 
ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Fiziksel aktivitenin yoğunluğunun ve miktarının 
belirlenmesi, hedef fiziksel uygunluk programlarının yapılabilmesi için gerekmektedir 
(1,8,13,14). Sağlıkla ilgili Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite yoğunluğu arasındaki ilişki 
birçok makalede yayınlanmıştır (15,16). Birçok epidemiyolojik çalışma, fiziksel aktiviteyle 
sağlık arasında bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.  Bu çalışmalarda testlerle ve anketlerle, 
bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri belirlenmiştir (17,18). 
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Aerobik uygunlukla ilgili artan kapasite ve uyum sadece yaşamınıza yıllar katmaz, 
aynı zamanda yaşam kalitesini de arttırır. 1960’lı yılların başında ABD’de yetişkin nüfusun  
% 5’inden daha azı düzenli aerobik egzersiz yapmaktaydı. Kalp rahatsızlığı oldukça fazla 
görülmeye başladığından beri aerobik egzersiz yapan aktif yetişkin sayısı artmaya başladı. 
Kalp hastalıklarında da düşme eğilimi görüldü. Yürüyüşçüler, koşucular, bisikletçiler ve 
aerobik katılımcıları her yerde sağlıklı, ideal ağırlıkta olmak ve iyi bir beden formuna sahip 
olmak için egzersiz yapmaya başladılar. Bir çoğu yazın yüzme ve bisiklet, kışın da kayak ve 
kayak kros aktivitelerine yıl boyu katıldılar. Hekimler hastalarını sağlıklarını koruma ya da 
rehabilitasyon için egzersiz yapmaya özendirdiler (8). 

 
VO2Max bireyin bir dakikada ulaşabildiği oksijen kullanma düzeyidir. Güç; burada 

oksidatif sistemin kapasitesi anlamında kullanılır. Maksimal aerobik güç, enerjinin büyük 
oranda aerobik sistemden karşılandığı dayanıklılık aktivitelerinde büyük önem taşır. Örneğin 
maksimal aerobik gücü daha yüksek olan birey dayanıklılık aktivitelerinde daha başarılı olur. 
Sporcu olmayanlar için ortalama dakikada kullanılan oksijen miktarı 3 ile 4 litredir. 
Dayanıklılık sporcuları için ise 5-6 litre rapor edilmektedir. Bireyin kullandığı dakikada 
oksijen miktarı onun Aerobik Kapasitesidir (8). VO2Max erkeklerde 17-21 yaş, bayanlarda 
12-15 yaş arasında  iyi değerlere ulaşır (19). 

 
3 L/min / 60 kg = 50 ml/(kgxmin) bu sonuç bireyleri beden ağırlıklarını dışlayarak 

karşılaştırmaya yardımcı olur. Bu ölçü Aerobik Güç olarak adlandırılır. Beden ağırlıkları 
farklı iki birey aynı miktarda oksijen tüketmiş olsunlar. 60 kg ve 100 kg olan iki kişinin 
kullandıkları oksijen miktarı aynı olsa bile aerobik güçleri farklı olacaktır. 

 
· 3 L/min / 60 kg = 50 ml/(kgxmin) 
· 3 L/min / 100 kg = 30 ml/(kgxmin) 
 

Maksimal aerobik güç egzersiz sırasında kullanılan oksijen miktarını ölçmek için 
kullanılır. Maksimal aerobik güç kardiak performans ve fonksiyonel kapasitesinin 
kestirilmesine olanak sağlar (8). 

 
Maksimal oksijen tüketimi, sporcuların ve fitnes programlarına katılan bireylerin 

fiziksel çalışma kapasitelerini belirlemek için kullanılır. Sporcular için kullanılan standartlar, 
sporcu olmayanlar için uygun değildir. VO2Max yaşla ilişkili olarak çocukluk döneminden 
başlayarak 20’li yaşlarda zirveye ulaşır ve bu yaşlardan sonrada yavaş bir biçimde azalmaya 
başlar (20). 

 
Uzun süreli bir bedensel etkinlikte bireyin performans kapasitesi özellikle çalışan 

kaslara oksijen taşıma ve dağıtma yeteneğine bağlıdır. VO2Max, maksimal ve submaksimal 
çalışma olmak üzere iki şekilde belirlenebilir. Maksimal işte VO2 doğrudan solunan gazlardan 
veya iş yoğunluğundan kestirilebilir. VO2Max submaksimal koşu bandı veya ergobisiklet de 
egzersize kalp atım sayısı cevapları ile belirlenebilir. Yükteki doğrusal artışın doğrusal 
oksijen kullanımı artışına neden olduğu bildirilmektedir. Egzersizde iş yükü artınca kullanılan 
kasların oksijen ihtiyacı da artmaktadır. Egzersiz testinde yük dereceli olarak deneğin 
sürdürebileceği düzeye kadar arttırılır. Bu noktada VO2Max’ta artan iş yükü ile oksijen 
kullanımının doğrusal ilişki içinde olduğu varsayılır (8). 
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Çizelge 1: Kalp solunum uygunluğunun değerlendirme standartları VO2Max         

(ml.kg-1.min-1) (21). 
  Yaş (yıl)           Düşük              Yeterli                  İyi                   Çok iyi             Mükemmel 
  Bayan 
 
  20-29                   =31                 32-34                  35-37                38-41                      42+ 
  30-39                   =29                 30-32                  33-35                36-39                      40+ 
  40-49                   =27                 28-30                  31-32                33-36                      37+ 
  50-59                   =24                 25-27                  28-29                30-32                      33+ 
  60+                      =23                 24-25                  26-27                28-31                      32+ 
 
  Erkek 
 
  20-29                   =37                 38-41                  42-44                 45-48                     49+  
  30-39                   =35                 36-39                  40-42                 43-47                     48+ 
  40-49                   =33                 34-37                  38-40                 41-44                     45+ 
  50-59                   =30                 31-34                  35-37                 38-41                     42+ 
  60+                      =26                 27-30                  31-34                 35-38                     39+ 
 
The Phisical Fitness Spesialist Cartification Manual, The Cooper İnstitue for Aerobics Research,Dallas,TX, revised 1997. 

 
MATERYAL METOD 
 
Araştırma 19,7±2,19 yaş 15 erkek (Futbol %80, atletizm %6,6, body bulding %6,6, 

branşı olmayan %6,6), 18,84±2,49 yaş 15 bayan (Atletizm %33,3, okçuluk %20, judo %6,6, 
basketbol %6,6, hentbol %6,6, branşı olmayan %26,6.) olmak üzere  toplam 30 üniversite 
öğrencisi üzerinde yapıldı. Deneklere, antropometrik ve aerobik olmak üzere iki grup test 
uygulandı: 

 
Antropometrik Ölçümler: 
 
Boy ve Ağırlık Ölçümü: Boy ölçümü boy skalasında verteks noktasından 90 derecelik 

gönye ile tespit edilerek 0,1 hassasiyetle kaydedildi. Ölçüm, deneğin ayakları çıplak veya 
çoraplı, topuklar birleşik pozisyonda, beden dik ve baş frankfort düzleminde tutularak 
uygulandı. Ağırlık ise Tanita tartım aracı ile ölçüldü. Ölçüm, çıplak ayak ile ve deneklerin 
ağırlıklarını etkilemeyecek şekilde bir kıyafet varken yapıldı (22,23).  

 
Deri Kıvrım Kalınlıkları: Holtailn Skinfold kaliperle sağ taraftan iki kez ölçüldü. İki 

ölçüm arasında %5’den fazla fark olduğunda üçüncü bir ölçüm alınarak, en yakın iki değerin 
ortalaması hesaplandı. 

Triceps deri kıvrımı: Denek ayakta kollar yanlara sarkıtılmış pozisyonda iken, ölçüm 
üst kolun arkasından olecranon ve acromion arasında belirlenen nokta üzerinden alındı.  

Biceps deri kıvrımı: Denek ayakta kollar yanlara sarkıtılmış pozisyonda iken, ölçüm 
üst kolun ön tarafından dirsek ve humerus başı arasında belirlenen noktadan alındı. 

Supscapula deri kıvrımı: Denek ayakta gevşek, kollar yanlara sarkıtılmış pozisyonda 
iken ölçüm scapulanın lateral- inferior tarafından diagonal olarak alındı. 

Suprailiac deri kıvrımı: Denek dik pozisyonda, ayaklar bitişik iken, ölçüm iliac 
çıkıntının üzerinde belirlenen noktadan diagonal olarak alındı (22,23,24,25). 
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 Çevre Ölçümleri: Tüm çevre ölçümleri 7 mm genişliğinde elastik olmayan mezura ile 
ölçüldü. Biceps, bel, karın, kalça ve calf çevresi ölçüldü.  

Biceps çevresi: Kol fleksiyon durumundayken, her iki kolun acromion ve olecranonun 
orta noktasından ölçülerek en yüksek değer alındı. Ölçü  0.1 cm olarak not edildi (22,23,26). 

Bel çevresi: Deneğin karnı normal gevşek pozisyonda, kolları yanda sarkıtılmış, 
bacakları bitişik durumda, karşısında durarak, esnek olmayan mesura ile gövdenin en dar 
yerinden (doğal bel) yere paralel olarak ölçüldü. Ölçüm normal soluk vermenin sonunda 
alındı. Ölçü 0.1 cm olarak not edildi (22,23,26).  

Karın çevresi: Deneğin karnı normal gevşek pozisyonda, kolları yanda sarkıtılmış, 
bacakları bitişik durumda, karşısında durarak, esnek olmayan mesura ile gövdenin en geniş 
yerinden, göbek çukuru seviyesinden yere paralel olarak ölçüldü. Ölçüm normal soluk 
vermenin sonunda alındı. Ölçü 0.1 cm olarak not edildi (22,23,26). 

Kalça çevresi:  Denek kolları yanda sarkıtılmış, bacakları bitişik durumda, ölçüm 
yapan kişi deneğin yanında durarak kalçanın en geniş bölgesine, dokunun sıkıştırılmamasına 
dikkat ederek ölçüm 0.1 cm olarak not edildi (22,23,26). 

Calf çevresi: Denek ayakları 20 cm açık ağırlık dengeli dağılmış olarak ayakta 
dururken, mesura ekstremitenin en geniş bölgesinden dik olarak uygulandı. Mesurayı yere 
paralel olarak tutup, dokuyu sıkıştırmadan ölçüm 0.1 cm olarak not edildi (22,23,26). 

 
Genişlik Ölçümleri: Biacromial, biiliac, bitrochanter, humerus, femur genişlik 

ölçümü,  Sürgülü kaliper ile her iki ekstremite üzerinden alındı ve en büyük değer kaydedildi. 
Biacromial genişlik: Deneğin arkasından, ayakta topukları kapalı dik durumda, kolları 

yanlarda uzatılmış baş ve göğüs dik durumda, serbestçe tuttuğu omuzlarını yavaşça aşağıya ve 
öne hareket ettirirken maksimal genişlik not edildi (22,23). 

Biiliac genişlik: Denek ayakları hafifçe açık kollarını göğüsü üzerinde bağlamış 
durumdayken arka taraftan ölçüldü. İki  iliac crest arasındaki maksimal uzaklık not edildi 
(22,23). 

Bitrochanter genişlik: Denek ayakta bacakları bitişik, kolları göğüs üzerinde bağlı 
durumdayken arka taraftan ölçüldü. Bitrochanterik genişlik büyük trokhanterlerin en dış 
kenarları arasındaki uzaklık olarak ölçüldü (22,23).  

Humerus genişliği: Humerus bicondylar genişlik, geniş yüzeyli kolları olan sürgülü 
kaliperle ölçüldü. Kol 90º bükülü durumdayken humerusun lateral ve medial epikondilleri 
arasındaki uzaklık ölçüldü (22,23). 

Femur genişliği: Femur bicondylar genişlik, femurun en dış ve iç kondilleri arasındaki  
uzaklık olarak ölçüldü. Denek dizi 90º bükülü otururken ölçüm ön taraftan sürgülü kaliper 
kullanarak yapıldı (22,23). 

% yağ: Durning-Womersley Protokolüne göre hesaplandı. Yağsız beden ağırlığı, 
beden ağırlığından yağ ağırlığı çıkartılarak hesaplandı (22). 

 
3- Aerobik Test: 
 
Deneklere submaksimal bisiklet ergometresi testlerinden Astrant-Rhyming testi 

uygulanarak, maksimal oksijen tüketimleri belirlendi (27). 
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BULGULAR 
 
Erkek ve bayan deneklerin antropometrik ölçüm sonuçları Çizelge 2, Çizelge 3’ de 

verilmiştir. 
 
Çizelge 2: Deneklerin biacromial, sağ ve sol humerus, biiliak, sağ ve sol femur 

genişlikleri, triceps, biceps, subscapular, suprailiak, calf, abdominal deri kıvrım kalınlıkları. 
 Erkek Bayan 

BİACROMİAL 38,71±1,22 35,77±1,10 
HUMERUS SAĞ 6,71±0,38 5,61±0,30 
HUMERUS SOL 6,67±0,37 5,59±0,29 

BİİLİAK 27,13±1,22 27,50±0,94 
FEMUR SAĞ 9,77±0,48 8,69±0,40 
FEMUR SOL 9,77±0,49 8,69±0,34 

TRİCEPS 8,89±2,64 14,29±2,65 
BİCEPS 4,67±1,23 5,53±1,09 

SUBSCAPULAR 12,40±2,46 11,24±3,07 
SUPRAİLİAK 7,59±1,95 8,91±2,84 

CALF 7,41±2,60 12,80±3,27 
ABDOMİNAL 15,58±4,47 16,76±3,92 

 
Çalışmaya katılan erkek deneklerin biacromial (38,71±1,22), sağ humerus 

(6,71±0,38), sol humerus (6,67±0,37), biiliak (27,13±1,22), sağ femur (9,77±0,48), sol femur 
(9,77±0,49) genişlikleri, triceps (8,89±2,64), biceps (4,67±1,23), subscapular (12,40±2,46), 
suprailiak (7,59±1,95), calf (7,41±2,60), abdominal (15,58±4,47) deri kıvrım kalınlıkları ile 
bayan deneklerin biacromial (35,77±1,10), sağ humerus (5,61±0,30), sol humerus 
(5,59±0,29), biiliak (27,50±0,94), sağ femur (8,69±0,40), sol femur (8,69±0,34) genişlikleri, 
triceps (14,29±2,65), biceps (5,53±1,09), subscapular (11,24±3,07), suprailiak (8,91±2,84), 
calf (12,80±3,27), abdominal (16,76±3,92) deri kıvrım kalınlıkları değerleri çizelge 2’de 
verilmiştir. 

 
Çizelge 3: Deneklerin sağ ve sol biceps, uyluk, calf,  karın 1, karın 2 ve kalça çevresi. 

 
Erkek 

AO±SS 
Bayan 
AO±SS 

BİCEPS SAĞ 29,23±3,23 24,12±1,62 
BİCEPS SOL 28,40±2,97 24,23±1,65 
UYLUK SAĞ 52,57±3,82 50,60±2,47 
UYLUK SOL 52,27±3,55 49,93±1,55 

CALF SAĞ 35,57±2,63 34,60±2,48 
CALF SOL 35,50±2,49 34,61±2,37 

KARIN 1 76,20±4,13 72,19±6,99 
KARIN 2 78,93±4,75 70,90±3,74 
KALÇA 91,00±4,50 93,06±3,34 

 
 
 Çalışmaya katılan erkek deneklerin sağ biceps (29,23±3,23), sol biceps (28,40±2,97), 
sağ uyluk (52,57±3,82), sol uyluk (52,27±3,55), sağ calf (35,57±2,63), sol calf (35,50±2,49), 
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karın 1 (76,20±4,13), karın 2 (78,93±4,75), kalça (91,00±4,50) çevreleri ile bayan deneklerin 
sağ  b iceps (24,12±1,62), sol biceps (24,23±1,65), sağ uyluk (50,60±2,47), sol uyluk 
(49,93±1,55), sağ calf (34,60±2,48), sol calf (34,61±2,37), karın 1 (72,19±6,99), karın 2 
(70,90±3,74), kalça (93,06±3,34) çevreleri değerleri çizelge 3’de verilmiştir. 

 
 
 
Çizelge 4: Erkek ve bayanların boy, ağırlık, beden kütle indeksi, % yağ, yağsız beden 

ağırlığı, kalp atım sayısı ve VO2Max  AO±SS değerleri ve birbiri ile karşılaştırması. 
  

 BOY 
(cm) 

AĞIRLIK  
(kg) 

BKI 
(kg/m2) 

% YAĞ 
(%) 

YBA 
(kg) 

KAS 
(atım /dk) 

VO2Max  
(ml.dk-1.kg-1) 

Erkek 173,53±5,77 68,32±8,26 20,57±0,84 13,87±2,22 52,24±6,05 157,13±14,73 40,42±7,09 

P ** ** ** ** **   

Bayan 164,80±2,31 55,86±2,70 22,67±2,17 23,45±2,59 48,12±2,77 161,06±10,27 40,84±7,06 

** p<0,01 
 

Çalışmaya katılan erkek ve bayan deneklerin boyları, ağırlıkları, beden kütle indeksi, 
% yağ, yağsız beden ağırlığı, arasında anlamlı bir fark bulunurken (p< 0,01),  kalp atım sayısı 
ve maksimal oksijen tüketimi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p< 0,01). 

 
Çizelge 5: Bayanların boy, ağırlık, beden kütle indeksi, % yağ, yağsız beden ağırlığı, 

kalp atım sayısı ve VO2Max  AO±SS değerlerinin birbiri ile ilişkilendirilmesi. 
 

 Bayanlar 
 BOY 

(cm) 
AĞIRLIK  

(kg) 
BKI  

(kg/m2) 
% YAĞ  

(%) 
YBA 
(kg) 

VO2Max  
(ml.dk-1.kg-1) 

KAS 
(atım /dk) 

BOY 
(cm) 

1,000 
,560* 
,030 

-,399 
,140 

-,192 
,492 

-,530* 
,042 

-,027 
,925 

,046 
,871 

AĞIRLIK 
(kg) 

 1,000 
-,385 
,157 

-,135 
,630 

,839** 
,000 

-,456 
,087 

-,040 
,887 

BKI 
(kg/m2) 

  1,000 
-,203 
,468 

-,181 
,518 

,207 
,460 

-,200 
,474 

% YAĞ 
(%) 

   1,000 -,653** 
,008 

-,030 
,917 

,047 
,867 

YBA 
(kg) 

    1,000 
-,329 
,232 

-,064 
,820 

VO2Max 
(ml.dk-1.kg-1) 

     1,000 
-,745** 

,001 
KAS 

(atım /dk) 
      1,000 

*.  p<0,05 
**.p<0,01 

  

 
Bayanların boy ve ağırlıkları arasında ( r = ,560, p = ,030 ), boy ve yağsız beden 

ağırlığı arasında ( r = -,530, p = ,042 ), ağırlık ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = ,839, p = 
,000 ), % yağ ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = -,653, p = ,008 ) ve VO2Max ve kalp atım 
sayısı arasında ( r = -,745, p = ,001 ) ilişki bulunmuştur ( p<0,01, p<0,05). 
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Çizelge 5: Erkeklerin boy, ağırlık, beden kütle indeksi, % yağ, yağsız beden ağırlığı, 

kalp atım sayısı ve VO2Max  AO±SS değerlerinin birbiri ile ilişkilendirilmesi. 
 

 Erkekler 
 BOY 

(cm) 
AĞIRLIK  

(kg) 
BKI  

(kg/m2) 
% YAĞ  

(%) 
YBA 
(kg) 

VO2Max  
(ml.dk-1.kg-1) 

KAS 
(atım /dk) 

BOY 
(cm) 

1,000 ,629* 
,012 

,008 
,979 

,616* 
,014 

,547* 
,035 

-,272 
,327 

-,359 
,189 

AĞIRLIK 
(kg) 

 1,000 
,194 
,488 

,591* 
,020 

,978** 
,000 

,153 
,587 

-,683** 
,005 

BKI 
(kg/m2) 

  1,000 
,234 
,401 

,170 
,544 

-,177 
,678 

,148 
,599 

% YAĞ 
(%) 

   1,000 
,410 
,129 

-,023 
,936 

-,590* 
,021 

YBA 
(kg) 

    1,000 
,178 
,525 

-,616* 
,015 

VO2Max 
(ml.dk-1.kg-1) 

     1,000 -,626* 
,013 

KAS 
(atım /dk) 

      1,000 

*.  p<0,05 
**.p<0,01 
 
Erkeklerin boy ve ağırlıkları arasında ( r = ,629, p = ,012 ), boy ve % yağ arasında ( r = 

,616 p = ,014 ), boy ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = ,547, p = ,035 ), ağırlık ve % yağ 
arasında ( r = ,591 p = ,020 ), ağırlık ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = ,978, p = ,000 ), 
ağırlık ve kalp atım sayısı arasında ( r = -,683, p = ,005 ), % yağ ve kalp atım sayısı arasında ( 
r = -,590, p = ,021 ), yağsız beden ağırlığı ve kalp atım sayısı arasında ( r = -,616, p = ,015 ) 
ve VO2Max ve kalp atım sayısı arasında ( r = -,626, p = ,013 ) ilişki bulunmuştur ( p<0,01, 
p<0,05). 
   

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmaya Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 15 erkek, 15 

bayan öğrenci katılmışlardır. 
Çalışmaya katılan erkek deneklerin genişlik ölçümleri, biacromial (38,71±1,22), sağ 

humerus (6,71±0,38), sol humerus (6,67±0,37), biiliak (27,13±1,22), sağ femur (9,77±0,48), 
sol femur (9,77±0,49), deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri, triceps (8,89±2,64), biceps 
(4,67±1,23), subscapular (12,40±2,46), suprailiak (7,59±1,95), calf (7,41±2,60), abdominal 
(15,58±4,47) ile bayan deneklerin genişlik ölçümleri, biacromial (35,77±1,10), sağ humerus 
(5,61±0,30), sol humerus (5,59±0,29), biiliak (27,50±0,94), sağ femur (8,69±0,40), sol femur 
(8,69±0,34), deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri, triceps (14,29±2,65), biceps (5,53±1,09), 
subscapular (11,24±3,07), suprailiak (8,91±2,84), calf (12,80±3,27), abdominal (16,76±3,92) 
olarak ölçülmüştür. 

Çalışmaya katılan erkek deneklerin çevre ölçümleri, sağ biceps (29,23±3,23), sol 
biceps (28,40±2,97), sağ uyluk (52,57±3,82), sol uyluk (52,27±3,55), sağ calf (35,57±2,63), 
sol calf (35,50±2,49), karın 1 (76,20±4,13), karın 2 (78,93±4,75), kalça (91,00±4,50) ile 
bayan deneklerin çevre ölçümleri, sağ biceps (24,12±1,62), sol biceps (24,23±1,65), sağ uyluk 
(50,60±2,47), sol uyluk (49,93±1,55), sağ calf (34,60±2,48), sol calf (34,61±2,37), karın 1 
(72,19±6,99), karın 2 (70,90±3,74), kalça (93,06±3,34) olarak ölçülmüştür. 
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Bayan ve erkeklerin arasında cinsiyetlerine özgü bazı farklılıklarda vardır. Ergenlikten 
önce bayan ve erkekler arasında beden ölçüleri ve kompozisyonunda farklılık görülmezken 
ergenlikte hormonların etkisiyle değişim başlar. Östrojen bayanlarda yağ depolarının 
artmasına neden olur. Bayanlar gelişimlerini erkeklerden daha önce tamamlarlar. Bayanların 
beden yağları erkeklerden daha fazla olmasına rağmen araştırmalar, son derece yağsız bayan 
atletlerin de olduğunu göstermektedir (19). 

Bayanların boy ve ağırlıkları arasında ( r = ,560, p = ,030 ), boy ve yağsız beden 
ağırlığı arasında ( r = -,530, p = ,042 ), ağırlık ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = ,839, p = 
,000 ), % yağ ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = -,653, p = ,008 ) ve VO2Max ve kalp atım 
sayısı arasında ( r = -,745, p = ,001 ) ilişki bulunmuştur ( p<0,01, p<0,05). 

Erkeklerin boy ve ağırlıkları arasında ( r = ,629, p = ,012 ), boy ve % yağ arasında ( r = 
,616 p = ,014 ), boy ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = ,547, p = ,035 ), ağırlık ve % yağ 
arasında ( r = ,591 p = ,020 ), ağırlık ve yağsız beden ağırlığı arasında ( r = ,978, p = ,000 ), 
ağırlık ve kalp atım sayısı arasında ( r = -,683, p = ,005 ), % yağ ve kalp atım sayısı arasında ( 
r = -,590, p = ,021 ), yağsız beden ağırlığı ve kalp atım sayısı arasında ( r = -,616, p = ,015 ) 
ve VO2Max ve kalp atım sayısı arasında ( r = -,626, p = ,013 ) ilişki bulunmuştur ( p<0,01, 
p<0,05). 

Çalışmaya katılan erkek ve bayan deneklerin boyları, ağırlıkları, beden kütle indeksi, 
% yağ, yağsız beden ağırlığı, arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0,01). Kalp atım 
sayısı ve maksimal oksijen tüketimi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p< 0,01). 

Hiilloskorpi.H.K. ve arkadaşlarının (2003) 42 erkek, 47 bayan denek üzerinde yaptığı 
çalışmada erkeklerin VO2Max değerlerini 45,2±6,5 ml.kg-1.dk-1,  beden kütle indekslerini 
24,5±3,4 kg.m2, bayanların VO2Max değerlerini 36,3±5,4 ml.kg-1.dk-1beden kütle indekslerini 
23,3±3,4 kg.m2 bulmuştur (28). 

Byars,A. ve arkadaşları (2003) 18-39 yaş arası 24 erkek 37 bayan üniversite öğrencisi 
üzerinde yaptığı çalışmada VO2Max değerleri arasında fark olmadığını rapor etmiştir (29). 

Bayanların aerobik kapasitesi erkeklerden % 10-20 daha düşüktür. Bu sebepten 
sağlıklı yetişkinlerin VO2Max değerlendirmeleri için yaş ve cinsiyet dikkate alınır (20). 

Kas ağırlığı bayanlarda 16-20 yaş, erkeklerde 18-25 yaş arasında en iyi değerini alır. 
Fiziksel olgunlukta bedenin yağ yüzdesi erkeklerde % 15, bayanlarda % 25‘dir. Bu farklılığın 
başlıca sebebi erkeklerdeki yüksek testosteron ile bayanlardaki yüksek östrojen düzeyleridir 
(19). 
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GENDER DIFFERENCES IN CONSTITUTIONAL AND PHYSICAL FITNESS  

CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS  

 

Dilara Özer* Funda Baran* Abdurahman Aktop* Sibel Nalbant*  

*Akdeniz University School of Physical Education and Sport, Antalya 

The aim of this study was compare constitutional and physical fitness characteristics 
of elementary school students according to gender. Subjects were randomly selected from 10 
different elementary schools in Antalya. Ninety-seven girls mean age of 13.50±0.72 years and 
101 boys mean age of 13.55±0.71 years and totally 198 students voluntarily participated in 
study.  

 
For measuring constitutional characteristics of student height, weight, and 

anthropometric measurements were applied. Eurofit Physical Fitness Tests for Children was 
used to determine Physical Fitness level of students. In statistical analyses descriptive 
statistics and independent sample t-test was computed.  

 
According to statistical analyses, there were no significant statistical differences 

between boys and girls in height, weight and Body Mass Index (BMI) (p>.05). It was found 
that in fat %, and sum of five skinfold thickness there were differences between boys and girls 
(p<.05) in favor of boys. Analyses of physical fitness level of students showed that boys had 
higher score than girls in hand grip (both hand), standing long jump, bent arm hang, 
endurance shuttle run and agility shuttle run (10x5 shuttle run) tests (p<.05). Only in trunk- 
flexibility measured by sit-reach test girls had higher score than boys (p<.05)    

 

Key words: Constitutional characteristics, Physical fitness, Elementary students 

 
 
 
 



GİRİŞ 

Gelişim, organizmada iç ve dış etkenler sonucu, birbirine bağlı ve düzenli biçimde 
ortaya çıkan, ilerleyici bir dizi değişiklikleri kapsayan süreçtir. Büyümeden ayrı olarak 
gelişme, yeni beliren yetenekler ve davranış görüntüleriyle ortaya çıkar (1).  

 
Çocuklarda gelişim, süreklilik göstermekte; fakat bu sürekliliğin içinde gelişim 

ivmesi, dönemler halinde farklılaşmaktadır. Bu sürecin aşamaları, bireysel farklılıklardan ve 
spesifik özellikleri yönünden, her dönem kendinden sonra gelen dönemle birleştiği için, kesin 
sınırlarla birbirinden ayrılamaz (1).  

 
Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönem periyodu olarak adlandırılır. 

Bu süreç içerisinde önemli fiziksel değişiklikler gerçekleşir. Bu değişiklikler boy ve kilo, 
motor beceriler ve seksüel olgunluğu meydana çıkaran hormonal değişikliklerdir. Ergenlik 
döneminde gözlenen somatik ve fizyolojik gelişme, hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni 
hormonlarının salgılanmalarındaki değişiklikler sonucu ortaya çıkar (2)  

 
Ergenliğin erken dönemlerinde (12-14 yaş), erkekler fiziksel gelişimi hızlı bir artış 

gösterir. Kızlarda ise bu dönem 10-11 yaşları arasındaki dönemdir. Bu dönem hem kızlar hem 
de erkekler için motor  beceriksizlik dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni, 
ergenlik dönemine girilmesiyle hızlı bir fiziksel gelişimin olması ve motor becerilerin ise bu 
gelişimin gerisinde kalmasıdır (3).   

 
Bir insanın büyüme ve gelişmesinde başlıca iki etmen rol oynar: bunlar kalıtım ve 

çevre etmenleridir. Kalıtım etmeni içerisinde yer alan cinsiyette büyüme ve gelişimde bireyler 
arasında farklılıkların oluşmasına yol açar (1). 

 
Cinsiyet farklılıkları ergenlik büyüme atılımı öncesinde oldukça azdır. Erkekler kızlara 

göre bu dönemde biraz daha uzun ve ağır olma eğilimi gösterirler (4,5,6). Ergenlik döneminin 
ilk evrelerinde kızlar erkeklerden geçici olarak daha uzun ve daha ağırdırlar. Çünkü kızlar 
ergenliğe erkeklerden daha önce girerler. Erkekler ergenliğe girdikten kısa bir süre sonra 
kızların değerlerine ulaşır ve onları geçerler (4).   

 
Ergenlik öncesi kız ve erkeklerin gelişim karakteristikleri açısından çok az farklılıklar 

olmasına rağmen, motor performans, fiziksel aktiviteye fiziksel uygunluk açısından 
farklılıklar bulunmaktadır. Bütün bu özelikler arasındaki  farklılıklar ergenlik öncesi dönemde 
çok küçük ve erkeklerin lehinedir ve genellikle ilköğretim yıllarında artış göstermeye başlar 
(7) . Bu farklılıkların oluşmasında elbette biyolojik faktörler rol oynamaktadır. Biyolojik 
faktörlerin sonucu erkekler ve kızlar arasında ortaya çıkan farkın %8 ile %10 arasında olması 
beklenmektedir. Cinsiyetler arası fark genellikle daha yüksek bulunmaktadır.  Bu farklılığın 
belli bir bölümü de ailelerin, öğretmenlerin ve antrenörlerin erkek ve kız öğrencileri farklı 
aktivitelere yönlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Kızların daha çok hareket içermeyen 
ince motor beceri gerektiren  resim yapma gibi aktivitelerde yer almaları konusunda teşvik ve 
imkan sağlanırken, erkeklerin daha çok koşma, atlama ve atma gibi fiziksel aktivitelere 
yönlendirilmesi kızlar ve erkekler arasında fiziksel uygunluk açısından farklılık oluşmasına 
neden olmaktadır (2,7).  

 
Birçok çalışmada ergenlik ve ergenlik öncesi dönemdefiziksel uygunluk yönünden  

erkek ve kızlar arasında farklılık incelenmiştir. Micaud ve ark.(1999), Armstrong ve ark.’nın 
(2000) ve Sandra ve ark.(2001) kız ve erkeklerin boy ağırlık ve BKI değerlerinin benzer 



olduğunu ortaya koymuşlardır. Micaud ve ark.(1999) ve Armstrong ve ark.(1999) motorik 
testlerde kızlardan daha üstün olduğunu belirtmişlerdir  (8,9,10,11).  

 
Bu çalışmanın amacı, 12-14 yaş ilköğretim öğrencilerde yapısal ve fiziksel uygunluk 

özellikleri açısından cinsiyetler arası farklılıkları belirlemek ve ailelere, beden eğitimcilere ve 
antrenörlere bu açıdan veri sağlayabilmektir.   

 
YÖNTEM 

Çalışmaya 10 ilköğretim okulundan tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen yaş 
ortalaması 13.50±0.72 yıl olan 97 kız ile yaş ortalaması 13.55±0.71 yıl olan 101 erkek olmak 
üzere toplam 198 denek  katılmıştır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışmalar 
sonucunda Antalya merkezinde bulunan 10 ilköğretim okuluna gidilmiş ve çalışmaya gönüllü 
olarak katılmayı isteyen öğrenciler belirlenmiştir.  

 
Ölçümler Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

gerçekleştirilmiştir.   
 

Yapısal Özelliklerin Ölçülmesi  

Deneklerin yapısal özelliklerini belirlemek için boy, ağırlık ve deri kıvrım kalınlığı 
ölçümleri yapılmıştır. Deri kıvrım kalınlığı holtain marka kaliper kullanılarak 0.5 mm. 
hassasiyette önceden belirlenen 5 bölgeden alınmıştır (triceps, biceps, subscapula, suprailiac 
ve calf). Bütün antropometrik ölçümler Anthropometric Standardization Manuel’e uygun 
olarak yapılmıştır. Deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinden elde edilen veriler daha sonra 
Durning-Womersley eşitliği kullanılarak beden yoğunluğu kestirilmiştir. Vücut yüzde yağ 
değeri ise Siri eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır (12,13,14) .      

 

Fiziksel Uygunluğun Ölçülmesi 

Deneklerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek için Eurofit Test Bataryasında 
bulunan testler kullanılmıştır. Deneklere; gövde esnekliğini belirlemek için otur-eriş testi (iki 
denemede elde edilen , en iyi derece kaydedilmiştir), bacak patlayıcı kuvvetini belirlemek için 
durarak uzun atlama (iki denemede elde edilen , en iyi derece kaydedilmiştir),kolların kuvvete 
devamlılığını belirlemek için barda bükülü kol asılma (asılma zamanı saniyenin onda biri 
şeklinde kaydedilmiştir), kol kuvvetini için pençe kuvveti (her iki kolda yapılan testlerde iki 
deneme hakkı verilmiş, en iyi derece kaydedilmiştir) , çevikli için 10 x 5 metre mekik koşusu 
(toplam 50 m. mesafeyi tamamlama süresi saniyenin onda biri şeklinde kaydedilmiştir) ve 
maksimal oksijen tüketimi için  20 metre mekik koşusu testleri uygulanmıştır (15). 

 
Pençe kuvveti testinde elde edilen değerler vücut ağırlığına göre değerlendirilmiş ve 

relatif pençe kuvveti değerleri elde edilmiştir. Maksimal oksijen tüketimi, mekik koşusunda 
elde edilen tur sayısı kullanılarak Leger ve ark. eşitliğinden hesaplanmıştır (16).   

 
İstatistik 
 
İstatistiksel analiz aşamasında ilk önce verilerin tanımlayıcı istatistikleri 

gerçekleştirilmiştir. Değerler ortalama ± standart sapma olarak gösterilmiştir (ORT±SS). 
Cinsiyetler arası farklılığın belirlenmesi için iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı testi 
(independent sample t-test) uygulanmıştır. İki ortalama arasındaki farkın anlamlılık düzeyi 



a=0.05 olarak kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel işlemler SPSS 10.0 paket programında 
gerçekleştirilmiştir.  

 
BULGULAR 
 
İlköğretim çağındaki 12-14 yaş kız ve erkek çocukların yapısal özellikleri ve fiziksel 

uygunluk düzeylerini karşılaştırmayı amaçlayan çalışmaya katılan 198 deneğin (erkek=101, 
kız=97) yaş ve yapısal özelliklerine ilişkin  değerleri tablo 1’de gösterilmiştir (Ort±SS). 

 
Tablo 1. Çalışmaya katılan öğrencilerin yapısal özelliklerinin ortalama ve standart sapma 

değerleri.  
 

Erkek (n=101) p Kız (n=97) 
 

YAŞ (yıl) 13.55±0.71 .621 13.50±0.72 

BOY (cm) 159.37±8.51 .074 157.55±5.49 

AĞIRLIK (kg) 47.30±9.06 .940 47.21±7.61 

BKI (kg/m2) 18.54±2.66 .142 19.15±3.10 

% YAĞ 19.67±6.71 .035 21.44±4.82 

TOPDKK (mm) 33.77±16.15 .002 39.96±11.70 

 
BKI (kg/m2): beden kütle indeksi,  % YAĞ: beden yağ yüzdesi, TOPDKK: triceps, biceps, 

calf, suprailiac, subscapula deri kıvrım kalınlığı toplamı  

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi erkek öğrencileri yaş ortalamasının 13.55±0.71 yıl, kız 
öğrencilerin yaş ortalamasının ise 13.50±0.72 yıl olduğu, erkek ve kız öğrencilerin yaş 
değerlerinin istatistiksel olarak birbirinden farklı olmadığı belirlenmiştir (p>.05).   
 
 Boy, ağırlık ve BKI değerleri incelendiğinde erkek öğrenciler ile (boy: 159.37±8.51 
cm, ağırlık: 47.30±9.06 kg, BKI:18.54±2.66 kg/m2), kız öğrenciler (boy: 157.55±5.49 cm, 
ağırlık: 47.21±7.61 kg, BKI:19.15±2.66 kg/m2) arasında anlamlı farklılık olmadığı 
belirlenmiştir (p>.05).  
 
 Buna karşın cinsiyetler arası % yağ, ve toplam deri kıvrım kalınlığı (TOPDKK) 
değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<.05). Kız 
öğrencilerin % yağ değerlerinin  erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlenirken, 
ayrıca beş ayrı bölgeden alınan (triceps, biceps, calf, suprailiac ve subscapula) deri kıvrım 
kalınlığı toplamlarında da kızların daha yüksek değerlerde elde ettiği ve cinsiyetler arası 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.05) 
 

Çalışmaya katılan deneklerin fiziksel uygunluk ölçümlerinden elde ettikleri değerler 
Tablo 2. de gösterilmiştir (Ort±SS). 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Tablo 2. Çalışmaya katılan deneklerin fiziksel uygunluk test sonuçlarının Ortalama±Standart 

sapma değerleri. 
 

Erkek (n=101) p Kız (n=97) 
 

Esneklık (cm) 23.27±7.07 .000 29.80±6.94 

Rel. sağ el pençe (kg) 55.47±9.60 .001 50.90±8.23 

Rel sol el pençe (kg) 53.09±9.02 .000 47.97±8.67 

Dua (cm) 156.12±23.80 .000 134.93±20.78 

Buk. kol (sn) 16.22±11.93 .000 7.24±5.20 

Onx5 (sn) 23.46±2.41 .000 24.87±2.32 

Maxvo2 (ml/kg/dk) 31.34±4.74 .000 26.93±2.93 

 

Fiziksel uygunluk değerlerine bakıldığında kızların sadece otur-eriş testinden elde 
ettikleri değerlerin erkeklere (Kız:29.80±6.94, Erkek: 23.27±7.07) oranla daha iyi olduğu ve 
bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.05). Erkek öğrencilerin ise kız 
öğrencilere göre, relatif pençe kuvveti (her iki elde de), durarak uzun atlama, barda bükülü kol 
asılma, 10 x 5 metre mekik koşusu ve maksimal oksijen tüketiminde ölçümlerinde daha iyi 
performansa sahip oldukları bulunmuştur (p<.05). 

 
Fiziksel uygunluk ölçümlerindeki farkların yüzdelik değerleri incelendiğinde; kızların 

erkeklere oranla esneklik performansının %21,91 daha iyi olduğu, erkeklerin ise kızlardan 
relatif sağ pençe performansı %8.98, relatif sol el pençe kuvveti performansı %10.67, durarak 
uzun atlama performansı %15.70, bükülü kol asılma performansı %124.03, çeviklik testi 
performansı %5.67 ve maksimal oksijen tüketimi performansı %16,38 daha iyi olarak 
bulunmuştur.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
İlköğretim çağındaki 12-14 yaş çocukların yapısal ve fiziksel uygunluk değerlerinin 

karşılaştırılmasını amaçlayan çalışmada sonucunda;  
 
Yapısal özellikler açısından cinsiyet arası farklılığın beden yağ yüzdesi (%yağ) ve beş 

bölgeden alınan toplam deri kıvrım kalınlığı (TOPDKK) değerlerinde olduğu saptanmıştır 
(p<.05). Kızların %yağ ve TOPDKK değerlerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (p<.05)   Cinsiyetler arası boy, kilo ve BKİ farklılığına rastlanmamıştır (p>.05).  

Literatür ve genel kuramsal bilgiler ergenliğin ilk evrelerinde cinsiyetler arası boy, 
ağırlık ve BKİ farklılığının olmadığını ortaya koymaktadır (3,4). Michaud ve ark (1999), 9-19 
yaş gruplarında yer alan erkek ve kızlar arasında, Sandra ve ark. (2001) 12-13 yaş grubundaki 
erkek ve kızlar arasında boy, ağırlık ve BKİ açısından anlamlı fark olmadığını belirlemişlerdir 
(9). Bu açıdan elde ettiğimiz sonuç literatür bilgisi ile benzerlik göstermektedir. Armstrong ve 
ark.’nın (2000) çalışmasında elde ettikleri 13 yaş çocukların boy, ağırlık ve deri kıvrım 
kalınlığı değerlerini incelemiş erkek ve kızlar arasında  boy ve ağırlık değerleri açısından 
anlamlı fark olmadığını tespit etmişlerdir. Ancak bizim araştırma bulgularımızdan farklı 
olarak, iki bölgeden alınan deri kıvrım kalınlığı ölçümleri (triceps ve subscapula) açısından 
erkek ve kızlar arasında anlamlı fark olmadığını tespit etmişlerdir (10).  
 



Bu araştırma sonuçlarından bir diğerini de ,  f iziksel uygunluk ile ilgili yapılan 
ölçümler sonucunda kızların esneklik değerinin erkeklerden daha iyi olduğunun belirlenmesi 
oluşturmuştur (p<.05). Bu araştırma sonuçlarına göre, erkekler relatif pençe kuvveti (her iki 
elde de), durarak uzun atlama, barda bükülü kol asılma, 10 x 5 metre mekik koşusu  ve 
maksimal oksijen tüketimi ölçümlerinde kızlara göre daha iyi performans sergilemişlerdir 
(p<.05). Mevcut araştırmalar bu araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Michaud ve ark 
(1999) 9-19 yaş gruplarında yer alan erkek ve kızlar ile gerçekleştirdikleri çalışmada, 
esneklik, kalp solunum dayanıklılığı ve kuvvet testlerinde erkek ve kızlar arasında farkların 
bulunduğunu belirtmişledir. Çalışma sonucunda kızlar esneklik testinde (Otur-eriş testi) daha 
yüksek değerler elde ederken erkekler kuvvet (durarak uzun atlama) ile ilgili testlerde 
kızlardan daha yüksek puan elde etmişlerdir. Ergenlik ile ilgili süreçlerin etkilerinin erkekler 
arasında daha belirgin olduğu görülmüştür (8).  

Literatürde, maksimal oksijen tüketimi değerlerinin tüm yaşlarda erkeklerde kızlardan 
daha büyük değerde olduğu ve maksimal oksijen tüketiminin kızlarda 13 yaşına kadar artış 
gösterip ergenlik döneminde plato düzeyini izlediği belirtilmektedir. 10-12 yaş öncesinde 
kızların maksimal oksijen tüketimi ortalamaları erkeklerin değerlerinin %85-90’ı iken 
ergenlikte bu oran %70’e düşmektedir(4). Bu literatür bilgisine paralel olarak Armstrong ve 
ark.(1999) tarafından yapılan ve  11-13 yaşlarında olgunlaşma ve büyüme modelinde 
maksimal oksijen tüketimini inceleyen çalışma sonucunda, erkeklerin maksimal oksijen 
tüketimi değerinin kızlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (11). 

Sonuç olarak; Ergenlik döneminin ilk evrelerinde bulunan erkek ve kızlar arasında 
yapısal özellikler açısından % yağ ve deri kıvrım kalınlığı dışındaki değişkenlerde fark 
olmadığı belirlenmiştir. Fiziksel uygunluk değişkenlerine bakıldığında ise esneklik 
özelliğinde kızların daha iyi performans sergiledikleri, erkeklerin ise kuvvet, patlayıcı kuvvet, 
kuvvette devamlılık, çeviklik ve aerobik uygunluk açısından kızlardan daha iyi performans 
sergiledikleri tespit edilmiştir. Kızlar ve erkekler arasındaki farklılıkların belli bir bölümünün 
cinsiyetler arası biyolojik farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak özellikle kuvvet, 
kuvvette devamlılık ve dayanıklılık özelliklerinde kızların daha düşük performans 
sergilemelerinin biyolojik farklılıklar dışında, kızların fiziksel aktivite tercihleri, imkanları 
ve/veya ailelerin, öğretmenlerin ve antrenörlerin yönlendirmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Küçük yaşlardan itibaren kızlara ve erkeklere fiziksel aktivitelere katılım ve 
motor becerileri geliştirme açısından eşit fırsatlar verildiği takdirde performanstaki  farklılığın 
azalması beklenmektedir.      
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COMPRASION OF CONSTITUTIONAL AND PHYSICAL FITNESS 
CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO 

THEIR SOCIO-ECONOMIC STATUS 
 
Abdurrahman AKTOP* Sibel Nalbant* Funda Baran* Dilara ÖZER* 
* Akdeniz University School of Physical Education and Sport   
 
The aim of this study was compare the differences in constitutional and physical 

fitness characteristics of elementary school students according to their socio-economic status. 
Socio-economic status (SES) of school determined according to State Planning Organizations 
of Antalya. Subjects were randomly selected from 4 high and 5 low SES schools of Antalya. 
119 low SES subjects (52 boys and 67 girls) mean age of 13.73±0.74 years and 79 high SES 
subjects (49 boys and 30 girls) mean age of 13.21±0.54 years, totally 198 subjects voluntarily 
took part in the study.  

For measuring constitutional characteristics of student height, weight, and 
Anthropometric measurement was applied. Eurofit Physical Fitness Tests for Children was 
used to determine physical fitness level of students. In statistical analyses descriptive statistics 
and independent sample t-test was computed.  

As a result of statistical analyses, there were significant differences in weight, BMI, fat 
% FM between low and high SES group in boys. In physical fitness tests low SES boys group 
had significantly better performance than high SES boys in flexibility measured by sit and 
reach test, hand grip test (both hand), standing long jump, bent arm hang and endurance 
shuttle run (p<.05). High SES boys only had better performance than low SES in agility 
measured by 10x5 shuttle run (p<.05)   

When comparing the girls in low and high SES, high SES girls had higher than Alt 
SED girls in height, fat %, FM (p<.05). In physical fitness tests there were no differences 
between low and high SES group (p>.05), except for hand grip test (p<.05).  

 
Key words: Socio-economic Status, Constitutional characteristics, Physical fitness, 

Elementary School Students 
 
GİRİŞ 

Çocukluk ve ergenlik yıllarında fiziksel aktivite sadece spora katılım için gerekli 
uygunluğun değil aynı zamanda uygun sağlığın gelişmesi açısından da önemlidir . Literatürde  
fiziksel aktivite ile sağlık arasında özellikle de obesite, kan basıncı, kan lipiti, ve iskelet 
sağlığı arasındaki ilişki vurgulanmakta ve  yetişkinlik yıllarındaki sedanter yaşam stilinin 
kronik hastalıklar için yüksek riskle sonuçlandığı ortaya konmaktadır (1).  

  
Larson ve Zaichkowsky, (1995) nin aktarımına göre, Pangrazi, Corbin ve Welk 

(1996),  uygun standart günde toplam 60 dak.olmakla birlikte,  küçük çocuklar için her gün en 
az 30 dak. Fiz aktivite önermektedirler.  Sallis, Patrick ve Long (1994), tüm adölasanların 
aile, okul ve toplum aktiviteleri çerçevesinde beden eğitimi, rekreasyon, ulaşım, çalışma, spor 
ya da  oyuna katılarak  neredeyse her gün fiziksel olarak aktif olmaları gerektiğini, haftada  üç 
ya da daha fazla sezon  son 20 dak. Orta ya da şiddetli düzeyde çaba gerektiren aktivitelere 
katılmalarının önemini vurgulamaktadırlar (1).  

   
Gençlerin ve çocukların fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler; çevresel, sosyal ve psikolojik değişkenler olarak sıralanabilir (2).  
 



Sosyoekonomik düzey karmaşık bir kavramdır; ölçülmesi için en az üç ayrı değişkenin 
değerlendirilmesi gerekir. Sosyoekonomik düzeyin belirlenmesinde kullanılan birinci 
değişken meslek ve iş durumudur. Sosyoekonomik düzeyi belirleyici ikinci değişken eğitim 
düzeyidir. Üçüncü ve son değişken ise gelir ve yaşam standartlarıdır.  Bu üç değişken 
birbirleriyle yüksek düzeyde ilişki göstermektedir (3,4).  

 
Son yıllarda çalışmalar fiziksel aktivite düzeyleri açısından SED farklılığını 

incelemeye yönelmiştir (5, 6, 7, 8). Duncan ve ark. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin 
fiziksel aktivite düzeylerini sosyoekonomik düzey açısından incelemişler, yüksek 
sosyoekonomik düzeyde yer alan öğrencilerin ortalama günlük enerji tüketimi ve orta ve 
şiddetli düzeydeki fiziksel aktivitelere katılma oranı açısından anlamlı düzeyde daha yüksek 
puan elde etmişlerdir(7). Benzer olarak Woodfield ve arkadaşları da yüksek sosyoekonomik 
düzey öğrencilerinin daha yüksek günlük enerji tüketimine sahip olduklarını bulmuşlardır (6).   

 
Sallis ve ark. (1996) yaptıkları çalışmada ergenlik dönemindeki gençlerde fiziksel 

aktivite düzeyini etnik, sosyoekonomik ve cinsiyet farklıkları açısında incelemiştir. Sonuç 
olarak, yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocukların, daha sıklıkla beden eğitimi dersine 
katıldığını, ders içerisinde daha çok güç gerektiren aktivitelere ve ders dışı fiziksel aktivitilere 
daha çok zaman ayırdıklarını bulmuşlardır (5).     

 
Shropshire ve Caroll ise yaptıkları çalışma sonucunda çocukların fiziksel aktivite 

düzeyleri ve alışkanlıklarında sosyoekonomik düzeyin etkili olmadığını ortaya koymuşlardır 
(8).  

 
Sosyo ekonomik statü açıklayıcı değil tanımlayıcı bir ölçüm olduğundan davranışı 

etkileyebilen gelir, eğitim , tesislere ulaşım, tutum ve diğer faktörlerin bir göstergesi  olarak 
işlev görür.  Düşük sosyo ekonomik statüden gelen öğrencilerin fiziksel aktiviteyi destekleyen 
bu kaynaklara ulaşımı sınırlı gibi görünmektedir (2). Mota ve Silva’ nın aktarımına göre,   
Zakarian, (1994)’ nın çalışması alt SES öğrencilerinin ve azınlık gruplarının diğerlerinden  
daha az aktif olduklarını ortaya koymaktadır. 

 
Gelişmiş ülkelerde yüksek sosyoekonomik düzeye sahip çocukların spora katılımının 

ve fiziksel aktivite davranışının  düşük sosyoekonomik düzeye sahip çocuklara göre daha 
fazla olduğu belirtilmektedir (6).  Örneğin, Duncan ve ark, (1980), Woodfield ve ark.(2002),  
Sallis ve ark. (1986),  De ve ark (1980) yüksek SED öğrencilerinin fiziksel gelişim ve 
solunum performanslarının daha iyi olduğunu belirtmektedirler (5,6,7,9) 

 
Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerde, düşük sosyoekonomik düzeye sahip 

öğrencilerin okullarına yürüyerek ya da bisiklet ile gitmeleri nedeniyle, yüksek 
sosyoekonomik düzeye sahip olan akranlarına göre  fiziksel olarak daha aktif oldukları ortaya 
konmuştur  (6).  

 
Literatürde, sosyo-ekonomik etkenlerin vücut ölçüsündeki etkileri açıkça 

görüldüğünden(10),  düşük ekonomik düzey ile yetersiz beslenme, sağlık ve gelişim 
arasındaki ilişkinin erken çocukluk döneminde başladığından (4,11) söz edilmektedir. Bütün 
yaş seviyelerinde, yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan çocukların üç yılda 2,5 cm ve 
ergenlik çağında 4 ya da 5 cm daha uzun oldukları ve Menarche dönemine 3 ay erken 
eriştikleri görülmüştür. Bununla birlikte sosyoekonomik faktörlerin büyümedeki değişik 
etkilerini tam olarak saptamak kolay değildir (10). 

 



Sağlıklı bir büyüme ve gelişim için beslenme kadar sağlık koşulları iyi olan ev yaşamı, 
ailenin eğitim ve kültür düzeyi ile aylık gelirinin de önemli olduğu yadsınamaz. Birçok 
araştırmada baba meslekleriyle çocuklarının gelişimi ilişkili bulunmuştur. Ayrıca alt 
sosyoekonomik düzey çocukları ile üst sosyoekonomik düzey çocukları arasında gelişimsel 
farklılıklar gözlenmiştir (12).     

 
Fiziksel aktivitedeki  değişim üzerindeki cinsiyet, etnik köken, ve sosyoekonomik 

statü gibi demografik faktörlerin incelenmesi,  özel gruplar için uygun programların 
planlanması ve önceliklerin oluşturulması açısından önemlidir (2). Bu nedenle bu  çalışmanın 
amacı, ilköğretim öğrencilerinin yapısal özellikleri ve fiziksel uygunluk düzeyleri üzerinde 
sosyoekonomik düzeyin etkilerini incelemektir.  

 
YÖNTEM 

Araştırma Grubu  

Araştırma grubunu belirlemek için ilk olarak Antalya ilinde bulunan ilköğretim 
okullarının sosyoekonomik yapıları incelenmiştir. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünden 
çalışma için yazılı izin alınarak özel okul ve devlet okulları ile görüşülmüştür. Çalışmaya 4 
özel okuldan ve 5 devlet okulundan ilköğretim 7. ve 8. sınıflarından rastgele seçilen toplam 
198 öğrenci katılmayı kabul etmiştir. Çalışma   alt sosyo ekonomik düzey okullarından yaş 
ortalaması 13.73±0.74 yıl olan  119 (kız 67,  e rkek  52), üst sosyo ekonomik düzey 
okullarından  yaş ortalaması13.21±0.54 yıl olan 79 (30  kız, 49 erkek) öğrenci üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  
  

Sosyoekonomik Düzey (SED) Anketi 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen 12 maddelik bu form, kardeş sayısı,  anne 
babanın yaşı, eğitim durumu, mesleği, gelir durumu, ailenin oturduğu evin niteliği, oturulan 
semt, okul öncesi eğitim alma durumu, gibi ailenin yaşam düzeyini belirlemeye yönelik  
soruları kapsamaktadır.  

 

Yapısal Özelliklerin Ölçülmesi  

Deneklerin yapısal özelliklerini belirlemek için boy, ağırlık ve deri kıvrım kalınlığı 
ölçümleri yapılmıştır. Deri kıvrım kalınlığı Holtain marka kaliper kullanılarak 0.5 mm. 
hassasiyette önceden belirlenen 5 bölgeden alınmıştır (triceps, biceps, subscapula, suprailiac 
ve calf). Bütün antropometrik ölçümler Anthropometric Standardization Manuel’e uygun 
olarak yapılmıştır. Deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinden elde edilen verilerden Durning-
Womersley eşitliği kullanılarak beden yoğunluğu  kestirilmiştir. Vücut yüzde yağ değeri ise 
Siri eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır (13,14 ) .      

 

Fiziksel Uygunluğun Ölçülmesi 

Deneklerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek için Eurofit Test Bataryasında 
bulunan testler kullanılmıştır. Deneklere; gövde esnekliğini belirlemek için otur-eriş testi (iki 
denemede elde edilen , en iyi derece kaydedilmiştir), bacak patlayıcı kuvvetini belirlemek için 
durarak uzun atlama (iki denemede elde edilen , en iyi derece kaydedilmiştir),kolların kuvvete 
devamlılığını belirlemek için barda bükülü kol asılma (asılma zamanı saniyenin onda biri 
şeklinde kaydedilmiştir), kol kuvvetini için pençe kuvveti (her iki kolda yapılan testlerde iki 
deneme hakkı verilmiş, en iyi derece kaydedilmiştir) , çeviklik için 10 x 5 metre mekik 
koşusu (toplam 50 m. mesafeyi tamamlama süresi saniyenin onda biri şeklinde 



kaydedilmiştir) ve maksimal oksijen tüketimi için  20 metre mekik koşusu testleri 
uygulanmıştır (15). 

 
Pençe kuvveti testinde elde edilen değerler vücut ağırlığına göre değerlendirilmiş ve 

relatif pençe kuvveti değerleri elde edilmiştir. Maksimal oksijen tüketimi, mekik koşusunda 
elde edilen tur sayısı kullanılarak Leger ve ark. eşitliğinden hesaplanmıştır (16).   

 
İstatistik 
Çalışmada elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Değerler ortalama 

± standart sapma olarak verilmiştir. Sosyoekonomik düzey farklılığını belirlemek için iki 
ortalama arasındaki farkın anlamlılığı testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi a=0.05 olarak 
alınmıştır. Bütün istatistiksel işlemler SPSS 10.0 paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.    

 

BULGULAR 

Yapısal özellikler ve fiziksel uygunluk açısından düşük ve yüksek sosyo ekonomik 
düzeydeki İlköğretim 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla 
yapılan bu araştırma bulguları aşağıda yer almaktadır;  

 
A. Alt ve üst sosyoekonomik düzey denekler arasındaki demografik farklılıklar,  
 
Annelerin eğitim düzeyleri yönünden deneklerin  SED’ lerine göre belirlenen farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Alt SED annelerin % 11’ i okur yazar 
değildir. Annelerin % 2.5 ‘ i okur yazar, % 30’ u ilkokul, %70’ lise, % 8 i yüksekokul 
mezunudur. Üst SED annelerde okur yazar olmama ya da okur yazar olma durumuna 
rastlanmamıştır. Annelerin % 9’ u ilkokul, % 6.4’ ü ortaokul, % 35.9’ u lise, % 41’i yüksek 
okul, % 7.7’ i ise yüksek lisans mezunudur ( Çizelge 1). 
 
Çizelge 1. Deneklerin annelerinin eğitim düzeylerinin SEDye göre incelenmesi.  

  anne eğitim düz. Toplam p 

  
Okuryazar 

Değil 
okur yazar ilkokul Ortaokul lise yüksekokul Yüksek lisans   

Alt SED 
 

f 13 3 83 15 3 1  118 
 

.000 
 

% 11,00% 2,50% 70,30% 12,70% 2,50% 0,08%  100,00% 

Üst SED 
 

f   7 5 28 32 6 78 

%   9,00% 6,40% 35,90% 41,00% 7,70% 100,00% 

Toplam 
 

f 13 3 90 20 31 33 6 196  

% 6,60% 1,50% 45,90% 10,20% 15,80% 16,80% 3,10% 100,00%  
 

Babaların eğitim düzeyleri yönünden deneklerin  SED lerine göre belirlenen farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Düşük SED babaların % 3.4’ ü  okur yazar 
değil, % 47.9’u ilkokul, % 25.6’ ı ortaokul, % 17.9’u  lise, % 5.1’ i yüksekokul mezunudur. 
Üst SED babaların  % 5.4’ü ilkokul, % 5.4’ ü ortaokul, % 16.2’ si lise, % 55.4’ ü yüksek okul, 
% 17.6’ ı yüksek lisans mezunudur. (Çizelge 2) .  



 
Çizelge 2. Deneklerin babalarının eğitim düzeylerinin SEDye göre incelenmesi.  

  anne eğitim düz. Toplam p 

  
Okuryazar 

Değil 
okur yazar ilkokul ortaokul lise yüksekokul Yüksek lisans   

Alt SED 
 

f 4 - 56 30 21 6 0  117 
  

 .000 
  
  

% 3,40% - 47,90% 25,60% 17,90% 5,10%  0 100,00% 

Üst SED 
 

f 0 - 4 4 12 41 13 74 

%  0 - 5,40% 5,40% 16,20% 55,40% 17,60% 100,00% 

Toplam 
 

f 4 - 60 34 33 47 13 191   

% 2,10% - 31,40% 17,80% 17,30% 24,60% 6,80% 100,00%   
 

Gelir düzeyleri yönünden  Alt ve Üst SED deneklerin aileleri arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05).Ailelerinin gelir düzeylerini Alt SED  
çocuklar  % 5.10’ u  üst, %18.6’ı ortanın üstü, % 61’i orta, % 6.8’i ortanın altı, % 8.5’ i alt 
düzey olarak ifade etmişlerdir.   Üst SED denekler ise, gelir düzeylerini  % 20’ i üst, % 63’ ü 
ortanın üstü, % 26’ ı orta, % 2.6’ ı ortanın altı olarak belirtmişlerdir ( Çizelge 3)  
 
Çizelge 3. Deneklerin  ailelerinin gelir durumlarının SEDye göre incelenmesi. 

  Gelir düzeyi Toplam P 

  üst ortanın üstü Orta ortanın altı alt   

Alt SED 

f 6 22 72 8 10 118 
 

.000 
 
 

% 5,10% 18,60% 61,00% 6,80% 8,50% 100,00% 

Üst SED 

f 14 41 20 2  77 

% 18,20% 53,20% 26,00% 2,60%  100,00% 

Toplam 

f 20 63 92 10 10 195  

% 10,30% 32,30% 47,20% 5,10% 5,10% 100,00%  
 

 Harçlık alma durumları yönünden  Alt ve Üst SED denekler arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Alt SED deneklerin % 67.2’ i harçlık 
almakta, % 8.6’ ı almamakta, % 24.1’ ise bazen harçlık almaktadır. Oysa,  üst SED deneklerin 
% 91.1’ i harçlık almakta, % 1.30’ u harçlık almamakta, % 7.6’ ı bazen harçlık almaktadır 
(Çizelge 7).  
 
Çizelge 4. Deneklerin  harçlık alma durumlarının SEDye göre incelenmesi 

  Harçlık Toplam p 

  Alan almayan Bazen alan   

Alt SED 
 

f 78 10 28 116 
 

.000 
 
 

% 67,20% 8,60% 24,10% 100,00% 

Üst SED 
 

f 72 1 6 79 

% 91,10% 1,30% 7,60% 100,00% 

Toplam 
 

f 150 11 34 195  

% 76,90% 5,60% 17,40% 100,00%  
 

 
B. Yapısal özellikler açısından alt ve üst sosyoekonomik düzey öğrencileri 

arasındaki farklılıklar;  
 
Çizelge 5’e göre erkek öğrenciler incelendiğinde, Alt SED ile Üst SED arasında 

ağırlık (Alt SED: 44.69±6.27 kg., Üst SED: 50.08±10.67 kg.), BMI (Alt SED: 17.63±1.70 
kg/m2, Üst SED:19.52±3.14 kg/m2), % yağ (Alt SED: 14.70±3.26, Üst SED: 24.95±6.05), ve 
TOPDKK (Alt SED: 26.10±6.27., Üst SED: 41.91±18.59) açısından anlamlı farklılık olduğu 
gözlenmiştir (p<.05). Tüm bu özellikler yönünden üst SED erkek denekler daha yüksek 



değerlere sahip bulunmuşlardır. Yapısal özellikler yönünden Alt ve Üst SED kız öğrencileri 
arasında ise boy (Alt SED:156.78±5.00, Üst SED:159.76±9.24), % yağ (Alt SED: 
19.18±3.26, Üst SED: 26.49±3.88), ve TOPDKK (Alt SED: 37.41±9.56., Üst SED: 
45.65±14.03) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<.05).Üst SED 
kız denekler daha yüksek değerlere sahip bulunmuşlardır (Çizelge 5).  

 
Çizelge 5.Çalışmaya katılan Alt SED ve Üst SED öğrencilerinin yaş ve yapısal özellikleri ile ilgili 

ölçümlerinin Ortalama ve Standart Sapma (ORT±SS) değerleri  
  

 Alt SED  

Erkek (n=52) 
P 

Üst SED  

Erkek (n=49)  

YAŞ (yıl) 
13.81±0.76 

.000 
13.28±0.52 

BOY (cm) 
159.00±7.83 

.658 
159.76±9.24 

AĞIRLIK (kg) 
44.69±6.27 

.003 
50.08±10.67 

BKI (kg/m2) 
17.63±1.70 

.000 
19.52±3.14 

% YAĞ 
14.70±3.26 

.000 
24.95±5.22 

TOPDKK (mm) 
26.10±7.62 

.000 
41.91±18.59 

 Alt SED  

Kız  (n=67) 
P 

Üst SED  

Kız (n=30)  

YAŞ (yıl) 
13.67±0.72 

.000 
13.11±0.57 

BOY (cm) 
156.78±5.00 

.038 
159.27±6.21 

AĞIRLIK (kg) 
46.30±7.05 

.078 
49.25±8.52 

BKI (kg/m2) 
18.76±2.17 

.066 
20.01±4.47 

% YAĞ 
19.18±3.26 

.000 
26.49±3.88 

TOPDKK (mm) 
37.41±9.56 

.006 
45.65±14.03 

 
C. Alt ve Üst SED öğrenciler arasındaki fiziksel uygunluk değerleri farklılıkları; 
 
Alt SED ve Üst SED erkek öğrenciler incelendiğinde, alt ve üst SED arasında 

esneklik, durarak uzun atlama, barda bükülü kol asılma, çeviklik 10 x 5 metre mekik koşusu 
ve maksimal oksijen tüketimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir 
(p<.05). Alt SED erkek öğrencilerin esneklik, barda bükülü kol asılma ve maksimal oksijen 
tüketimi testlerinde daha yüksek performansa sahip oldukları, buna karşın üst SED erkek 
öğrencilerin durarak uzun atlama ve 10 x 5 metre mekik koşusunda daha yüksek performansa 
sahip oldukları belirlenmiştir. 

Kızlarda ise, alt ve üst SED öğrencileri arasında relatif pençe kuvveti (her iki kol),  
barda bükülü kol asılma, 10 x 5 metre mekik koşusu testleri açısından anlamlı fark olduğu 
bulunmuştur (p<.05). Alt SED kızları relatif pençe kuvveti (her iki kolda) ve barda bükülü kol 
asılma testlerinde daha yüksek performans sahipken, üst SED kızlarının sadece  10 x 5 metre 
mekik koşusunda daha yüksek performansa sahip olduğu belirlenmiştir(  Çizelge 6). 

 
 



Çizelge 6. Alt ve Üst sosyoekonomik düzey öğrencilerinin fiziksel uygunluk ile ilgili ölçümlerde elde 

ettikleri değerlerin ortalama ve standart sapma değerleri (ORT±SS).  

 Alt SED  

Erkek (n=52) 
P 

Üst SED  

Erkek (n=49)  

ESNEKLIK (cm) 
25.08±5.81 

.008 
21.36±7.80 

Rel. Sağel Pençe (kg) 
56.07±9.16 

.524 
54.84±10.10 

Rel Sol El Pençe (kg) 
54.43±8.77 

.124 
51.66±9.14 

DUA (cm) 
148.82±21.63 

.001 
163.86±23.74 

BUKKOL (sn) 
19.13±12.17 

.011 
13.4±10.98 

ONX5 (sn) 
24.32±1.88 

.000 
22.55±2.59 

MaxVO2 (ml/kg/dk) 
33.58±3.95 

.000 
28.96±4.37 

 Alt SED  

Kız (n=67) 
p 

Üst SED  

Kız (n=30)  

ESNEKLIK (cm) 
30.70±6.43 

.055 
27.78±7.71 

Rel. Sağel Pençe (kg) 
52.12±6.89 

.035 
48.32±10.30 

Rel Sol El Pençe (kg) 
49.35±7.56 

.018 
44.88±10.23 

DUA (cm) 
132.28±19.74 

.061 
140.83±22.15 

BUKKOL (sn) 
7.55±5.26 

.384 
6.54±5.10 

ONX5 (sn) 
25.35±2.16 

.002 
23.78±2.34 

MaxVO2 (ml/kg/dk) 
27.29±2.98 

.075 
26.14±2.71 

 
 

Tartışma ve Sonuç: 
 
Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim öğrencilerinin yapısal ve fiziksel 

uygunluk özelliklerini karşılaştırmayı amaçlayan  bu çalışmada ilk olarak çalışmaya katılan 
öğrencilerin sosyoekonomik düzey farklılıkları incelenmiştir. Uygulanan anket sonucunda 
devlet okulu ve özel okuldan rasgele seçilen öğrencilerin anne ve babalarının  eğitim düzeyi, 
aylık gelirleri ve harçlık alma durumları açısından anlamlı farklılıklar gösterdikleri 
belirlenmiştir (p<.05).  Üst SED öğrencilerin anababalarının daha yüksek eğitim ve gelir 
düzeyinde yer aldıkları belirlenmiştir.    

  
Yapısal özellikler incelendiğinde üst SED erkek öğrencileri daha yüksek ağırlık, % 

yağ, TOPDKK ve BKI değerlerine sahip (p<.05) iken boy açısından iki grup arasında anlamlı 
fark olmadığı belirlenmiştir (p>.05). Kız öğrenciler incelendiğinde üst SED kız öğrencilerin 
Alt SED kız öğrencilere oranla daha uzun boylu oldukları, % yağ değerlerinin daha yüksek 
olduğu ve TOPDKK değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<.05). Ağırlık ve BKİ 
açısından iki grup arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). Daha iyi beslenme, 
sağlık ve yaşam koşulları içinde bulunan üst SED kız ve erkek çocukları bazı yapısal 
özellikler yönünden alt SED akranlarından daha yüksek değerlere sahip bulunmuşlardır. 
Literatürde yer alan bilgiler bu bulguları destekler niteliktedir. Özdemir (1993), yaptığı 
çalışmada  üst sosyoekonomik düzey öğrencilerinin, alt sosyoekonomik düzey öğrencilerine 
göre daha uzun boylu ve ağırlıklarının daha fazla olduğunu ortaya konmuştur (17). Escarce 
(2003) düşük ekonomik düzey ile yetersiz beslenme, sağlık ve gelişim arasındaki ilişkinin 
erken çocukluk döneminde başladığını ortaya koymuştur (11). Literatürde, sağlıklı bir 



büyüme ve gelişim için beslenme kadar sağlık koşulları iyi olan ev yaşamı, ailenin eğitim ve 
kültür düzeyi ile aylık gelirinin öneminden söz edilmektedir (12).   Olcay Neyzi’ nin türk 
çocukları üzerinde geliştirdiği büyüme gelişim normuna göre ağırlık açısından  alt SES kızlar 
ve   erkekler 25. persentilde, üst SES kızlar, erkekler 50. persentilde yer almaktadırlar. Boy 
açısından düşük SES kız ve erkekler ile yüksek SES erkekler 50. percentilde,  yüksek SES 
kızlar 75. persentilde yer almaktadırlar (18).   

 
Fiziksel uygunluk ölçümleri sonucunda, erkeklerde Alt SED öğrencilerinin esneklik, 

barda bükülü kol asılma ve maksimal oksijen tüketimi testlerinde daha yüksek performansa 
sahip oldukları (p<.05), buna karşın üst SED erkek öğrencilerin ise durarak uzun atlama ve 10 
x 5 metre mekik koşusunda daha yüksek performansa sahip oldukları belirlenmiştir. Alt SED 
ve Üst SED kız öğrencilerin değerlerine bakıldığında, Alt SED grubunun relatif sol el pençe 
kuvveti daha yüksek bulunmuş (p<.05), üst SED grubunun ise çevikliği ölçmek için 
uygulanan 10 x 5 mekik koşusu testinde daha iyi performans sergilediği belirlenmiştir (p<.05)   

 
Ülkemizde yapılan benzer bir çalışmada Özdemir (1993), alt sosyoekonomik düzeyde 

yer alan öğrencilerin 12 dakika yürüme ve koşma testinde ve 50 sprint testinde üst 
sosyoekonomik düzey öğrencilerinden daha yüksek değerler elde ettiğini bulmuştur. Ayrıca 
10 x 5 metre mekik koşusu, durarak uzun atlama ve otur eriş testinde üst sosyoekonomik 
düzey öğrenciler lehine farklılık olduğu öne sürmüşlerdir (17)  

 
Çocukların, fiziksel uygunlukları yönünden Sed farklılığını incelemeye yönelik sınırlı 

sayıda araştrımaya rastlanmıştır.  De ve ark (1980) yaptıkları çalışmada, boy, ağırlık, solunum 
kapasiteleri ve pençe kuvveti açısından düşük ve yüksek sosyoekonomik düzey öğrencilerini 
karşılaştırmıştır. Sonuç olarak, yüksek sosyoekonomik düzeye sahip kentlerde yaşayan 
öğrencilerin fiziksel gelişim ve solunum performanslarının düşük sosyoekonomik düzeye 
sahip kırsal kesim öğrencilerden daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Pençe kuvveti 
açısından iki grup arasında anlamlı fark olmadığını belirtmişlerdir (9). Olds ve ark. 12-15 yaş 
öğrenciler ile gerçekleştirdikleri çalışmada, farklı sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin 20 
metre mekik, dikey sıçrama ve 40 metre spirint test performanslarını karşılaştırmış ve yüksek 
sosyoekonomik düzeyde yer alan öğrencilerin daha yüksek performans değerlerine ulaştıkları 
sonucuna ulaşmışlardır (19).   

 
Sonuç olarak, sosyoekonomik düzey ele alındığında alt ve üst sosyoekonomik düzeyde 

yer alan çocukların  bazı yapısal ve fiziksel uygunluk özellikleri yönünden  farklılaştıkları 
belirlenmiştir.  

 
Fiziksel uygunluk değerlerinde ise özellikle daha çok dayanıklılık ve mücadele 

gerektiren testlerde alt sosyoekonomik düzey erkeklerin daha yüksek puan aldıkları, kuvvet 
ve çabukluk gerektiren testlerde ise üst sosyoekonomik düzey erkeklerin yüksek değerler elde 
ettiği gözlenmiştir.   

 
Bu çalışmanın eksikliği öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerine ilişkin herhangibir 

bilginin toplanmayışıdır. Fiziksel aktivite düzeyine ilişkin bilgilerin fiziksel uygunluk 
yönünden ortaya çıkan farklılıkları açıklamada bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 
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QUADRİCEPSE UYGULANAN KUVVET EĞİTİMİNİN, FİZİKSEL UYGUNLUK 
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Giriş: Normal inerve olan sağlıklı bir kasta, Nöromusküler elektrik sitümülasyonu (NMES), 
kas, diğer vücut dokuları ve sistemleri üzerine aktif egzersizlerin ortaya çıkardığı etkilere 
benzer etkiler geliştirmektedir. (Nelson, Currier 1991). Kas kuvvetini artırmaya yönelik 
uygulanan NMES yöntemleri içinde, Russian ve Faradik akımdan da yararlanılmaktadır 
(Oelito- Macler 1990, Nelson-Currier 1991). Literatürde izometrik, izotonik ve izokinetik 
egzersizlerin kullanıldığı çalışmaların yanında, elektrik sitümülasyonu ve istemli egzersizin 
kas kuvvetine etkilerini karşılaştıran çalışmalara sıkça rastlanılmaktadır. İzometrik egzersiz 
elektrik sitümülasyonuna benzerliği nedeniyle, karşılaştırmalı çalışmalarda tercih edilen bir 
yöntem olmuştur. Elektrik sitümülasyonu ile aerobik kapasitede artışlar olabileceği 
çalışmalarda gösterilmektedir. Ancak elektrik sitümülasyonunun ve izometrik egzersizlerin, 
fiziksel uygunluk testleri üzerinde etkileri konusunda, literatürde az sayıda çalışma yapıldığı 
görülmüştür. 
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmaya iki grup halinde 25 üniversiteli kız öğrenci katıldı. Birinci 
gruba 15(yaş ortalaması 20.09±1,64), ikinci gruba ise 14(yaş ortalaması 20.42±1,39) olgu 
katıldı. Birinci gruptaki olgulara, frekansı saniyede 2500Hz, uyarı süresi 10sn ve dinlenme 
süresi 50sn olacak şekilde Russion akımları ile 10 maksimum tetanik kontraksiyon görülecek 
şekilde her iki quadriceps femoris kasına elektrik sitümülasyonu uygulandı. İkinci gruptaki 
olgura ise, 10sn kontraksiyon 50sn dinlenme olacak şekilde her iki quadriceps femoris kasına 
10 tekrarlı terminal izometrik egzersiz yaptırıldı. Kuvvet eğitimi sırasında her iki gruptaki 
olgular sırtüstü yatar pozisyonda, dizler 60° lik fleksiyonda olacak şekilde yerleştirildi. 
Kuvvet eğitimi her iki gruba da, 6 hafta süreyle haftada 5 gün olarak uygulandı. Kuvvet 
eğitimine başlamadan önce ve eğitimi tamamlandıktan sonra; Prosport Tümer Elektronik 
marka bacak dinamometresi ile izometrik kas kuvveti ölçüldü. Monark’ın bisiklet ergometresi 
ile sub maksimal efor testi yapılarak aerobik kapasite değerlendirildi. Prosport Tüner 
Elektronik marka jump metre kullanılarak dikey sıçrama testi ile anaerobik güç, esneklik 
tahtası ile otur-uzan(sit and reach) testi yapılarak esneklik değerlendirildi. Çevikliği 
değerlendirmek için Burpee test uygulandı. Bisiklet ergometresi testinden hemen sonra 
algılanan zorluk derecesi, Borg Skalası ile değerlendirildi.  
 
Tablo I: Olguların fiziksel özellikleri. 
 
Gruplar Yaş 

 X      Sd 
Med Min Max Boy 

  X        Sd 
Med Min Max Kilo 

 X      Sd 
Med Min Max VKİ 

    X    Sd 
Med Min Max 

Grup I 
n=11 

20,90±1,64 20 19 24 165,1±5,01 164 160 178 58,4±4,61 57 52 66 21,84±1,79 21,40 19,70 25,70 

Grup II 
n=14 

20,42±1.39 21 18 22 163,8±6,29 162 155 177 56,2±7,58 55 43 70 21,02±3,33 20,40 15,80 29,10 



Bulgular: Gruplar arasında eğitim öncesi ve sonrası elde edilen değerler karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Ancak eğitim öncesi ve sonrası fark 
değerleri incelendiğinde Grup I’de sub maksimal düzeyde iş yükü Grup II’ ye göre 
istatistiksel olarak yüksek bulundu (p=0,008), Grup I’ de submaksimal düzeyde diastolik 
basınç (p=0.025) ve soğuma döneminde  diastolik basınç istatistiksel olarak azalırken 
(p=0,010), Grup II’de istatistiksel olarak bir değişiklik meydana gelmedi(p>0,05). Grup I de 
toparlanma periyodunun 1. dakikasında diastolik basınç istatistiksel olarak azalırken 
(p=0,010), Grup II de istatistiksel bir fark oluşmadı(p>0,05). 
 
Tablo II-III, her grupta eğitim öncesi ve sonrası bisiklet ergometre testi, dinamometre, 
Burpee, dikey sıçrama testi ve otur-uzan değerlerinin karşılaştırılması. 
 
Tablo II 
 

Grup I 

 Eğitim Öncesi 
    X        Sd 

Med Min Max Eğitim Sonrası 

    X        Sd 
Med Min Max p 

Submax iş 
yükü(watt) 

125±19,36 125 100 150 143,18±19,65 150 100 175 0,005 

Toparlanma 1.dk 
Kalp atım 
hızı/dk 

128,6±12,43 128 113 149 116,18±8,65 116 102 130 0,014 

Toparlanma 5.dk 
Kalp atım 
hızı/dk 

109±10,21 114 92 125 98,6±6,56 98 90 116 0,023 

Submax 
diastolik 
basınç 

70±10 70 60 80 67,27±9,03 70 60 90 0,380 

Soğuma 
diastolik 
basınç 

62,72±15,5 70 40 80 57,27±14,89 60 40 80 0,248 

Toparlanma 1.dk 
diastolik basınç 60±10 60 40 80 54,54±10,35 60 40 70 0,194 

Dinamometre 
(Newton) 

32,2±14,42 29,90 10,70 65,00 38,4±17,45 32 17 75 0,008 

Dikey 
sıçrama 

59,09±12,66 54,80 49,30 93,30 62,18±11,46 60 52,10 93 0,202 

Otur-uzan 
(cm) 

9±10,6 12 -10 24 12±9,68 8 2 28 0,350 

Burpee 
 (tekrar 
sayısı) 

15,6±3,29 16 10 20 20,54±2,06 20 18 24 0,005 

Test süresi 14,45±2,54 15 10 18 16,72±1,85 17 12 19 0,005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo III 
 

Grup II 

 Eğitim Öncesi 
    X        Sd 

Med Min Max Eğitim Sonrası 

    X        Sd 
Med Min Max p 

Submax iş 
yükü(watt) 

139,9±32,63 125 100 192 139,9±32,63 125 125 175 0,340 

Toparlanma 1.dk 
Kalp atım hızı/dk 

119,7±9,24 119 98 134 119,7±9,24 115 89 127 0,051 
Toparlanma 5.dk 
Kalp atım hızı/dk 104,5±7,66 104 92 119 104,5±7,66 100 89 115 0,025 

Submax 
diastolik basınç 

62,14±8,01 60 50 80 62,14±8,01 70 60 90 0,016 

Soğuma 
diastolik basınç 

54,12±8,01 50 40 60 54,12±8,01 60 50 70 0,008 

Toparlanma 1.dk 
diastolik basınç 52,85±7,26 50 40 60 52,85±7,26 60 50 60 0,020 

Dinamometre 
(Newton) 

34,07±10,03 34,80 17,30 53,10 34,07±10,03 41 21 64 0,005 

Dikey sıçrama 58,48±7,18 57,30 50,60 72,70 58,48±7,18 63,15 51,30 80,70 0,005 
Oturuzan(cm) 6,21±9,52 7 -8 24 6,21±9,52 8 2 28 0,029 
Burpee 
(tekrarsayısı) 

16,64±2,64 16 10 21 16,64±2,64 20 16 23 0,001 

Test süresi 16,71±8,48 15 11 24 16,71±8,48 15 14 21 0,105 
 
Gruplar tek tek ele alındığında bisiklet ergometresi testinde Tablo II ve III’ de verilenler 
dışında istatistiksel bir anlamlılık meydana gelmedi (p>0,05).  
 
Her iki grupta bisiklet egzersizinde submaksimal efordan hemen sonra algılanan zorluk 
derecesinde istatistiksel olarak bir fark oluşmadı (p>0,05). 
 
Tartışma: Bisiklet ergometresi testinde Grup I’ de aerobik dayanıklılık daha çok artarken 
Grup II’ de anaerobik güç ve esnekliğin daha fazla artması, terminal izometrik egzersizlerinin 
kas kuvveti artışının yanı sıra bu özellikleri ile de dikkat çekici olmuştur. Bilindiği gibi, 
elektrik stimülasyonu ile kas içindeki motor lifleri tek tek uyarıldığı için kontraksiyona katılan 
lif sayılarındaki artış, quadriceps kuvvetini artırarak, bisiklet ergometresinde en sık 
sonlandırma nedeni olan quadriceps kasında yorgunluk oluşmamış ve submaksimal iş yükü 
eğitim sonrası artmıştır. Quadricepse terminal izometrik egzersizi uygulanan grupta ise, 
anaerobik güç artmıştır. İzometrik egzersizlerin anaerobik gücü artırma özelliği ile paralellik 
göstermiştir. Grup II’ de otur-uzan testinde değerlerin Grup I’ e göre istatistiksel olarak 
artması, istemli kas kontraksiyonlarından olışan terminal izometrik egzersizler sırasında 
agonistin kasılıp antagonistin gevşemesi esasına dayanılarak ortaya çıkan gelişmeyi 
desteklemiştir. Her iki grupta da dinamometre ve çeviklik eğitim sonrası lehinde istatistiksel 
bir önemlilik oluşur, quadrisepse yönelik kuvvet eğitiminin olumlu bir sonuç verdiğini 
göstermiştir. Sonuç olarak quadrisepse yönelik kuvvet eğitimi her iki grupta eğitim sonrası 
fiziksel uygunluk testlerinde olumlu gelişmeler sağlamıştır. 
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ÖZET 

 
AMAÇ 
Bu çalışmanın amacı antrene çocuklarda hız parametrelerinin antropometrik ve kuvvet 

parametreleri ile ilişkisini incelemektir. 
 
YÖNTEM 
Bu çalışmaya Atletizm Federasyonu yetenek seçimi projesi kapsamında 12-16 yaşlar 

arası 41’i erkek (E) ve 48’i kız (K) olmak üzere toplam 89 antrene çocuk katılmıştır (E için 
yaş = 14.32 ± 1.14 yıl, boy = 166,5 ± 6.55 cm, VA = 55,30± 7.55 kg, VYY = % 12.10 ± 2.33, 
K için yaş = 13.85 ± 1.03 yıl; boy = 158.83 ± 7.67 cm; VA = 48.37 ± 9.70 kg; VYY = % 
20.63 ± 3.39). Ölçülen  antropometrik değişkenlerle vücut yağ yüzdesi (VYY) (Açıkada ve 
ark.1991a; 1991b), ve somototip (Carter, 1985) özellikleri belirlenmiştir. 10m, 20m, 30m ve 
40m sprint zamanları iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi (Tümer Elektronik Ltd, 
Türkiye) ile telemetrik olarak ölçülmüştür. Sprint koşusu her deneğin öndeki bacağı 1m 
geriden deparlense alacak şekilde başlatılmıştır. Kuvvet parametreleri için dikey [skuat 
sıçrama (SS), aktif sıçrama (AS) ve 15 sn çoklu sıçrama (ÇS)]  ve yatay [durarak uzun atlama 
(DUA) ve durarak 3 adım atlama (D3A)] sıçrama testleri elektronik bir mat yardımıyla 
sıçrama testleri yapılmıştır (Bosco ve ark., 1983). Elastik kuvvet (EK) için AS-SS farkı 
alınmıştır. Yatay sıçrama testleri kum havuzunda yapılmış ve değerler m olarak 
kaydedilmiştir. Ortalama sprint koşusu hızlarının, antropometrik değişkenler ve sıçrama 
parametreleri (yatay ve dikey) ile ilişkisine Pearson Korelasyon Analizi ile, cinsiyetler 
arasındaki farka ise Bağımsız Değişkenlerde t-Testi ile bakılmıştır. Tüm istatistiksel 
işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.  

 
BULGULAR 
Sürat koşusu ortalama hız değerleriyle yatay sıçrama, bazı dikey sıçramalar ve vücut 

yağ yüzdesi arasında orta ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Bununla birlikte sürat 
koşusu ortalama hız değerlerinin antropometrik değişkenler (üst bacak uzunluğu ve ektomorfi 
değeri hariç) ve çoklu sıçrama güç değerleri ile arasında zayıf düzeyde anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Cinsiyetlere göre ise erkeklerde ÇS güç değerleri, AS, SS, DUA ve D3A ile 
ortalama hız değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, kızlarda bu değerlerle ortalama 
hız değerleri arasında ilişki bulunmamıştır. Ayrıca sprint mesafesi arttıkça ortalama hız 
değerlerinin diğer parametrelerle ilişkisinin artma eğiliminde olduğu gözlenmiştir.  

 
SONUÇ 
Sonuç olarak, 12-16 yaş grubu antrene çocuklarda ortalama sprint koşusu hızının 

kuvvet parametreleriyle ilişkisi, antropometrik parametrelerle ilişkisinden daha yüksektir. 
 
ANAHTAR KELİMELER: SPRINT KOŞUSU, ANTROPOMETRİ, DİKEY 

SIÇRAMA, YATAY SIÇRAMA, ANTRENE ÇOCUKLAR 
 



GİRİŞ  
 

Çocuklukta ve ergenlikte kuvvet ve motor becerileri biyolojik olgunlaşmadan ayrı 
olarak tanımlamak çok zordur (Katzmarzyk ve ark. 1997). Vücut ebatları ve vücut 
kompozisyon değerleri kuvvet ve motor performans üzerine etkili faktörlerdir. Vücut ağırlığı 
sıçrama ve koşma performansını olumsuz etkiler (Malina, 1991). 

Skuat sıçrama (SS) ve durarak uzun atlama (DUA) maksimal kuvvetin patlayıcı 
kuvvete aktarımını değerlendirmektedir. Aktif sıçrama (AS) ve durarak 3 adım atlama (D3A) 
SS ve DUA’ya göre daha fazla hareket öncesi genlik içermektedir ve patlayıcı kas kuvveti 
potansiyelinin gelişimini yansıtmaktadır (Benche ve ark., 2002). AS-SS farkı ise kasın elastik 
kuvvet özelliği hakkında bilgi vermektedir. Çoklu sıçramada ise verili süre içerisinde 
sergilenen sıçramaların havada kalış sürelerinden sıçrama yükseklikleri ve güçleri belirlenerek  
dikey sıçramanın ne kadar kaliteli devam ettirilebildiği bir başka deyişle elastik kuvvette 
devamlılık belirlenmektedir. Squat, aktif ve sıçrama testi uygulanan 19 elit atlette. Aktif 
sıçrama değerlerinden ilk 30 metre tahmininde  r=0.66 ilişkili bulunmuştur (Bret, 2002).  

Kuvvet ile ilişkili olduğu bilinen sprint koşusu hızı ve dikey sıçrama performansının 
Loko ve ark. 2000 yılında yaptıkları çalışmada çocukların büyüme süresince de görüldüğünü 
belirlemişlerdir. Kızların koşu hızındaki en büyük farklılık 12 yaşa kadar oluşurken bu durum 
13 yaş ve sonrasında sabitlenir. Dikey sıçrama değerlerinde ise 10-12 yaşta artış, 13-14 yaşta 
azalmayı takiben 16-17’dan sonra değişim meydana gelmediği belirtilmektedir.  

Standart antropometrik, kuvvet ve güç testleri başlangıç ivmelenmesi ve maksimal 
hıza ulaşma evrelerinde koşu performansının belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Sıçrama 
ve bacak açıcı kasların kuvvet değerleri ile koşu arasındaki zayıf ilişkiyi açıklamak oldukça 
zordur (Kukolj M, 1999). Normal çocuk ve gençleri yansıtan bu bulguların, kendi yaş 
gruplarında daha elit düzeyde olan antrene çocuk ve gençlerde de aynı trendi taşıyıp 
taşımadığı güncel sorulardan birisidir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; antrene çocuklarda 
sprint koşu hızı ile farklı kuvvet ve antropometrik parametreler arasındaki ilişkiyi  
incelemektir. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÖNTEM 
 

Araştırma Grubu 

Bu çalışmaya 11-18 yaşlar arası 41’i erkek ve 48’i kız olmak üzere toplam 89 antrene 
çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere ait  tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 
 



Tablo 1. Araştırma grubuna ait tanımlayıcı istatistikler; ortalama (ort) ve standart 
sapma (SS) değerleri. 

 Cinsiyet n Ort SS 

Yaş (yıl) E 38 14.32 1.14 

B 46 13.85 1.03 

Antrenman 
Yaşı (ay) 

E 38 36.47 20.61 

B 46 38.61 15.16 

Boy (cm) E 38 166.50 6.55 

B 46 158.83 7.67 

VA (kg) E 38 55.30 7.55 

B 46 48.37 9.70 

VYY (%) E 38 12.10 2.33 

B 46 20.63 3.39 

YVK (kg) E 38 48.52 6.05 

B 46 38.12 5.94 

Ektomorfi E 38 3.49 0.97 

B 46 3.50 1.32 

Mezomorfi E 38 3.07 0.91 

B 46 2.40 1.58 

Endomorfi E 38 1.90 0.57 

B 46 2.69 0.99 

 
 

Verilerin Toplanması: 

Tüm ölçümler kapalı spor salonunda yapılmıştır. Antropometri, somatotip ve vücut 
yağ ölçümleri aynı kişiler tarafından alınmıştır. Herbir antropometrik ölçüm ve performans 
testi 2’şer kez yapılmıştır. Antropometrik ölçümlerde iki ölçümün ortalaması, diğer 
testlerdeyse iki denemedeki en iyi derece değerlendirmeye alınmıştır. 

  Vücut ağırlığı çıplak ayakla ±0.1kg hassasiyetle elektronik bir baskül (Tanita 401A, 
Japan), boy uzunlukları stadiometre (Holtain Ltd., U.K.) ile ±1mm hassasiyetle baş Frankford 
düzleminde inspire konumda ölçülmüştür. Çap ölçümleri 0.2mm duyarlıktaki kayan kaliper 
(Holtain Ltd., U.K.), çevre ölçümleri ±1m duyarlılıktaki Gulick metre, deri kıvrım kalınlıkları 
ise 0.2mm duyarlılıktaki skinfold kaliper (Holtain Ltd., U.K.) ile ölçülmüştür. Somatotip 
değerlendirmesi için Heath Carter (Carter, 1985) formülleri kullanılmıştır. Vücut yağ yüzdesi 
(VYY) Açıkada ve ark (1991a; 1991b)’nın formülüyle belirlenmiştir.  

 10m, 20m, 30m ve 40m sprint zamanları iki kapılı fotoselli elektronik kronometre 
sistemi (Tümer Elektronik Ltd, Türkiye) ile ±0.01sn hassasiyetle telemetrik olarak 
ölçülmüştür. Sprint koşusu her deneğin öndeki bacağı 1 m geriden deparlense alacak şekilde 
başlatılmıştır.    

 Elektronik açma kapama devresi olarak çalışan  bir mat ve buna bağlı 16 Kb’lık bir 
bilgi bankasına sahip mikro işlemci (Psion Organizer) yardımıyla skuat ve aktif sıçrama 
yükseklikleri ölçülmüştür (Bosco ve ark., 1983). Skuat sıçrama yükseklikleri, sporcular mat 
üzerindeyken 90º sabit skuat pozisyonundan ve eller belde olacak şekilde, aktif sıçramada mat 



üzerinde yine eller belde ayaktan dizler üzerine 90º çökerek yukarı doğru sıçramaları 
istenmiştir. Elastik kuvvet için aktif sıçrama-skuat sıçramanın farkı alınmıştır. 15s çoklu 
sıçrama aynı düzeneğin bir başka programında 15s sürekli sıçrama yaptırılarak ve bu esnada 
ölçülen ortalama yükseklik ve sıçrama sayısından ortalama güç (W) hesaplanmıştır. Durarak 
uzun atlama kum havuzunun kenarından çift ayak öne sıçrama ile gerçekleştirilmiş ve kum 
hsvuzunun kenarından sporcunun kum havuzunda bıraktığı en yakın iz arasındaki mesafe cm 
olarak kaydedilmiştir. Durarak 3 adım atlama kum havuzunun 5m gerisinden çift ayakla öne 
sıçramayla başlanarak ardışık bacakla 2 sıçrama sonrası çift ayak kum havuzuna inişle 
gerçekleştirilmiştir ve sporcunun kum havuzunda bıraktığı en yakın iz ile başlangıç çizgisi 
arasındaki mesafe m. olarak kaydedilmiştir. 
 

Verilerin Analizi 

 Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplandıktan sonra, cinsiyetler 
arasındaki farka Bağımsız Değişkenlerd e  t -Testi ile bakılmıştır. Bazı antropometrik 
değişkenler, sprint ve sıçrama verileri arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon analizi ile 
bakılmıştır. Tüm istatistiksel işlemlerde anlamlık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 
 
 

BULGULAR 
 
Cinsiyetler arası kuvvet, antropometri, sıçrama ve sürat değerleri arasındaki farka 

bağımsız değişkenlerde t-testi ile bakılmıştır. Bu değerlere ait ortalama ve standart sapma 
değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Aktif sıçrama, skuat sıçrama değerlerinde cinsiyetler arası 
fark anlamlıdır (p<0.05). VYY, endomorfi, mezomorfi, boy, bacak uzunluğu, alt bacak 
uzunluğu, ayak uzunluğu değerlerinde cinsiyetler arası fark anlamlıdır (p<0.05). Durarak 
uzun atlama ve durarak 3 adım atlama değerlerinde cinsiyetler arası fark anlamlıdır 
(p<0.05).10, 20, 30, 40 m. ortalama hız ve en yüksek ortalama hız değerlerinde cinsiyetler 
arası fark anlamlıdır (p<0.05). Endomorfi değerleri, üst bacak uzunluğu, çoklu sıçrama güç 
değerleri, çoklu sıçrama sayısı, çoklu sıçrama yüksekliği ve çabuk kuvvetin 
değerlendirilmesinde kullanılan aktif – skuat sıçrama farkı arasında cinsiyetler arası fark 
anlamlı değildir (p>0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 2. Kuvvet, antropometri, atlamalar ve sürat değerlerine ait ortalamalar 
ve standart sapmalar 

 
Ort SS 

E K E K 



KUVVET PARAMETRELERİ 

Aktif Sıçrama (cm) * 35,99 30,84 6,88 4,56 

Skuat Sıçrama (cm) * 34,17 28,85 6,25 4,30 

Aktif-Skuat Sıçrama Farkı (cm) 1,82 1,99 3,72 3,38 

Çoklu Sıçrama Güç (W) 10,20 10,21 2,04 1,80 

Çoklu Sıçrama Sayısı (adet) * 23,47 23,63 2,06 1,47 

Çoklu Sıçrama Yüksekliği (cm) * 27,76 26,52 4,96 3,65 

UZUNLUKLAR 

Bacak Uzunluğu (cm) * 79,36 75,38 3,68 5,13 

Üst Bacak Uzunluğu (cm) 38,96 37,97 3,14 5,77 

Alt Bacak Uzunluğu (cm) * 40,00 37,76 2,02 2,05 

Ayak Uzunluğu (cm) * 25,95 23,77 1,09 1,19 

ATLAMALAR 

Durarak 3 Adım Atlama (m) * 6,57 5,90 0,63 0,48 

Durarak Uzun Atlama (m) * 2,29 2,04 0,19 0,16 

10-20-30-40 m, ORTALAMA HIZ 

10 m hız ort, (m/s) * 5,54 5,21 0,27 0,27 

20 m hız ort, (m/s) * 6,36 5,91 0,28 0,30 

30 m hız ort, (m/s) * 6,73 6,26 0,33 0,29 

40 m hız ort, (m/s) * 6,94 6,45 0,38 0,29 

Ulaşılan En Yüksek Ort Hız (m/s) * 6,96 6,45 0,36 0,29 

* Cinsiyetler arası fark anlamlıdır (p<0.05). 
 
10 m.sürat koşusu ortalama hız değerleri ile YVK (r = 0.374), endomorfi (r = 0.287), 

mezomorfi (r = 0.262), boy uzunluğu (r = 0.241), ayak uzunluğu (r = 0.298) değerleri arasında 
zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). VYY (r = -0.479), aktif sıçrama (r = 0.540; 
Erkeklerde r = 0.499; Kızlarda r = 0.336), skuat sıçrama (r = 0.550; Erkeklerde r = 0.428; 
Kızlarda r = 0.404), durarak 3 adım atlama (r = 0.452; Erkeklerde r = 0.502) ve durarak uzun 
atlama (r = 0.487; Erkeklerde r = 0.501) değerleri arasında zayıf ve orta düzeyde anlamlı bir 
ilişki vardır (p<0.05). 

20 m.sürat koşusu ortalama hız değerleri ile YVK (r = 0.494), endomorfi (r = 0.271), 
mezomorfi (r = 0.317), boy uzunluğu (r = 0.341), bacak uzunluğu (r = 0.270), alt bacak 
uzunluğu (r = 0.291), ayak uzunluğu (r = 0.382), çoklu sıçrama güç (r = 0.241) değerleri 
arasında zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). VYY (r = -0.523), aktif sıçrama (r = 
0.652; Erkeklerde r = 0.715; Kızlarda r = 0.397), skuat sıçrama (r = 0.644; Erkeklerde r = 
0.597; Kızlarda r = 0.458), durarak 3 adım atlama (r = 0.589; Erkeklerde r = 0.627) ve durarak 
uzun atlama (r = 0.599; Erkeklerde r = 0.649) değerleri arasında zayıf ve orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki vardır (p<0.05). 

30 m.sürat koşusu ortalama hız değerleri ile YVK (r = 0.485), endomorfi (r = 0.263), 
mezomorfi (r = 0.270), boy uzunluğu (r = 0.342), bacak uzunluğu (r = 0.281), alt bacak 
uzunluğu (r = 0.298), ayak uzunluğu (r = 0.368), çoklu sıçrama güç (r = 0.219; Erkeklerde r = 
0.365) değerleri arasında zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). VYY (r = - 0.520), 



aktif sıçrama (r = 0.680; Erkeklerde r = 0.728; Kızlarda r = 0.420), skuat sıçrama (r = 0.682; 
Erkeklerde r = 0.643; Kızlarda r = 0.492), durarak 3 adım atlama (r = 0.631; Erkeklerde r = 
0.692) ve durarak uzun atlama (r = 0.621; Erkeklerde r = 0.668) değerleri arasında zayıf ve 
orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). 

40 m.sürat koşusu ortalama hız değerleri ile endomorfi (r = 0.293), mezomorfi (r = 
0.251), boy uzunluğu (r = 0.406), bacak uzunluğu (r = 0.312), alt bacak uzunluğu (r = 0.352), 
ayak uzunluğu (r = 0.391), çoklu sıçrama güç (r = 0.255; Erkeklerde r = 0.434) değerleri 
arasında zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). VYY (r = - 0.520), YVK (r = 0.516), 
aktif sıçrama (r = 0.629; Erkeklerde r = 0.647; Kızlarda r = 0.326), skuat sıçrama (r = 0.595; 
Erkeklerde r = 0.528; Kızlarda r = 0.343), durarak 3 adım atlama (r = 0.668; Erkeklerde r = 
0.722) ve durarak uzun atlama (r = 0.674; Erkeklerde r = 0.715) değerleri arasında orta ve 
kuvvetli düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). 

10, 20, 30, 40 m. sürat koşularında ulaşılan en yüksek ortalama hız değerleri ile 
endomorfi (r = 0.364), mezomorfi (r = 0.246), boy uzunluğu (r = 0.420), bacak uzunluğu (r = 
0.329), alt bacak uzunluğu (r = 0.373), ayak uzunluğu (r = 0.410), çoklu sıçrama güç (r = 
0.248; Erkeklerde r = 0.439) değerleri arasında zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vardır 
(p<0.05). VYY (r = - 0.546), YVK (r = 0.532; Erkeklerde r = 0.366), aktif sıçrama (r = 0.641; 
Erkeklerde r = 0.675; Kızlarda r = 0.335), skuat sıçrama (r = 0.615; Erkeklerde r = 0.563; 
Kızlarda r = 0.352), durarak 3 adım atlama (r = 0.679; Erkeklerde r = 0.746) ve durarak uzun 
atlama (r = 0.681; Erkeklerde r = 0.724) değerleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki 
vardır (p<0.05). 

 
TARTIŞMA ve YORUM 

 
 Bu çalışmada antrene çocuklarda sprint koşusu sırasında sergilenen hız değişkeninin 
antropometri ve kuvvet parametreleriyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Antrene 
çocuklar cinsiyetlerine göre ayrılmış; cinsiyetler arasında üst bacak uzunluğu, aktif sıçrama-
skuat sıçrama farkı ve çoklu sıçrama gücü dışındaki tüm parametrelerde fark belirlenmiştir ve 
cinsiyetler içerisinde hız değişkeni, antropometri ve kuvvet parametreleri ilişkisi 
değerlendirilmiştir. 

Sprint koşusu performansının antropometri ve somatotip yapıyla ilişkisini inceleyen 
literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, kas kütlesi ve vücut ağırlığı fazla olan atletler hafif 
atletlere göre daha ekonomik bulunmuşlardır. Bu ilişki bireyler arası ağırlık daha çok 
uzuvlardaki kas dağılımına bağlıdır ve hafif atletlerin kas yoğunluğu daha çok bacaklardadır. 
Ayrıca bu değişiklik koşu sırasında elastik enerji depolanmasının ve kullanım kapasitesinin 
azalmasından kaynaklanabilir (Pate, 1992). 

12-17 yaş erkek ve kız aynı ve ayrı yumurta ikizleriyle yapılan çalışma sonucu koşudaki 
kinematik yapının ( adım uzunluğu, tempo, bacak açısı vb.) kalıtımsal özellik olduğu  ancak 
vücut boyutları ile sürat koşusunun etkisi bulunmamıştır. Sürat koşusunda erkek çocuklarda 
koşu zamanı 12 yaştan 17 yaşa doğru yaş ilerledikçe doğrusal olarak azalmıştır kızlarda ise 12 
yaşta averaj değerlerde sonra 14 yaşa kadar zamanla azalma sonra bir durağanlık ve 17 yaşa 
kadarki sürede artış gibi bir grafik izlemiştir. (Watanabe, 2001). 

Kale ve ark (2002) çalışmasında erkek ve kız çocuklarda SS ile kısa mesafeli sprint 
performansı arasında ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin düzeyinin mesafe artıkça düşüş trendi 
gösterme eğiliminde olduğunu belirlemişlerdir. Yine aynı çalışmada AS testi değerlerinde de 
rastlanmış olmakla beraber AS verilerinin SS verilerine göre sprint değerleriyle daha kuvvetli 
ilişki gösterdiği gözlemlemişlerdir.  

Koşu hızlarına göre  multiple regrasyon uygulanırsa en önemli parametrenin kas kütlesi 
olduğu bulunmuştur. 9 km/s hızda boy r = 0.70, boya orantılı alt bacak uzunluğundan r =0.56, 



vücut yağ oranından r = 0.36 ilişkili bulunmuştur. Sonuç olarak 9 km/s hızda kas kütlesi 0.75 
ile en iyi tahmin eden olurken 15 km/s hızda koşu ekonomisini en iyi tahmin eden değer 
bacak boyu ve boy (r = 0.96) olarak bulunmuştur ( Brisswalter, 1996 ). Bu çalışmada da sprint 
koşusu hızı ve bazı antropometrik değişkenler arasında anlamlı ancak zayıf ilişki 
bulunmuştur.  
        Kale ve ark (2002)’nın çalışmasında kız ve erkek antrene çocuklarda DUA ve D3A 
performansıyla sprint zamanları arasında anlamlı negatif ilişki belirlenmiştir. Bu çalışmada da 
bu ilişkilere benzer şekilde, ortalama sprint hızıyla DUA ve D3A arasında pozitif anlamlı 
ilişki bulunmuştur.  

Bu çalışma antrene çocuklarda kısa mesafeli sprint koşularıyla bazı antropometrik 
değişkenler, dikey sıçramalar ve yatay sıçramalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlardan hareketle 11-18 yaş dönemindeki antrene çocukların 
sprint koşusu performansını belirlemede bazı antrpometrik değişkenlerin ve sıçramaların 
kullanılabileceği söylenebilir. 
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İLKOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTE DÖNEMLERİNDE ÖNERİLEN DÜZEYDE 

YÜKSEK VE ORTA ŞİDDETLİ AKTİVİTEYE KATILIM PREVELANSLARI 

 

GİRİŞ 

Epidemiyolojik çalışmalarla sedanter yaşam tarzı ve bazı kronik hastalıkların oluşma riskinin 

arttığı kanıtlanmıştır. Düzenli fiziksel aktivite koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, tip II 

diabet, osteoporoz, bazı kanser tipleri, anksiyete ve depresyon için koruyucu etkiye sahiptir. 

Bu etkinin oluşumu için farklı kuruluşlar ve organizasyonlar çok sayıda fiziksel aktivite 

önerileri geliştirmişlerdir (1,2). Bunlardan ikisi yaygın olarak kabul görmektedir (3). Birincisi 

Amerikan Spor Tıbbı Koleji’nin (ACSM) 1990 yılında açıkladığı Kardiyorespiratuar ve 

kassal fitnes için geliştirdiği haftada 3-5 gün, bir seansta en az 20 dakika süre boyunca yüksek 

şiddetli egzersiz yapma önerisidir (1). İkincisi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 

(CDC) ve ACSM’nin 1995 yılında sağlıklı kalabilme için açıkladıkları öneridir. Bu öneri 

haftada en az beş gün tercihen haftanın her günü, günde toplam 30 dakika orta şiddetli aktivite 

yapılmasıdır (2).  

 Sağlık ve düzenli fiziksel aktivite yapma alışkanlığı arasındaki güçlü ilişkinin varlığı 

çok sayıda epidemiyolojik araştırmada vurgulanmakla birlikte modern yaşam  koşulları 

insanlığı fiziksel aktiviteye daha az ihtiyaç duyar hale getirmiş ve sedanter yaşam tarzı 

yaygınlaşmıştır (4). Fiziksel aktivite yapma alışkanlığı cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, 

kültür ve yaştan etkilenmektedir (2).Yapılan çalışmalarda yaşın artışıyla birlikte fiziksel 

aktivite düzeyinde bir azalma eğilimi olduğu gösterilmektedir (2,5). Ancak Türk toplumunun 

fiziksel aktivite alışkanlıklarının inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır ve farklı okul 

dönemlerinde fiziksel aktivite alışkanlığındaki değişimi araştıran çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı, üniversite eğitimi alan öğrencilerin ilköğretim, lise ve üniversite 

eğitimi döneminde ACSM’nin yüksek şiddetli, ACSM ve CDC’nin orta şiddetli aktivite 

önerilerine uygunluklarının retrospektif olarak belirlenmesi ve farklı okul dönemlerindeki 

prevelanslarının karşılaştırılmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmaya yaşları 18 ve 28 yıl arasında değişen (20.88±1.5 yıl) 96’sı kız ve 68’i erkek olmak 

üzere 164 üniversite öğrencisi katıldı. Çalışmaya dahil edilme kriteri fiziksel aktivite 

alışkanlığını etkileyen herhangi bir hastalığın bulunmamasıydı. Öğrencilere çalışmanın amacı 

ve yapılışı ile ilgili bilgi verildi. İlköğretim, lise ve üniversite dönemindeki fiziksel aktivite 

düzeyleri retrospektif olarak iki soru ile belirlendi. İlk soru; ACSM’nin Kardiyorespiratuar ve 

kassal fitnes önerisine uygunluklarını belirlemek amacıyla sorulan “düzenli olarak haftada en 



az 3 gün ve bir seansta 20 dakika süresince yüksek şiddetli aktive yapıyor muydunuz?” idi. 

Yüksek şiddetli aktivitelere örnek olarak futbol, basketbol, koşu vb. gibi terlemeye yol açan 

aktiviteler örnek verildi. ACSM/CDC’nin sağlıklı kalabilme önerisine uygun düzeyde fiziksel 

aktiviteye katılım için sorulan ikinci soru;  “Haftada en az 5 gün, günde toplam 30 dakika orta 

şiddetli aktivite yapıyor muydunuz?” idi. Orta şiddetli aktiviteye yürüme, masa tenisi ve 

voleybol vb. aktiviteler örnek verildi. Öğrencilerden soruları ilköğretim, lise ve üniversite 

dönemlerinin her biri için cevaplamaları istenildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için 

bağımlı değişkenlerde ki kare (McNemar testi) kullanıldı.  

 

BULGULAR 

İlköğretim, lise ve üniversite dönemlerinde önerilen düzeyde yüksek şiddetli ve orta şiddetli 

aktiviteye katlan öğrencilerin yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Öğrencilerin yaklaşık 

olarak %60’ı  ilkokul ve lise döneminde kardiyorespiratuvar fitnesi geliştirebilecek düzeyde 

yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılırken, katılım oranı üniversite döneminde yarıya 

inmiştir. İstatistiksel açıdan farka bakıldığında ilköğretim ve lise dönemi için fark 

bulunmadığı (p>0,05), ancak üniversite dönemi için fark olduğu görülmektedir (p<0,05). 

İlköğretim, lise ve üniversite dönemlerimde önerilen düzeyde orta şiddetli aktivite yapılışı 

karşılaştırıldığında farklı okul dönemleri arasında istatistiksel açıdan fark bulunmadı 

(p>0.05).  

 

Tablo 1. Öğrencilerin farklı okul dönemlerinde önerilen düzeyde fiziksel aktiviteye katılım 

yüzdeleri   

  
İLKÖĞRETİM 

(%) 

 
LİSE 
(%) 

 
ÜNİVERSİTE 

(%) 
ACSM 

(yüksek şiddetli aktivite) 
 

64.6 
 

61 
 

31.1 
ACSM / CDC 

(orta şiddetli aktivite) 
 

49.4 
 

56.1 
 

50 
 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin ilköğretim, lise ve üniversite dönemlerindeki fiziksel 

aktivete alışkanlıkları retrospektif olarak değerlendirilerek, ACSM ve ACSM/CDC’nin 

geliştirdiği fiziksel aktivite önerilerine uygunluklarının prevelansları karşılaştırıldı.  

Çalışmamızda öğrencilerin %64.62’sı ilköğretim, %61’sı lise ve  %31.1’i üniversite 

dönemlerinde ACSM’nin fitnes önerisi düzeyinde yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapma 

alışkanlığına sahip oldukları görüldü. İlköğretim ve lise dönemlerinde yüksek şiddetli aktivite 



yapma düzeylerinde fark bulunmazken, üniversite döneminde çok büyük oranda düşüş olduğu 

belirlendi.  

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarla fiziksel aktivite düzeyinin yaşla birlikte azalma 

eğiliminde olduğu saptanmıştır (2,5). Sallis  (2000) 13 ve 18 yaşları arasında fiziksel aktivite 

düzeyinde dereceli olarak bir azalma olduğunu açıklarken (6), Allison ve Adlaf (1997) 

fiziksel aktivitede azalma eğiliminin en fazla 15 ve 16 yaşları arasındaki dönemde olduğunu 

bulmuşlardır (7). Caspersen ve ark. (2000) yaptıkları kesitsel çalışmada düzenli olarak yüksek 

şiddetli aktivite yapma alışkanlığının 15 ve 18 yaşları arasında azaldığını belirtmişlerdir (8). 

Irving ve ark. (2003) yüksek şiddetli aktiviteye katılımda değişimleri inceledikleri 

çalışmalarında 11. sınıf döneminde önemli bir azalma olduğunu bulmuşlardır (9). 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçları diğer çalışmaların sonuçları ile bire bir 

karşılaştırabilmemiz kullanılan değerlendirme yöntemleri, aktivite düzeyi için alınan 

kriterlerin farklı oluşu nedeniyle mümkün olmamaktadır. Ancak yaşın ilerlemesiyle aktivite 

düzeyindeki değişim farklı yaşlarda (veya dönemlerde) başlamakla birlikte genel olarak bir 

azalma eğilim olduğunu bizim çalışmamızda dahil olmak üzere tüm çalışmaların sonuçlarında 

görmekteyiz. 

Çalışmamızda sağlıklı kalabilme için gereken düzeyde orta şiddetli aktivite yapılışı 

incelendiğinde farklı üç okul döneminde de öğrencilerin yaklaşık olarak yarısının  

ACSM/CDC kriteri düzeyinde aktif olduğu bulundu. Literatürde farklı okul dönemlerinde 

orta şiddetli aktiviteye katılımın karşılaştırıldığı çalışmalara rastlanmadı. Sarkin ve ark. 

(2000), üniversite öğrencilerinde farklı iki fiziksel aktivite anketine göre ACSM/CDC’nin  

aktivite önerisine uyumu karşılaştırdıkları çalışmada belirledikleri oran (%16-%17) (3) 

çalışmamızdaki üniversite dönemi için belirlenen orandan çok düşüktür (Tablo 1). Başka bir 

çalışmada farklı eğitim düzeyine sahip 18 ve 25 yaşlarındaki kişilerde bu oran %34.1 

bulunmuştur (10). Bizim çalışmamızda ise üniversite dönemindeki fiziksel aktivite düzeyinin 

diğer iki çalışmanın sonuçlarına göre oldukça yüksek oluşu dikkate değer bir durumdur. 

Ancak ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri batı ülkelerine göre 

daha yüksek olduğu şeklinde bir genelleme yapılabilmesi örneklememizin küçük olması 

nedeniyle mümkün değildir.    

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar yüksek şiddetli aktiviteye katılımın üniversite 

döneminde azaldığını, orta şiddetli aktivite yapılışının her üç okul döneminde değişmediğini 

göstermektedir. Daha büyük ve farklı (yaş, cinsiyet, okul tipi vb.) örneklemlerin fiziksel 

aktivite alışkanlığı değerlendirilerek toplumun her kesiminin önerilen düzeylerdeki fiziksel 

aktiviteye katılımın artırılması için çalışmaların genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.        
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THE EFFECTS OF WEIGHT TRAINING ON VIEWS OF FEMALE AND MALE 

UNIVERSITY STUDENTS ABOUT THEIR BODIES 

 

İlknur Hacısoftaoğlu, Dilem İrkin, Dr. Alpan Cinemre, Dr. Nefise Bulgu 

Hacettepe University Sport Science and Technology School 

Objective 

The purpose of this study was to obtain information about how weight training effects views 

of female and male university students about their bodies. This study is a part of an ongoing 

large project and includes preliminary analysis. 

Methods  

4 female and 4 male university students from different departments who were taking the 

weight-training course participated in this study. Semi-structured focus groups were 

conducted before and after the 12-week weight-training course according to gender. Data was 

analysed by content analysis method. Following themes have been identified for discussion by 

virtue of their relevance to purpose of this study: the reasons of taking the course, body 

satisfaction before and after the course, and ideal body. 

Results 

Both female and male university students reported that they participated in the course to 

become more muscular and fit. With regard to theme of the body satisfaction before and after 

the course, both of them expressed that they felt more satisfied about their bodies and more 

powerful. For the last theme, muscular and sporting male bodies are ideal body for males, 

whereas thin and beautiful model bodies are ideal body for females. 

Conclusion 

As a conclusion, it was observed that weight-training course has an influence on views of 

female and male university students about their bodies and makes them more satisfied with 

their bodies.  



THE EFFECTS OF WEIGHT TRAINING ON VIEWS OF FEMALE AND 

MALE UNIVERSITY STUDENTS ABOUT THEIR BODIES 

 

Exercise is an important area that became a part of human lives. In modern times, it is 

a phenomenon with the social, educational, politic and cultural dimension (5). Because of this 

it calls attention of anthropologists, educators, historians and sociologists and sports scientists. 

Therefore in most modern countries, exercise is considered as a valuable leisure activity. (9)  

The idea that women in today's society are generally dissatisfied with their appearance 

is not a new one. In many researches has repeatedly shown that, over the past 30 years, 

women have become increasingly dissatisfied with their physical appearance (5) and this 

dissatisfaction effects women’s self-esteem negatively (1). But again over the 30 years health 

and appearance have become focuses in social area and women actually are the most effected 

population of this development and they want to be more fit and inshape (7). And in last years 

they want to be more muscular, too.  In this line, many researchers investigated that whether 

either aerobics or weight training could change physical self-perceptions and found that 

exercises has an influence on perceptions of women’s about their bodies (1, 2, 4, 6). 

In short, in review of the literature, it can be seen that several studies examined the 

effects of different types of exercises on perceptions of women and men about their bodies in 

many western countries. In addition, there are limited studies that have investigated the effect 

of weight-training course on body perception of people in Turkey. Therefore, the present 

study was to obtain information about how weight training effects views of female and male 

university students about their bodies. 

METHODS  

Participants 

The research was conducted during the 2003-2004 spring semester. The participants of 

this study consist of 4 female and 4 male university students who participated to 12-week 

weight training course during one semester. 

Measurement 

As a research technique focus group interviewing was chosen. Because this method 

allows the researchers to observe a process that is often profound importance to qualitative 

investigations-namely, interaction (3). In addition a focus group provides participants with 

opportunities to articulate their own thoughts and ideas and hear those of others (8) 

A semi structured interview guide was used in focus group discussion. To encourage 

participants a semi structured interview guide was used that contains questions about weight 



training and its effect to their views about their body. Each focus group was determined 

according to gender.  

 

Procedures 

To understand how weight training effects the attitudes toward their bodies, focus group study 

were conducted before and after the course. One researcher conducted the focus group 

discussions in a classroom setting. 

Data analysis 

Data from each focus group were analysed separately to understand group level of the 

phenomena. Content analysis was conducted to analyse qualitative data. Following themes 

have been identified for discussion by virtue of their relevance to purpose of this study: the 

reasons of taking the course, body satisfaction before and after the course, and ideal body. 

RESULTS 

Results of two different focus groups, women and men are presented separately to clear the 

findings.  

Women 

The reason of taking the course 

Most of the women noted that they took this course for weight loss or with their words 

for changing their body measurements. And they said that they wanted to build their body, get 

muscles and relax.   

Expectations from the course were parallel with the reasons of taking the course. Their 

answers were “to shape our body”, “to loose weight”, “develop our muscles”. They focused 

on will to change their body parts; “I want to develop my stomach muscles”, “my breasts are 

big, I want to make them smaller” “I want to make strong my arms” “I want to make more 

beautiful my body shape”.   

Body satisfaction before and after the course 

At the beginning of the course the answers of the question, “are you satisfied with 

your body” were “not totally”, “I have too much fat.” “I have too much fat in my hip, 

stomach”, but after the course they didn’t focus on this “defects”. To describe feelings about 

their bodies, they used the phrases “ feel stronger” “more muscular”, “inshape” “more fit” “ 

and they said, “we know our body now”. In addition, they expressed positive attitudes toward 

themselves; they said, “my self esteem improved”, “I am more satisfied with my body”, “I 

feel more relax psychologically”, “I feel stronger”, “the training gave me power”.  



Ideal Body 

When we asked to participants to define their ideal body; a woman said that her ideal 

women body is Deniz Akkaya because she is not too thin. But the others rejected this idea 

because she is too fatty. However, they gave other models as an ideal female body which are 

thin and so beautiful. A woman said that her ideal body is Madonna because she has a 

beautiful and super body, except for her extreme muscles. 

 

Men 

Reasons of taking the course 

Men said that they took this course because they like sport and they want to join a 

different environment. In addition they expect to be more muscular and more powerful. They 

want to form their bodies. And they said that they want to build their bodies.  

Body Satisfaction before and after the course 

They answered the question “are you satisfied with your body” as “yes but I should 

loose weight”, “I am OK but I should make my body more inshape.” And they said that a man 

feels more self-confident when he becomes fitter. After the course they said about their 

physical appearance that “I am more muscular”, “my arms, legs and chess are more 

muscular”, “we have more flexible bodies”, “I can see my muscles”. The phrases they used 

alluding to health and fitness were “stronger” “more fit”, “more enduring”. And they reported 

that they lost weight, get muscle and learned technic.  

Ideal Body 

When we asked to define ideal body for men, they talked about muscularity and gave 

the examples of Bruce Lee, Jackie Chan and Hakan Şükür and themselves as ideal bodies. 

They thought these people has ideal body because “their muscles are beautiful”, “their 

muscles are visible”, “their bodies are flexible”, “they have no fat on their stomach”. The 

common point of these people that they are athletes. They focused on their muscles and 

flexibility. Some of them said that he has ideal body or if he works enough he can reach these 

ideal body size.  

 

Conclusion 

As a conclusion, at the end of the course, both female and male university students felt 

changes on their views about their bodies. Especially women, while at the beginning of the 

course they focus on weight loss and talked about will to change their body parts, make 

muscles in their arms and stomachs, at the end of the course they talked about changes on 



whole body. They felt themselves more healthy, more fit and stronger. The most common 

answer was that they feel better and more positive about their bodies. Therefore, it can be said 

that in spite of the shortness of time duration, 12 weeks weight training course has an 

influence on views of the participants about their bodies and feelings positively.  

Although both women and men were effected positively at the end of the course, their 

feelings about their bodies has some differences. At the beginning of the course women gave 

model’s names as ideal bodies and they focused on the slimness of these women. Brace-

Govan (2002) noted “Although there is increasing interest in the active and somewhat 

muscled body for women, cultural representations of women and exemplary feminine beauty 

currently remain fixed on slender. (2)” and this thought is parallel with the views of women in 

the present study at the beginning of the course. However women whose criteria about ideal 

body is very connected with the slimness at the beginning of the course, they focused on 

power more than weight loss at the end of the course. But men, as parallel to their first 

feelings about their bodies, they thought positive about their bodies and they talked about 

muscularity at the end of the course. Their ideal body was sporting bodies like in the society 

because the most visual public male body in the contemporary society is the sporting body 

(6). 

The present study has some shortcomings. First, this study is a part of an ongoing 

large project and includes preliminary analysis. Second, the findings may be relevant only for 

well-educated Turkish young women and men in urban settings. Further studies should 

investigate the perception of peoples from different exercise settings such as aerobic class, 

fiitness class in sport centers. 
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GİRİŞ 
 
Sağlık üzerine olumsuz etkileri çok iyi bilinen fiziksel inaktivite ve bununla ilişkili obesite 
günümüzde en önemli halk sağlığı sorunları olarak kabul edilmektedir1,2. Aralarında 
randomize klinik çalışmaların da bulunduğu bir çok araştırma, daha çok sayıda kişiye aktif bir 
yaşam şekli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmada etkili bir yöntem olduğu 
düşünülen işyeri sağlık ve egzersiz programlarıyla çalışanların fiziksel aktivite seviyelerinde 
ve çeşitli fiziksel uygunluk parametrelerinde olumlu gelişmeler kaydedilebildiğini ortaya 
koymaktadır3,4,5. 
 
Özellikle batı ülkelerinde giderek yaygınlaşan bu uygulamalarda en önemli limitasyonun 
düşük katılım oranları ve belirlenen egzersiz programlarına uzun süre devam edilmemesi 
olduğu görülmektedir6.Programlı eğitim, yüz-yüze danışmanlık, egzersiz grupları oluşturma, 
daha çok orta şiddette egzersizlere yönlendirme gibi yaklaşımlarla bu sorunun üstesinden 
gelindiğinde, işyerlerinde  sağlık sorunlarına bağlı iş günü kaybı ve iş stresi azalırken iş 
verimliliği artmakta, böylece uzun süreli uygulamalarla hem işveren hem de çalışanlar 
üzerinde kalıcı olumlu etki sağlanmaktadır6,7.  
 
Bu çalışmada, büyük bir işyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla bireysel bazı 
verilerin tespit edilmesi ve bu verilerden hareketle egzersiz programlarının hazırlanıp 
uygulatılması ve uzun vadede ortaya çıkan değişikliklerin değerlendirilmesi hedefiyle 
planlanan bir projenin ilk aşama sonuçları olarak oldukça yüksek katılımla elde edilen kişisel 
ölçüm ve fiziksel aktivite değerlendirme verileri sunulmaktadır. 
 
YÖNTEM 
 
Çalışmaya bir tekstil fabrikasında mazeretli olanların dışında çalışanların tümü olan (%92) 
760 mavi ve beyaz yakalı işçi katıldı. Önce 55 kişilik bir gönüllü grubu ile (egzersiz liderleri) 
2 günlük eğitim çalışması yapıldı. Detaylı olarak egzersiz, sağlık, beslenme, sigara kullanımı, 
egzersiz uygulamaları konuları aktarıldı. Daha sonra çalışanlar 5 gruba ayrılarak her gruba 
5’er saat spor hekimliği uzmanları, spor bilimciler ve beslenme uzmanları tarafından ayrı ayrı 
sağlıklı yaşam, beslenme ve egzersiz ile ilgili eğitim seminerleri verildi. Belirlenen egzersiz 
programının devamını sağlamak üzere çalışanlar arasından egzersiz liderleri seçilerek özel 
eğitimden geçirildi. Tüm çalışanların vücut kompozisyonları ağırlık, boy, vücut yağ yüzdesi, 
bel çevresi, kalça çevresi ve triseps, biseps, supailiak ve subskapular deri kıvrım kalınlıkları 
ölçülerek belirlendi. Otur-eriş testi uygulanarak esneklik değerlendirildi. Dinamometre ile el 
kavrama, bacak ve sırt kuvvetleri ölçüldükten sonra bu değerlerin toplamının vücut ağırlığına 
bölünmesiyle rölatif kuvvet hesaplandı. Çalışanların fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi 
amacıyla “Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi-FADA” kullanılarak, her bireyin bir 
haftada işyerinde, iş dışında ve uyku sırasında harcadıkları enerji MET cinsinden hesaplandı. 
Tüm verilerin kadın ve erkeklerde 25 yaş altı ve üstü ortalamaları bulundu. Ölçümlerin 
çalışmanın bir sonraki aşamasında, 6 ay sonra tekrarlanması planlandı. 
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FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 
OBEZİTE VE AŞIRI AĞIRLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Özdöl, Y., Özer, M.K., Orhan, İ.  
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 GİRİŞ: 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek artan refah, gelişmiş ve gelişmekte 
olan toplumlarda insanların daha az hareket etmelerine neden olmaktadır. Taşıt araçlarının 
gelişimi, asansör, elektrikli ev araçları insan yaşamında büyük kolaylıklar getirirken, 
insanın aktivite sınırlarını daraltmıştır. Hareketsiz yaşamla birlikte insanların dengesiz ve 
kalitesiz beslenmeleri beraberinde aşırı şişmanlık ve bir çok hastalığa yakalanma riskini 
arttırmıştır. Gelişmiş toplumlarda yetişkinlerin %30’u, genç ve çocukların da %15 
kadarının şişman (obez) olduğu bilinmektedir (1). 

Aşırı kiloluluk ve obezite genellikle aynı anlamda kullanılır fakat farklı anlamlara 
gelmektedir. Aşırı kiloluluk normal değerlerin biraz üzerinde olan bireyler için 
kullanılırken obezite daha ciddi değerleri kapsar. Aşırı kiloluluk ve obezite genellikle enerji 
alımı ve enerji harcama arasındaki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Aşırı kiloluluk 
genellikle kötü beslenme ve fiziksel aktivite eksikliğinden ortaya çıkarken obezite daha çok 
davranış, metabolik ve genetik özelliklerden etkilenerek ortaya çıkar. Erken çocukluk 
döneminde başlayan obezite ve aşırı ağırlık probleminin bu dönemlerde önlenmesi gerekir 
(2).  

Aşırı kiloluluk ve obezite global sağlık problemi olmakla birlikte dünyada 
hareketsizliğe bağlı gelişen hastalıkların başında gelmektedir (3,4,5,6,7,8). Kanada’da yetişkin 
erkeklerin %57’si yetişkin bayanların % 35’i aşırı kilolu ya da obez olduğu 
bildirilmektedir. Bununla birlikte çocuklarda ve gençlerde obezite oranının giderek arttığı 
bildirilmektedir. 1981 yılında Kanadalı okul çocuklarının %15 obez iken 1996 yılına kadar 
bu oran sırasıyla %29,2 ve %35,4 olarak artış göstermiştir. Avustralya’da 1985-1995 
yılında toplanan verilere göre bu oran 7-15 yaşlarındaki erkek çocuklarda %10,7 den 
%20,0 ye kız çocuklarda %11,8’den %21,5 e yükselmiştir. Benzer artış oranları birleşmiş 
milletler içinde bildirilmekte ve bu aranlar giderek artmaktadır (3). Obezite tek başına bir 
hastalık olarak kabul edilmekle birlikte bir çok hastalığın da tetikleyicisi olarak 
bilinmektedir (7). Şehir planlarında oyun ve spor alanlarına yeterince yer verilmeyişi, 
okullarda spor aktiviteleri için gerekli zaman çok yetersiz olmakla birlikte spor yapılacak 
tesislerin olmayışı, ikili öğretimin okul yönetimi ve öğretmenlere getirdiği aşırı yük, 
çocukların genelde hazır yiyeceklere yönelmeleri ve düzensiz beslenmeleri gibi bir çok 
faktör hareketsizliği ve sonunda hareketsizliğe bağlı hastalıklar için uygun  bedensel ortamı 
hazırlamaktadır. Çocukluk obezitesi pediatrik hipertansiyon nedenlerinin başında 
gelmektedir. Aşırı kilolu çocuklarda kronik rahatsızlıkların sayısı artmaktadır. Yetişkin 
oldukları zamanda da diabetes mellitus, koroner kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklar için 
büyük risk taşırlar. Aşırı kilolu çocuklar yetişkin olduklarında erken ölüm riski taşırlar. 
Obez çocukların aynı zamanda kendine güven gibi bir takım psikolojik sorunlar yaşadıkları 
ve sosyal etkinliklere katılamadıkları bilinmektedir (2,7). 

Sağlık riski ve beden yağlılığı ile ilişkili olan boy ve ağırlık arasındaki oran BKİ 
olarak bilinir. Amerikan hastalık kontrolü ve önleme merkezi (CDC) tarafından aşırı kilolu 



olma durumunun beden kütle indeksi (BKİ) değerleri ile belirlendiğini bildirmektedir. 
Ayrıca yetişkinler ile çocukların BKİ değerlendirme kategorilerinin çocuklardaki büyüme 
faktörü nedeni ile farklı olduğu bildirilmektedir (9). Birleşmiş milletlerde son 20 yıldır 
obezite ve aşırı kilo problemleri fark edilir bir artış içerisindedir. Yetişkinlerde obezite 
çocuklarda aşırı kiloluğun belirleyicisi olarak ağırlık ve boy oranlarını değerlendiren beden 
kütle indeksi (BKİ) kullanılmaktadır (10).   

Obezite ve aşırı ağırlığın oluşumunda sosyoekonomik koşulların da önemli rol 
oynadığı bilinmektedir(4,12,13,14,15). Gelişmiş ülkelerde alt sosyo-ekonomik düzey çocuk ve 
yetişkinlerinin daha obez olmasına karşılık gelişmekte olan toplumlarda bu durumun tersi 
görülmektedir (14).  

Ülkemizde çocukların fiziksel uygunlukları, aktivite düzeyleri ve obezite durumları 
ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda da genellikle adolesan dönemi 
dikkate alınmıştır (16). İlk öğretim dönemi çocukların gelecek için en çok şekillenebildiği 
bir dönemdir. Aktivite ve dengeli beslenme alışkanlıkları bu dönemde kazanılmaktadır. 
Fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı ve Obezitenin en çok karşılaşıldığı dönem ( adolesan ve 
yetişkinlik öncesi dönem) 15-18 yaşlardır. Bu yaşlardan önce ağır ve obez olan çocukların 
gelecekte de aşırı ağır ve obez olma eğilimlerinin yüksek olduğu bilinmektedir (17,18,19).  
gelecekte karşılaşılacak sağlık problemlerinin önlenmesi için ilköğretim çağındaki 
çocukların dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. İlköğretim dönemi çocuklarının 
fiziksel uygunluk bakımından gelişimlerini incelemek üzere 2 yıl önce başlatmış 
olduğumuz proje ilk öğretim 8. sınıfa kadar sürdürülecektir. Bu çalışma, projenin birinci ve 
ikinci yıl ağırlık ve boy ilişkisi ile %yağ değerlerini içermektedir. 

 MATERYAL METOD 

Denekler: Antalya ili içerisinde sosyo-ekonomik durumlarına göre dört farklı ilköğretim 
okulu belirlenerek (Özel Antalya, Özel Abdulkadir Özkan, Sefa Akın ve Turgut Reis 
İlköğretim okulu) bu okullardaki 1. sınıf kız (yaş : 6,60±0,49 yıl) ve erkek (yaş : 6,63±0,43 
yıl) öğrencileri ölçüm grubunu oluşturmuştur. Sosyo ekonomik durum gelir düzeyi ve okul 
statülerine göre belirlenmiştir. Çocukların sosyoekonomik düzeylerini belirleyen anket 
formu veliler tarafından doldurulmuştur.1. ve 2.  yıl kasım ayında ölçümler  alınmıştır. 

Ölçümler: 

Boy :Bedenin dik, topukların bitişik ve baş frankfort pozisyonundayken başın verteks 
noktası ile yer arasındaki mesafe duvar skalası ile ölçülerek kaydedilmiştir (20,21).   

Ağırlık :Deneklerin üzerinde hafif bir giysi varken çıplak ayak ile 0.1 hassalıkta elektronik 
ağırlık ölçer olan Tanita TBF-300 ile ölçülerek kaydedilmiştir (20,21).  

Skinfold (deri kıvrım kalınlığı) :Triceps, biceps, supsucapula ve suprailiak bölgelerinden 
Holtain skinfold kaliper ile sağ taraftan iki kez ölçülmüştür. İki ölçüm arasında 0,4 den 
fazla fark olduğunda üçüncü ölçüm alınmıştır. En yakın iki değerin ortalaması 
hesaplanmıştır (20,21). 

 



Hesaplamalar: 

Beden Kütle İndeksi(BKİ) = Ağırlık / Boy (cm)2 formülü ile hesaplanarak bulunmuştur. 

Beden yoğunluğu: Durnin-Womersley’ in yaşlara göre beden yoğunluğu  
(D=1,1620-0,0630*X) formülünde deri kıvrım kalınlığı ölçüleri kullanılarak beden 
yoğunluğu hesaplanmıştır (X=triceps+supsucapula+biceps+suprailiak). Hesaplanan beden 
yoğunluğu Siri’ nin % yağ eşitliğinde kullanılarak ( 4,95 / D-4,5 )*100)  % yağ değerleri 
hesaplanmıştır(1,20,21). 

Yağsız beden kütlesi de bedenin % yağ değerine denk gelen ağırlık miktarının 
hesaplanarak toplam ağırlık miktarından çıkartılmasıyla hesaplanmıştır.  

 İstatistik:  

Tüm grupların tanımlayıcı istatistik analizleri ve dağılımlarına bakılmıştır. Ölçümler 
arasındaki değişimin anlamlılığına repeated measurements anova ile bakılarak zamana 
karşı ve grup içinde değişimin anlamlı olduğu görülüp paired-T test ile ölçümler arasındaki 
farklılık incelenmiştir. Cinsiyetler arası ve gruplar arası farklılık independent T–test ile 
karşılaştırılmıştır. 

 BULGULAR 

Tablo 1:1. ve 2. yıl Ölçüme Katılan Tüm Kız - Erkek ilköğretim öğrencilerinin boy, ağırlık 
(AGR), %yağ ve yağsız beden ağırlıklarına (YBA) ait tanımlayıcı istatistik verileri (A.O, 
S.S) ile her iki yıla ait cinsiyete özgü karşılaştırma sonuçları. 

    1.YIL KIZ-ERK 2.YIL KIZ-ERK 

ÖLÇÜM CİNS  N A.O S.S p N A.O S.S p 

BOY (cm) 
  

KIZ 181 120,41 5,19 0,56 177 125,17 5,58 0,97 

ERK 195 120,09 5,57 184 125,19 5,77 

AGR (kg) 
  

KIZ 182 23,45 4,53 0,87 177 26,53 5,31 0,65 

ERK 195 23,38 4,44 184 26,78 5,60 

YAG (%) 
  

KIZ 182 21,52 4,45 0,00 177 21,94 4,95 0,00 

ERK 199 14,65 4,77 186 14,83 5,30 

BKİ (kg/m2) 
  

KIZ 181 17,21 3,29 0,37 177 16,83 2,54 0,60 

ERK 195 16,92 3,08 184 16,97 2,59 

YBA (kg) 
  

KIZ 182 18,50 3,10 0,00 177 20,49 2,98 0,00 

ERK 195 19,85 2,76 184 22,56 3,30 

 Sosyo-ekonomik durum ayırımı öncesinde tüm (kız ile erkek) öğrencilerin boy, 
ağırlık(AGR), %yağ, beden kütle indeksi (BKİ) ve yağsız beden ağırlığı verilerine ait A.O, 
S.S değerleri ile cinsiyetler arası karşılaştırma değerleri tablo 1 de gösterilmektedir. 
Cinsiyetler arası karşılaştırma yapıldığında hem 1.yıl ölçümlerinde hem de 2. yıl 
ölçümlerinde sadece %yağ ve YBK arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 
(p<0,01). Boy, AGR ve BKİ değerleri bakımından hem birinci yıl hem de 2. yıl 
ölçümlerinde cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) 
(tablo 1).  



Tablo 2: Alt ve Üst Sosyo-ekonomik Duruma Göre Kız Öğrencilerin 1.ve 2. Yıl Boy, 
Ağırlık (Agr), %Yağ ve Yağsız Beden Ağırlıklarına (YBA) Aritmetik Ortalama (A.O), 
Standart Sapma (S.S) ve Alt –Üst Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Karşılaştırma (p) 
Sonuçları. 

KIZ   1.YIL Alt-Üst  2.YIL Alt-Üst 

 SOSYO N A.O S.S p N A.O S.S p 

BOY (cm) 
 

ALT 85 118,50 4,93 0,00 79 122,70 5,06 0,00 

ÜST 96 122,11 4,84 98 127,15 5,19 

AGR (kg) 
 

ALT 86 21,28 3,44 0,00 79 24,20 4,25 0,00 

ÜST 96 25,40 4,52 98 28,40 5,34 

YAG %  
 

ALT 86 19,44 3,31 0,00 79 19,69 3,91 0,00 

ÜST 96 23,38 4,54 98 23,76 4,98 

BKİ (kg/m2) 
 

ALT 85 15,04 1,65 0,00 79 15,98 1,92 0,00 

ÜST 96 19,14 3,19 98 17,51 2,77 

YBA (kg) 
 

ALT 86 17,30 2,43 0,00 79 19,32 2,69 0,00 
 ÜST 96 19,57 3,26 98 21,44 2,88 

 Kız öğrencilerin alt ve üst sosyo-ekonomik duruma göre değerleri ve karşılaştırma 
sonuçları tablo 2 de gösterilmektedir. Kızların hem 1. hemde 2. yıl alınan ölçümleri alt ve 
üst sosyoekonomik duruma göre karşılaştırıldığında tüm değerlerin istatistiksel olarak 
anlamlı farka sahip olduğu bulunmuştur (p<0,01). Bu değerler, üst sosyo-ekonomik düzeye 
sahip çocukların alt sosyo-ekonomik düzeye sahip çocuklardan daha yüksek olduğu 
görülmektedir (tablo 2). 

Tablo 3: Alt ve Üst Sosyo-ekonomik Duruma Göre Erkek Öğrencilerin 1.ve 2. Yıl Boy, 
Ağırlık (Agr), %Yağ ve Yağsız Beden Ağırlıklarına (Yba) Aritmetik Ortalama (A.O), 
Standart Sapma (S.S) ve Alt –Üst Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Karşılaştırma (p) 
Sonuçları. 

ERK   1.YIL Alt-Üst  2.YIL Alt-Üst 

 SOSYO N A.O S.S P N A.O S.S P 

BOY (cm) 
 

ALT 106 118,83 5,28 0,00 102 123,39 5,51 0,00 

ÜST 89 121,59 5,58 82 127,43 5,31 

AGR (kg) 
 

ALT 106 21,94 3,81 0,00 102 25,09 5,00 0,00 

ÜST 89 25,10 4,54 82 28,89 5,63 

YAG %  ALT 108 13,02 4,17 0,00 104 13,11 4,63 0,00 

ÜST 91 16,59 4,74 82 17,01 5,31 

BKİ (kg/m2) ALT 106 15,44 1,70 0,00 102 16,37 2,18 0,00 

ÜST 89 18,68 3,41 82 17,72 2,86 

YBA (kg) 
 

ALT 106 19,00 2,48 0,00 102 21,61 3,05 0,00 

ÜST 89 20,86 2,76 82 23,74 3,24 

 Erkek öğrencilerin alt ve üst sosyo-ekonomik duruma göre değerleri ve 
karşılaştırma sonuçları tablo 3 de gösterilmektedir. erkeklerin hem 1. hem de 2. yıl alınan 
ölçümleri alt ve üst sosyoekonomik duruma göre karşılaştırıldığında tüm değerlerin 
istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olduğu bulunmuştur (p<0,01). Bu değerler, üst 
sosyo-ekonomik düzeye sahip çocukların alt sosyo-ekonomik düzeye sahip çocuklardan 
daha yüksek olduğu görülmektedir (tablo 3). 



Tablo 4: Alt Sosyo-ekonomik Düzeye Sahip Kız Öğrencilerin 1. Yıl ve 2.Yıl Alınan 
Ölçüm Çiftlerinin Karşılaştırılması ve Zamana Bağlı Değişimin Yüzdesi 

 Kız  1.YIL 2.YIL 1-2 YIL 1-2 YIL 

 N A.O S.S A.O S.S P % 

BOY (cm) 68 118,36 4,96 122,88 5,04 0,00 3,82 

AGR (kg) 69 21,19 3,61 24,13 4,22 0,00 13,91 

YAG %  67 19,59 3,37 19,19 4,16 0,07 -2,07 

BKİ (kg/m
2
) 68 14,98 1,74 15,82 1,86 0,00 5,58 

YBA (kg) 69 17,19 2,47 19,39 2,55 0,00 12,79 

Alt sosyo-ekonomik duruma sahip kız öğrencilerin 1. ve 2. yıl ölçüm çiftleri 
karşılaştırıldığı zaman boy, ağırlık (AGR) ve BKİ bakımından istatistiksel olarak anlamlı 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,01). %yağ değerinin 1. ve 2. yıl ölçüm değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), boy %3,82, ağırlık %13,91, BKİ 
%5,58 oranında artmış ve % yağ değeri %2,07 oranında azalmıştır (tablo 4). 
 
Tablo 5: Üst Sosyo-ekonomik Düzeye Sahip Kız Öğrencilerin 1. Yıl ve 2.Yıl Alınan 
Ölçüm Çiftlerinin Karşılaştırılması ve Zamana Bağlı Değişimin Yüzdesi 
 
Kız    1.YIL 2.YIL  1-2 YIL  1-2 YIL 

 N A.O S.S A.O S.S P % 

BOY (cm) 82 121,93 4,89 127,59 5,04 0,00 4,64 

AGR (kg) 82 25,17 4,44 28,79 5,53 0,00 14,38 

YAG %  82 23,39 4,76 23,95 5,17 0,10 2,42 

BKİ (kg/m2) 82 19,14 3,33 17,63 2,91 0,00 -7,86 

YBA (kg) 82 19,35 3,09 21,63 2,92 0,00 11,78 

   
Üst sosyo-ekonomik düzeye sahip kız öğrencilerin 1. ve 2. yıl ölçüm çiftleri 

karşılaştırıldığı zaman boy, ağırlık (AGR) ve BKİ bakımından istatistiksel olarak anlamlı 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,01). %yağ değerinin 1. ve 2. yıl ölçüm değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), boy %4,64, ağırlık %14,38, % yağ 
değeri %2,07 oranında artmış ve  BKİ %7,86, oranında azalmıştır (tablo 5). 

Tablo 6: Alt Sosyo-ekonomik Duruma Sahip Erkek Öğrencilerin 1. Yıl ve 2.Yıl Alınan 
Ölçüm Çiftlerinin Karşılaştırılması ve Zamana Bağlı Değişimin Yüzdesi. 

 Erk    1.YIL  2.YIL  1-2 YIL  1-2 YIL 

 N A.O S.S A.O S.S P % 

BOY (cm) 91 119,08 5,44 123,35 5,66 0,00 3,59 

AGR (kg) 91 22,11 4,03 25,23 5,18 0,00 14,13 

YAG %  94 13,14 4,35 13,12 4,71 0,96 -0,10 

BKİ (kg/m2) 91 15,48 1,80 16,46 2,26 0,00 6,36 

YBA (kg) 91 19,10 2,57 21,69 3,09 0,00 13,51 

 Alt sosyo-ekonomik duruma sahip erkek öğrencilerin 1. ve 2. yıl ölçüm çiftleri 
karşılaştırıldığı zaman boy, ağırlık (AGR) ve BKİ bakımından istatistiksel olarak anlamlı 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,01). %yağ değerinin 1. ve 2. yıl ölçüm değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), boy %3,59, ağırlık %14,13, BKİ 
%6,36 oranında artmış ve % yağ değeri %0,10 oranında azalmıştır (tablo 4). 



Tablo 7: Üst Sosyo-ekonomik Duruma Sahip Erkek Öğrencilerin 1. Yıl ve 2.Yıl Alınan 
Ölçüm Çiftlerinin Karşılaştırılması ve Zamana Bağlı Değişimin Yüzdesi. 

Erk  1.YIL 2.YIL 1-2 YIL 1-2 YIL 

  N A.O S.S A.O S.S P % 

BOY (cm) 73 121,53 5,41 127,23 5,46 0,00 4,69 

AGR (kg) 73 25,10 4,74 28,77 5,81 0,00 14,65 

YAG (%) 74 16,54 4,73 16,95 5,42 0,13 2,52 

BKİ (kg/m2) 73 18,81 3,58 17,70 2,98 0,00 -5,89 

YBA (kg) 73 20,87 2,88 23,62 3,35 0,00 13,20 

 Üst sosyo-ekonomik duruma sahip erkek öğrencilerin 1. ve 2. yıl ölçüm çiftleri 
karşılaştırıldığı zaman boy, ağırlık (AGR) ve BKİ bakımından istatistiksel olarak anlamlı 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,01). %yağ değerinin 1. ve 2. yıl ölçüm değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), boy %4,69, ağırlık %14,65, % yağ 
değeri %2,52 oranında artmış ve  BKİ %5,89, oranında azalmıştır (tablo 7). 

TARTIŞMA 

Sosyo ekonomik düzeyleri dikkate alınmadan tüm öğrencilerin verileri cinsiyete 
özgü değerlendirildiği zaman hem 1. yıl hem  de 2. yıl ölçümlerinde sadece % yağ ve YBK 
bakımından kızlar ve erkekler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). Literatüre 
göre tüm yaşlarda kızların beden yağ yüzdesinin erkeklere oranla bir miktar fazla olduğu 
bildirilmekte ve ergenlik döneminde bu farkın giderek arttığı bilinmektedir. Dolayısı ile 
beden yağ yüzdesine bağlı olarak hesaplanan yağsız beden kütlesinin erkeklerde daha 
yüksek bayanlarda daha düşük olması beklenen bir sonuçtur (2). Bayanlar tüm yaşlarda 
erkeklerden daha fazla beden yağ yüzdesine sahiptir . Beden yağı bayanlarda daha hızlı bir 
artış gösterir  ve ergenlik büyüme döneminde de artmaya devam eder. Erkeklerde orta 
çocukluk döneminde ve adolesan dönem öncesinde beden yağ yüzdesi artışı belirgindir. 
Adolesan dönemin ilk yıllarında beden yağ yüzdesi azalmaya başlar ve adolesan dönem 
boyunca düşük beden yağ yüzdesi korunur (2). 

Alt ve üst sosyo ekonomik düzeye göre kız öğrencilerin hem 1. yıl hem de 2.yıl   
değerleri bakımından karşılaştırıldığında tüm parametreler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01) (tablo 2). Tüm parametreler bakımından alt sosyo 
ekonomik düzeydeki öğrencilerin verileri daha iyi bulunmuştur. Üst sosyo-ekonomik 
düzeydeki çocukları BKİ değerlerine göre 1. yıl aşırı ağır grubundayken  2. yıl BKİ 
değerlerine göre normal sınırlar içerisine girmişlerdir. Literatüre göre kız çocukları için 
BKİ kategorileri ; normal <17,75 (<85th percentile), aşırı kilolu 17,75– 20,50 (95th-85th 
percentiles), obez >20,50 (>95th percentile) şeklinde bildirilmektedir (2). 

Alt ve üst sosyo ekonomik düzeye göre erkek öğrencilerin hem 1. yıl hem de 2.yıl   
değerleri bakımından karşılaştırıldığında tüm parametreler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01) (tablo 3). Bu değerler doğrultusunda kızlarda 
olduğu gibi erkeklerde de üst sosyo ekonomik düzeye sahip erkek öğrencilerin değerlerinin 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Literatüre göre erkek çocukların BKİ değerlerine göre 
sınıfları;  normal<17,92, aşırı kilolu 17,75 – 20,50, obez > 2 0 , 5 0  ş e k l i n d e  
bildirilmektedir. Bu duruma göre 1. yıl erkek öğrencilerin aşırı kilolu fakat 2. yıl normal 
değerler içerisine girdiği gözlenmektedir. 



Literatüre göre gelişmiş toplumlarda üst sosyo ekonomik düzey çocuklarının daha 
iyi antropometrik verilere sahip olması gerektiği fakat henüz gelişmekte olan toplumlarda 
bu durumun tersinin gözlendiği bildirilmektedir. Bu doğrultuda bulgularımız literatür ile 
paralellik göstermektedir (14). Malina (2004) tarafından BKİ değerlerinin bebeklikten 
gençliğe kadar giderek azaldığı bildirilmektedir (2). 

Alt sosyo ekonomik düzeye sahip kız öğrencilerinin 1.yıl ve 2. yıl ölçüm çiftleri 
karşılaştırıldığında boy değerinin %3,82 oranında (p<0,01), ağırlık değerinin %13,91 
oranında (p<0,01), Beden kütle indeksinin %5,58 oranında (p<0,01), yağsız beden 
ağırlığının %12,79 oranında (p<0,01) arttığı bulunurken beden yağ yüzdesinin %2,07 
oranında (p>0,05) azaldığı bulunmuştur (tablo 4).  Üst sosyo-ekonomik düzeye sahip kız 
öğrencilerinin 1.yıl ve 2. yıl ölçüm çiftleri karşılaştırıldığında boy değerinin %4,64 
oranında (p<0,01), ağırlık değerinin %14,38 oranında (p<0,01), yağsız beden ağırlığının 
%11,78 oranında (p<0,01), beden yağ yüzdesinin %2,07 oranında (p>0,05) arttığı 
bulunurken Beden kütle indeksinin %7,86 oranında (p<0,01), azaldığı bulunmuştur (tablo 
5).  

Alt sosyo ekonomik düzeye sahip erkek öğrencilerinin 1.yıl ve 2. yıl ölçüm çiftleri 
karşılaştırıldığında boy değerinin %3,59 oranında (p<0,01), ağırlık değerinin %14,13 
oranında (p<0,01), Beden kütle indeksinin %6,36 oranında (p<0,01), yağsız beden 
ağırlığının %13,51 oranında (p<0,01) arttığı bulunurken beden yağ yüzdesinin %0,10 
oranında (p>0,05) azaldığı bulunmuştur (tablo 6). Üst sosyo-ekonomik düzeye sahip erkek 
öğrencilerinin 1.yıl ve 2. yıl ölçüm çiftleri karşılaştırıldığında boy değerinin %4,69 
oranında (p<0,01), ağırlık değerinin %14,65 oranında (p<0,01), yağsız beden ağırlığının 
%13,20 oranında (p<0,01), beden yağ yüzdesinin %2,52 oranında (p>0,05) arttığı 
bulunurken Beden kütle indeksinin %5,89 oranında (p<0,01), azaldığı bulunmuştur (tablo 
7).  

Alt sosyo-ekonomik düzeye sahip kız ve erkek öğrencilerin 1 ve 2.yılda alınan 
ölçümlerindeki değişimi birbirine benzerken aynı durum üst sosyo-ekonomik kız ve erkek 
öğrencileri için de geçerli olmuştur. Fakat alt ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip 
öğrencilerin parametrelerindeki değişim arasında farklılık gözlenmektedir. Alt sosyo 
ekonomik düzeydeki kız öğrencilerin BKİ değerleri artarken üst sosyo ekonomik düzeye 
sahip kız öğrencilerin BKİ değerleri düşüş göstermiştir. Malina tarafından (2004) BKİ 
değerlerinin bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine doğru giderek azalan bir süreç 
izlediği en düşük değerine 5-6 yaşlarında ulaştığı ve daha sonra linear bir şekilde artmaya 
başladığı bildirilmektedir. Çocukluk boyunca cinsiyete özgü farklılığının çok az olduğu 
fakat ergenlikle birlikte bu farkın belirginleştiği bilinmektedir. Çocukların beden 
yağlılığının göstergesi olarak kullanılmaktadır ve toplam beden yağı ile ilişkisi yüksek 
bulunmuştur (2). Bu doğrultuda bulgularımız literatür ile kısmen paralellik göstermektedir. 

Üst sosyo-ekonomik düzey kız (aşırı ağır %24,4 ve obez %14,6) ve erkek (aşırı ağır 
%26, obez %11) öğrencilerin normalin üzerindeki BKİ oranları alt sosyoekonomik düzeyin 
çok üstündedir. Buna göre üst sosyo-ekonomik düzey kızlar %39, erkekler %37 oranında 
ağır ve obez bulunmuşlardır. Buna karşılık alt sosyoekonomik düzey kız(%10,5) ve erkek 
(%13,2) çocuklarının normalin üzerindeki BKI oranları oldukça düşük bulunmuştur. 

Beden kütle indeksi değerlerine göre alt ve üst sosyo ekonomik düzeydeki 
öğrencilerin kategorik dağılım yüzdeleri incelendiğinde aşırı ağır ve obez oranının üst 



sosyo ekonomik düzeyde daha  yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç; gelişmiş 
ülkelerin tersine, gelişmekte olan ülkelere paralel bir sonuçtur.  

 
 
 
 
 
 

Erkekler 

1. Yıl 2. Yıl  
ALT ÜST ALT ÜST 

N % N % N % N % 
NORMAL 99 93,4 42 47,2 79 86,8 46 63,0 

AŞIRI 3 2,8 28 31,5 6 6,6 19 26,0 
OBEZ 4 3,8 19 21,3 6 6,6 8 11,0 

Hiroki ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada 3-6 yaşları arasında 3994 
kız 4176 erkek çocuğun beden kütle indeksini etkileyen faktörler incelmiştir. Yaşam stili ve 
beden kütle indeksi incelendiğinde hem çevresel hem de yaşamsal alışkanlıkların oldukça 
etkili olduğu bulunmuştur (11). 

Storey ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada (2003), 6-11 yaşları arasındaki 
çocukların BKİ değerlerinin yaşam tarzı (cinsiyet, yaş, aile, yeme alışkanlığı, tv izleme) ve 
demografik yapı özellikleri ile arasındaki ilişki incelenmiştir ve çocuklarda BKİ değerleri 
ile bu faktörler arasında ilişki bulunmamıştır. Fakat tv izleme alışkanlığı ile BKİ arasında 
doğrusal bir ilişki bulunmuştur (22). 

Bu çalışma ile ilköğretim düzeyindeki 7-8 yaş grubu çocukların obezite durumları 
konusunda bilgi edinilerek, sorunlu çocukların belirlenmesi ve aileler ile çocukların 
bilinçlendirilmesi, ayrıca fiziksel yönden daha aktif hale getirilmesi amaçlanmıştır.  

Sonuç olarak üst sosyo-ekonomik düzeye sahip ilköğretim okullarındaki 
öğrencilerin  her iki yıla ait ölçümlerde de daha ağır /  daha yüksek yağ yüzdesine sahip 
olduğu bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kızlar 

1.Yıl  2.Yıl  
ALT ÜST ALT ÜST 

N % N % N % N % 
NORMAL 63 94,0 29 35,4 60 89,6 50 61,0 

AŞIRI 3 4,5 25 30,5 4 6,0 20 24,4 
OBEZ 1 1,5 28 34,1 3 4,5 12 14,6 
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Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Aerobik 
Uygunluklarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 
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Özet: 
Bu çalışmanın amacı Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin aerobik uygunluk 

özellikleri üzerine etkisi olabileceği düşünülen faktörler (beden kompozisyonu, fiziksel 
aktivite düzeyi, yaşam stili) incelenmiştir. 

Çalışmamıza Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük  
Bölümü 2. Sınıfta okuyan yaş ortalamaları  22,3±2,3(yıl), boy artalamaları177,3±9,9 (cm) ve 
beden ağırlıkları 69,9±13,3 (kg) olan 15 gönüllü öğrenci katılmıştır. 

Deneklerin beden kompozisyonları belirlemek için Beden Kitle Endeksi (BKE), %yağ 
ve bel/kalça oranı ölçekleri kullanılmıştır. Aerobik uygunluk değerlendirmeleri için 1 mil 
(1609 m.) koşu testi ve Queens Collage Step test ayrı ayrı uygulanmıştır. Fiziksel aktivite 
düzeyinin(FAD) belirlenmesinde Beacke FAD anketi, yaşam stillerinin belirlenmesi için ise 
…………kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri belirlemek için çift yönlü korelasyona 
bakılmıştır. Aerobik uygunluk özeliğinin beden kompozisyonu üzerindeki etkisi basit ve 
çoklu doğrusal regrasyon analiziyle incelenmiştir (p<0,01). 

Ele alınan değişkenler içinde beden kompozisyonu  ile aerobik uygunluk ölçütleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur(p<0,05,p<0,01). Bunlardan en yüksek ilişkiye sahip  
% yağ oranıdır (R = .650 ,R2=.422, f = 10.987, p<0.009 ).  
 
 

Investigation of some factors have an effect on aerobic fitness among PE 
students 

 

Summary 
 

The purpose of the study was to invastigate some factors that is being considered to 
have an effect on aerobic fitness among the  second year students of coaching department of 
School of Physical Education  and  Sports at Marmara University. 
. Fifteen volunteer students participated in this study. The mean age , height and weight 
of the subjects were 22,3±2,3(year),  177,3±9,9 (cm) 69,9±13,3 (kg), respectively.  
 In order to determine body composition of the subjects, body mass index (BMI), fat 
percent, and waist to hip ratio were calcuated. 1 Mile run test and Queens College Step Test 
were used to find out the aerobic capasity of the subject. Beacke Questionaire Test and life 
style invantory  were made to evaluate the  physical activity level and  life style point of each 
subjects respectively.  
 Pearson correlation coefficient test (two tailed) was used to find the relation among 
the variables(p<0,05;p<0,01) . Simple and multiple regression test was used to find out the 
effect of aerobic endurance on body composition (p<0.01) 
 As a result of this study, significant relationship was found between aerobic 
endurance and body composition variables (p<0,05,p<0,01). The highest relationship among 
those variables  was fat percentages (R = .650 ,R2=.422, f = 10.987, p<0.009). 
 
* Marmara Univerisitesi BESYO 



Giriş:  

 Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk; aerobik dayanıklılık, beden komposizyonu, kassal 
kuvvet ve dayanıklılık ve fleksibilite özelliklerinin bir bileşkesi olarak tanımlanır(1). Bireyin 
aerobik uygunluk olarak bilinen kalp dolaşım dayanıklılığı fiziksel uygunluğunun en önemli 
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır (2,3,4). 

Kalp dolaşım dayanıklılığı; akciğerler, kalp, kan damarları, kanın nitelik ve 
niceliği(kırmızı kan hücreleri, volüm), egzersiz sırasında bedenin oksijen kullanımına 
yardımcı olan hücresel unsurlar gibi faktörlere bağlıdır. Astrand ve Rodahl, aerobik 
uygunluğu fiziksel uygunluğun en önemli ölçüsü olarak kabul etmişlerdir(5). Uzun süreli bir 
bedensel etkinlikte bireyin performans kapasitesi özellikle çalışan kaslara oksijen taşıması ve 
dağıtması yeteneğine bağlıdır (6,7,8,9) 

 Fazla kilo bireyin boyuna göre beden ağırlığının yüksek olmasını ifade ederken 
obesite aşırı beden yağı miktarını ifade eder (10,11,12,13). Her ikisi de sağlığı olumsuz yönde 
etkiler. Yetişkin toplumda obesitenin varlığı hem genetik hem de çocukluk ve gençlik 
çağındaki beden kompozisyonu seviyesine bağlı gelişmektedir(14,15). 

Beden kompozisyonu aerobik dayanıkla oldukça ilgilidir ve genellikle vücut yağ 
oranı veya vücut ağırlığı seviyesi olarak algılanır(2,3,16). 

Çalışmamızda aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi oldukça iyi olabileceği düşünülen 
Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin aerobik uygunluk özellikleri ve bu özellikleri 
üzerine etkisi olabileceği düşünülen faktörler (beden kompozisyonu, Fiziksel aktivite düzeyi, 
yaşam stili) incelenmiştir. 

 

Gereç ve yöntem: 
Deri katlantısı ölçümlerinde; Holtain marka deri kaliperi (0,2 mm) kullanılarak dört 
beden bölgesinden alınan deri katlantısı (Subscapula,Suprailiac, Biceps ve Triceps) ile 
Durnin Womersly(17)yöntemi ve Subscapula ve triceps’ten alınan ölçümler ile 
hesaplanmıştır. Deri katlantısı ölçümleri deneklerin sağ tarafından alınmıştır.                                                                                                                         

 
Durnin Womersly: % yağ= (4,95/D-4,5) *100 
Erkekler için:  D=1,1553-0,0643*logX 
Kızlar için:  D=1,1369-0,0598*logX 
LogX=(Bisceps+triceps+subscapula+suprailiac)skinfold 

 
 

BMI ölçümlerinde; beden ağırlığı (kg) / Boy (m) 2 formülü kullanılmıştır. 
Aerobik Uygunluk Ölçümlerinde; 1 mil (1609 m) koşu testi ve Queens Collage Step 
Testi kullanılmıştır. Aerobik uygunluk özelliğine ilişkin hesaplamalarda QCST sonuçları 
kullanılmıştır.   

1Mil Koşu Testi: 
VO2 maks=100,5-0,1636(kg)-1,438(dk)-0,1928(KVS)+8,344(cinsiyet)  
kız: 0; erkek: 1. 
Queen’s Collage Step Test:   
VO2 maks(Erkek)=111,33-(0,42 KAS/bpm)  
VO2 maks(Kızlar)=65,81-(0,1847 KAS/bpm)  

Beacke Fiziksel Aktivite Düzeyi Anketi (FAD)( Pereira M A, Fitz Gerald SJ, Gregg EW, Jowiak ML, 

Ryan WJ, Suminski RR, Utter AC, Zmuda JM. Supplement to medicine and Science in Sports and Exercise, A Collection of 
Physical Activity Questionaries for Health-Releated Research. Ed: Krisca AM, Caspersen CJ. 19-24, Williams and Wilkins 

Waverly Company; 29: 6,USA,June,1991; 18): Fiziksel aktivite kayıtları hafta içi iki ve hafta sonu bir 



gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmıştır. Üç günlük değerlendirme 
ortalaması haftalık aktivite değerlendirme ölçütü olarak ele alınmıştır. Aktivite düzeyini 
belirlemede aşağıdaki tablo kullanılmıştır (Tablo:1) 

 
Tablo:1 Beacke Fiziksel Aktivite Değerlendirme Tablosu 

Fiziksel Aktivite Düzeyi FAD Puanı 
Az aktif 9,4< 
Orta Aktif 9,4-16,5 
Çok Aktif >16,5 

 
Yaşam Stili Değerlendirme Envanteri: Vivien Heyward kitaba göre yapılmıştır. 
Değerlendirme 5 seviyede;düşük=1, 2=vasat, 3=orta,  4=iyi ve 5=pekiyi  şeklinde 
yapılmıştır. 
İstatistik: Demografik veriler tanımlayıcı istatistik olarak verilmiştir. Değişkenler arası 
ilişkileri belirlemek için  Bivariate Pearson Korrelasyon testi (iki yönlü) kullanılmıştır 
(p<0.05,p<0,01). Beden kompozisyonun  Aerobik uygunluk özeliği üzerindeki etkisi basit 
ve çoklu doğrusal regrasyon analiziyle incelenmiştir (p<0,1)                                                                                                                                                                                                                

Bulgular:  
Bu çalışmanın amacı Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin beden 

kompozisyonlarının aerobik uygunluk özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmamıza 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük  Bölümü 2. Sınıfta 
okuyan yaş ortalamaları  22,3±2,3(yıl), boy artalamaları177,3±9,9 (cm) ve beden ağırlıkları 
69,9±13,3 (kg) olan 15 gönüllü öğrenci katılmıştır (Tablo:2).  
 
Tablo:2 Deneklerin Demografik Verileri 

Tanımlayıcı İstatistik

15 20,00 28,00 22,3333 2,25726

15 163,00 190,00 177,2667 9,91728

15 48,00 92,00 69,8667 13,30342

15

Yaş

Boy

Ağırlık

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Deneklerin aerobik uygunluk ölçütlerinden 1 mil koşu ve basamak testi sonuçları 
ortalamaları  sırasıyla  47,9±3,25 ve 49,11±10,17 ml/kg/dk. bulunurken beden kompozisyonu 
ölçütlerinden BKE, Bel/kalça oranı ve %yağ hesap ortalamaları sırasıyla 22±2,44(kg/m2); 
0,81±0,58; 22,78±6,28 olarak kaydedilmiştir. Yaşam Stili Envanterine göre ortalama puan 
3,6±0,74; FAD ortalamaları 1,73±0,46 bulunmuştur.  

Yapılan veriler arası korelasyon istatistiğinde FAD ve Yaşam Stili Değerlendirme 
Envanterinin Aerobik uygunluk düzeyi ile herhangi bir ilişkiye rastlanmamasına karşın beden 
kompozisyonu ölçütleri ile aerobik uygunluk ölçütleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p<0,05,p<0,01). Bunlardan en yüksek etkiye sahip değişken  % yağ oranıdır (R = .650 
,R2=.422, f = 10.987, p<0.009 ).  
 
Sonuç ve Tartışma: 

Araştırmaya katılan deneklerin step test sonuçları (49,11±10,17ml/kg/dk) kendi yaş 
grupları hesaba katıldığında ACSM’nin(3) yüzdelik ölçeğine göre %80’lik dilimin üzerinde 
görülmesine rağmen benzer yaş grubundaki rekreatif bisikletçiler (51,5±2.2) ile 
karşılaştırıldığında  düşük bulunmuştur(19). Denek grubunun bel çevre ölçümü (77,65±8,45 



cm) ve bel-kalça oranı (0,81±0,58) ortalamaları literatürde belirtilen sınırların oldukça altında 
bulunmuştur (ACSM)(2,3,20,21). Bunun ile birlikte deri katlantısına göre hesaplanan yağ 
oranları (%22,77±6,28) ACSM’nin bu yaş grubu için belirlediği normal kriterlerin (15,9) ve 
rekreatif spor yapanların (12,8±2,8) oldukça üzerindedir(19). Deneklerin yaşam stilleri 
değerlendirildiğinde(3,6±0,74) orta ile  iyi arasında yer aldıkları, buna karşın fiziksel aktivite 
düzeylerinin (9,73±0,74)  orta aktivite düzeyinde olduğu kaydedilmiştir. 
 

Yapılan veriler arası korelasyon istatistiğinde  FAD ve Yaşam Stili Değerlendirme 
Envanterinin Aerobik uygunluk düzeyi ile anlamlı bir ilişkiye rastlanmamasına karşın beden 
kompozisyonu ölçütleri ile aerobik uygunluk ölçütleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p<0,05,p<0,01). Beden kompozisyonu ölçütlerinden en yüksek etkiye sahip değişken  % yağ 
oranıdır (R = .650 ,R2=.422, f = 10.987, p<0.009 ).  
 

Sonuç olarak denek grubunun maksVO2 değerine ilişkin toplam varyansın %42’sinin 
% yağ oranı ile açıklandığı ifade edilir denebilir. Yordayıcı değişkenlerde % yağ, bel-kalça 
oranı yordanan değişken maksVO2 arasında kısmi korelasyonlar incelendiğinde  % yağ ile 
maxV O2 arasında negatif ve yüksek bir ilişkinin (R = , 650) olduğu bunun ile birlikte bel-
kalça oranı değişkeni kontrol edildiğinde 2 değişken arasındaki korelasyonun 0,756’ya kadar 
yükseldiği görülmüştür.  
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THE ACUTE PYHSICAL EFFECTS OF ACTIVE AND PASSIVE SMOKING ON 
SEDENTARY MALE UNIVERSITY STUDENTS AGED 18 – 25 

 
INTRODUCTION 
 
 Cigarette smoking habit is one of the most important issues in all over the World. It 
has been proved that cigarette smoking is related with serious health problems which may 
result in symptoms and even death. Prabhat, and Chaloupka (2000) declared that 1 of every 
10 deaths is directly related with cigarette smoking. Besides, he also pointed that 70 % of 
the deaths in all over the World will be related with cigarette smoking in 2030 (1). 
 On the other hand, the involuntary exposure to another person’s cigarette smoke is 
termed “passive smoking” (2). Passive smoking is especially common in developing 
countries where the law which punishes the smoking in work places and closed air places is 
mostly ignored. University campuses, café’s and night bar’s, where the number of young 
people is very high, are good examples where the passive smoking rates extraordinary 
common. 
 There are two types of smoke produced by burning cigarette smoke; mainstream, 
and sidestream (2). Mainstream smoke is the smoke inhaled by smoker, and it is mostly 
filtered by the filter of the cigarette at the mouth end of the cigarette. Whereas, the 
sidestream smoke is produced at the end of the cigarette, where there is no filtering before 
the smoke is delivered through the environment. Smokers inhale both of the smokes 
produced by a burning cigarette. Whereas, the other people (non-smokers) exposed to the 
sidestream smoke which contains more than 4.000 substances, more than 40 of these are 
known to cause cancer in humans and animals, and also strong respiratory irritants (3). 
Toxic gas chemicals, which have been found to be very dangerous for human life, are in 
dense concentration in sidestream smoke than in the mainstream smoke, and more than 
80% of the smoke in a room environment has been found to be coming from the sidestream 
smoke (4). 
 In the smoke of a burning cigarette there are many chemical gases. One of the most 
important and harmful gas exhaled by smoke is CO “carbon monoxide” which is also very 
common in crowded cities where the city traffic is dense. As CO affect lungs and 
respiratory system it is also harmful for the heart and vein health because CO reduces the 
amount of oxygen taken from the air (5). According to The National Air Quality Standard 
the dangerous range for air carbon monoxide is 9 PPM (parts per million), however a 
burning cigarette smoke can have CO concentration more than 200 PPM. Even small 
amount of CO can be very harmful as it directly changes the blood hemoglobin levels. 
Blood hemoglobin magnified CO much easier than the oxygen (210 times as high as 
oxygen). The lack of blood hemoglobin result in higher blood pressure levels (6). 
According to the study of Marshall et al. (1995) the maximum level of the blood COHb for 
the healthy lungs should not exceed 2% (7). 
 In long term, passive smoking has been found to be increasing the likelihood of 
infant lung diseases in many researches (2). Besides, many studies have found relationship 
between parent smoking and wheezing symptoms of the children. Passive smoking in the 
workplace was also found to be related with nocturnal chest tightness, breathlessness, and 
breathlessness after activity, increased bronchial responsiveness, all types of respiratory 
symptoms, and current asthma (8). 
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 Despite vast number of researches on passive smoking, little has been done to find 
out the temporary effects of passive and active smoking. Eye irritation is the most common 
complaint suffered by the healthy people who are exposed to cigarette smoke. On the other 
hand, a study conducted on angina patients (heart pain caused by a reduction of blood flow) 
found that after two hours of passive smoking blood COHb levels of the patients increased 
from 1.30 % to 2.28 %, at the same time there was a 38 % reduction in exercise time after 
exposed to smoke (9). Besides, changes in blood pressure levels and vital and functional 
capacity has been detected by several researchers (6, 10, and 11). Many non-smokers feel 
irritated when they are exposed to burning cigarette smoke; however, it is unknown that 
how much it really affects the physical functions of a healthy individual.  
 Many young people are exposed to cigarette smoke in university campuses, in 
dormitory rooms, in closed air restaurants, in café’s etc., for hours without knowing how it 
affect their health and physical functions. In this respect, the purpose of this study is to find 
out the temporary effects of passive and active cigarette smoking on physical performance, 
reaction time, expired CO level, blood COHb level, and the respiratory functions of young 
male university students.  
 
 
METHOD 
 
Subjects 
 30 sedentary male university students aged 18 – 25 subjects voluntarily participated 
in the study. 15 of the subjects were smokers and 15 of them were non-smokers. All 
subjects were told about the purpose of the study and possible problems they may face 
during the study. Written informed consent which also indicates the procedure and the 
possible harmful effects that can happen during the study was obtained from all the 
participants. In order to compare subjects and their physical performance, a control group 
including 12 age matched subjects was also added (table 1).  
 

“TABLE 1” 
Procedure: 

 In the first meeting with the subjects, the purpose of the study was explained, and 
the informed consent form was given to the subjects, the volunteer subjects sign the 
informed consent form. Then, body measures were taken, and then the test days were 
determined. After that, the subjects were told that they bring their sporting clothes with 
them in the first meeting. Besides, the subjects were also told that this will be a 
performance test, therefore they must sleep well, eat 3 hours before the test, and not to do 
other sporting activity before they come to the exercise lab in the physical education and 
sports department. In the first test day, the Bruce protocol treadmill test which has been 
used by physicians the world over to test cardiovascular function was applied to the 
subjects. Heart rate and blood pressure measures were taken prior to the test, during the 
test; heart rate of the participant was monitored minute by minute by polar heart rate 
monitoring systems in order to prevent any problems that the subject may face during the 
treadmill run. After the test is over, subjects were rested for 15 minutes, during that time 
heart rate and the blood pressure levels of the subjects were monitored by polar system and 
a nurse. Total time for the first test day does not exceed 45 minutes for the subjects. 2 or 3 
days after the first test day, second test was administered to the participants. The second 
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test day 4 (2 smokers – 2 non-smokers) subjects were accepted to the study, and the 
fallowing procedure was applied to the subjects:  
      - Respiratory function test  

- Measurement of simple and random reaction time on visual and voice reaction time. 
- Measurement of Expired CO and blood COHb levels by Micro CO meter. 
- 1 hour sitting in a room at resting heart rate where the cigarette smokes level is 

between 25-40 PPM. 
- Second respiratory function test 
- Second reaction time test 
- Second measurement of expired CO and blood COHb levels. 
- Bruce Protocol treadmill test. 
- 15 minutes rest and monitoring period. 

In the second test day, an average subject spent nearly 2.5 hour in the lab. Before 
any test, the purpose and the necessities of the test were explained to the participant. 
Respiratory function test was applied by a nurse, all of the reaction time measures were 
applied by the same researcher, and similarly all of the treadmill tests and the CO measures 
were applied by another researcher. The purpose in choosing the same person for the same 
test was to minimize the human differences factor in explaining and applying the test to the 
subject. 
Measures:  

Reaction time was measured with Newtest 1000 (Finland) light and voice hand 
reaction time machine, smoke in the room was measured with Interscan-model 7000 SO2 

and CO2 analysers. CO2 and SO2 analyzers were zeroed before each test. These 
electrochemical devices were placed in a centered position before the smoke is expired to 
the room, which is nearly 6-8 m2. CO2 and SO2 concentrations were saved in every 5 
minutes by the researchers. As the test of the individuals could be measured one by one, 
subjects were taken to the room in every 10 minutes periods. For instance; a smoker subject 
enter the room at first and spend 10 minutes alone in the room, after that second subject 
(non-smoker) was directed to the room, after another 10 minutes the third subject was 
directed to the room. The last subject (smoker) is sent to the room 30 minutes after the first 
subject enters the room. In the 60th minute, the first subject was taken out from the room in 
order to be taken into the post tests of the study. CO2 level of the room was similar to the 
average CO2 level of a closed air university canteen. Average CO2 and SO2 levels of the 
room can be seen in the table 2. 

“TABLE 2” 
 

Before the subjects run the Bruce protocol test the subjects were told to do their 
best, and finish the test whenever they feel they can not run anymore. Similarly, during 
both of the reaction time measures, subjects were told to be as fast as they can to accurately 
measure the effects of the cigarette smoke inhaled in the room. 
Statistical Analysis: 
 Descriptive statistics were performed for each test and subject and subject group. 
Mean values, range, standard deviations were calculated. Besides, in order to compare pre 
and post smoke test results “paired samples t-test”, and “analyses of variance (ANOVA)” 
were performed for all of the data, smokers and non-smokers separately.  

 
RESULTS 
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 The data obtained from the subject group releases that there is a significant 
difference between the pre and post smoke results on performance (P<001), simple voice 
reaction time (P<0.01), expired CO levels (P<0.01), and blood COHb levels (P<0.01). The 
paired samples t-test results of the data can be seen in Table 3. The mean values of each 
test can be seen in Table 4. 
 
     “TABLE 3” 
     “TABLE 4” 

 
The mean decrease in Bruce protocol treadmill test was 40.4 seconds in general 

population. However; the difference was higher in non-smokers (51.8 sec.) than the 
smokers (29 sec.).  
 

“TABLE 5” 
 

Table 5 represents the differences measured between pre and post test. Non-
smokers’ physical performance decreases 7%, whereas smokers’ physical performance 
decrease only 4%. Similarly, chosen reaction time (simple) results also get worse in non-
smoker group when compared to smoker group (10 %, and 7.3 % respectively). Besides, 
expired CO levels and COHb percent in the blood also increased higher in non-smokers 
than the smokers despite the fact that smokers smoke nearly 5 cigarettes during the one 
hour passive smoking period (52.2% - 33,3 %, and 51,3 % - 32,3 % respectively). Whereas, 
random reaction time measures changes higher in smoker group then the non-smoker 
group. 

 
“TABLE 6” 
“TABLE 7” 
“TABLE 8” 

 
 

Table 6 shows that the subjects could run shorter period of time in the second Bruce 
protocol test, when they were exposed to the cigarette smoke, in 25 of the 30 cases. 
Besides, both expired CO and the blood COHb levels were also found to be higher after the 
passive and active smoking period in all of the subjects (Table 7, and Table 8). On the other 
hand; although the non-smokers have higher VT (vital capacity) and FVT (forced vital 
capacity) levels than the smokers before 1 hour smoke exhalation period, their VT, and 
FVT capacities appears to be lower in the second measure. 

 
Table 9, 10, 11, and 12 also shows the range of the results obtained from the data. 

In all of the measures the lower level of performances appears in the post smoke period. 
However; most of the best performances could be obtained in the pre smoke period by the 
non-smoker population.  
 

“TABLE 9” 
“TABLE 10” 
“TABLE 11” 
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“TABLE 12” 
 
  
DISCUSSION 
 
 The long term effects of smoking and passive smoking on respiratory system and 
cardiovascular system has been subjected in many researches. However, short term effects 
of passive smoking on performance have not been the subject of numerous studies. It has 
been known that both passive and active smoking may result in cancer in lungs and throat 
(1). Besides, smoke also harms the respiratory system and may result in limited capacity of 
lung functions. When exposed to high concentrated carbon monoxide (CO) gas, CO may 
result in irritated eyes, headaches, lower senses, and lower motor functions together with 
cardiovascular problems (11).  
 The present study investigated the short term effects of smoking on physical 
performance, several reaction time measures, breath and blood CO and COHb levels, and 
respiratory functions. It was found that passive and active smoking decreased the physical 
performance (5.5 %, P<0.01), lowered the reaction speed and accuracy (7.6 %, P<0.01), 
and increased the breath CO level (36.5%, P<0.01), and blood COHb level (33.3 %, 
P<0.01). Higher levels of CO are proven to be harmful for lungs and respiratory system.  

This study showed that both passive and active smoking increased the breath and 
blood CO levels. In fact, it has been found that passive smokers’ levels of increase are even 
higher then the active smokers. Smokers expired CO level increased 33.3 % (P<0.01) in 
total, whereas, it increased in the non-smokers at 52.3 % (P<0.01). Similarly, blood COHb 
levels which reduces the oxygen carried by the blood increased 33.3 % (P<0.01) in 
smokers and 51.3 % (P<0.01) in non-smokers. Aronov (1978) had found similar results in 
his study on angina patients (9). However, the exact volume of the smoke could not be 
measured in that study. In the study, it was only mentioned that, patients sat in a well 
ventilated room or not well ventilated room. Therefore, it is unknown that how much the 
room air contains carbon monoxide, and at which extend the CO2 in the room increases the 
expired CO and blood COHb levels of the passive smokers. In current study, CO and SO2 

levels of the room environment was measured by electrochemical devices, and the room 
CO levels were arranged according average closed air café or canteen CO levels.  

 
On the other hand; findings of this study show similarities with the previous 

researches (13, and 10) in that passive and active smoking temporarily do not affect 
pulmonary functions like vital capacity and forced vital capacity, in this study it could not 
also be observed that VC and FVC levels of the individuals decrease significantly. In fact, 
it was observed that FVC levels of the subjects increased some but not significant. 
However; there were some missing data on this measure as the device which measure 
pulmonary functions sometimes did not work properly. This lack of data might have 
affected the actual results. 

Results showed that in all of the reaction time categories reaction time of the 
subjects found to be lowered. Especially simple reaction time measures of the passive 
smokers were found to decrease 10 %, P<0.01 (Table 5). Smoke has been known to irritate 
eyes of the person which may result in slower reaction time. In this study it was also found 
that both simple and random vision reaction time of the subjects decreased 6.3 % in both 
smokers and non-smokers. However, voice RT measures decreased higher then the visual 
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RT as opposed to the expected at the rate of 9 % (Table 5). Smokers tend to score similar 
results on reaction time measures in this study as they may be more accustom to the 
cigarette smoke. In addition, total reaction time points of the participants were found to be 
lowered significantly (P<0.01) despite the fact that three of the four different reaction time 
parameters were not measured to be significantly decreased 

Physical performance has been found to be decreased in relation with active and 
passive smoking in this study. The results of the Bruce Protocol treadmill test for pre and 
post smoke found to be significantly decreased (P < 0.01) from 761.6 seconds to 721.2 
seconds (Table 4). It was also observed that non-smokers were affected more than the 
smokers (Table 4, 5, and 11) despite the fact that the smokers smoke at least 5 cigarettes 
during 1 hour smoke exposure period. By smoking, smokers exhale both mainstream and 
sidestream effects of cigarette smoke. In general, non-smoker group have found to be better 
in both of the treadmill runs (PRE Runmean = 793.5 sec., POST Runmean = 741.7 sec.). This 
might be resulted from the long term effects of smoking as all of the active smokers report 
that they had been smokers at least more than a year. Table 5 shows that only 5 of the 
subjects run more than their previous run in the second day of the test, but the differences 
between the pre and post smoke run differs. This implies that, more than 80 % of the 
sedentary subjects could not exceed their pre-smoke run in their post-smoke run even 
though the fact that they get used to run on the treadmill. Most of the participants verbally 
report that it was much easier to run in the treadmill when they run on it second time in 2 or 
3 days. 
 
CONCLUSION 
 
 In conclusion, the results of this study revealed the facts that; 

- Both active and passive smoking under the EPA standard limits smoke decrease the 
physical activity level of sedentary young males at 5.5 % (P<0.01)  

- Passive smokers are affected more than the active smokers in terms of physical 
activity levels by the cigarette smoke exhaled by a burning cigarette. 

- Pulmonary functions of the sedentary young males were not affected by both 
passive and active smoking. 

- In total, reaction time of the male university students individuals increased 
significantly (P<0.01), they reacted slower after they were exposed to cigarette 
smoke one hour. 

- Passive smokers were found to be affected more by the sidestream smoke of a 
burning cigarette in terms of reactions that can be given for a light and voice. 

- In parallel with the findings of previous studies both active and passive smokers 
were found to increase expired CO levels and blood COHb levels after exposed to 
cigarette smoke and/or smoke cigarettes. 

- For a young male non-smoker, being exposed to cigarette smoke even an hour in 
30-35 PPM closed air university canteen level room environment was found to 
significantly lower reactions of the individuals at 9 % (P<0.01), significantly reduce 
the physical activity resistance at 7 % (P<0.01), and significantly higher the blood 
and breath COHb and CO levels at more than 50 %( P<0.01). 
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Table 1: Subjects.  

 TOTAL 

Mean -SD 

SMOKERS 

Mean – SD 

NON-SMOKERS 

Mean –SD 

CONTROL 

GROUP 

Mean - SD 

AGE (years) 23,5 – (1,30) 23,6 - (0,98) 23,3 – (1,58) 21,6 – (2,53) 

HEIGHT (cm) 179,2 – (6,41) 179,6 – (7,27) 178,8 – (5,65) 176,3 (7,54) 

WEIGHT (kg) 75 – (7,38) 73,5 – (5,29) 76,4 – (8,70) 68,5 – (9,44) 

  

Table 2: Average values of CO and SO2 levels in the smoke room (PPM) over 90 minutes.    

 

 Mean Range Standart Deviation 

Test No: CO SO2 CO SO2 CO SO2 

1 28,90 3,22 6,3 0,8 6,15 0,52 

2 30,16 3,05 7,4 0,95 6,8 0,54 

3 34,13 3,93 5,9 0,75 5,9 0,40 

4 30,16 3,65 6,3 0,8 6,05 0,55 

5 35,10 3,71 8,8 1,1 7,9 0,7 

6 28,30 3,60 5,7 0,65 5,2 0,35 

7 32,60 3,80 6,5 0,85 6,2 0,55 

8 36,40 3,10 8,3 0,95 6,7 0,65 

AVERAGE 31,95 3,5 8,1 0,88 3,05 0,33 
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Table 3 : Paired Samples t – test results. (P<0.01) 

   Paired 

Differences 

    t df Sig. (2-tailed) 

   Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

99% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

    

         Lower Upper      

Pair 1 PreRun - PostRun 40,4000 59,8029 10,9185 10,3045 70,4955 3,700 29 ,001 

Pair 2 PreEXPCO2 – 

PostEXPCO2 

-4,7167 4,1961 ,7661 -6,8283 -2,6050 -6,157 29 ,000 

Pair 3 PreCOHb - 

PostCOHb 

-,7190 ,6662 ,1216 -1,0543 -,3837 -5,911 29 ,000 

Pair 4 PreVC - PostVC 2,2727 15,8570 3,3807 -7,2993 11,8448 ,672 21 ,509 

Pair 5 PreFVC - PostFVC -3,9643 17,6457 3,3347 -13,2037 5,2752 -1,189 27 ,245 

Pair 6 PRETOTRT - 

PSTTOTRT 

-107,0000 165,391

9 

30,1963 -190,2326 -

23,7674 

-3,543 29 ,001 

Pair 7 PreRANau - 

PostRANau 

-31,0400 94,1401 17,1876 -78,4155 16,3355 -1,806 29 ,081 

Pair 8 PreRANvi – 

PostRANvi 

-23,9900 72,0899 13,1617 -60,2689 12,2889 -1,823 29 ,079 

Pair 9 PreSIMau – 

PostSIMau 

-29,5533 52,7115 9,6238 -56,0801 -3,0266 -3,071 29 ,005 

Pair 10 PreSIMvi - 

PostSIMvi 

-22,4167 51,5463 9,4110 -48,3571 3,5237 -2,382 29 ,024 
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Table 4: Mean values of test results obtained. Mean – standard deviation. 

 TOTAL SMOKERS NON-SMOKERS CONTROL 

GROUP 

PRE  RUN (seconds) 761,6 – 130 729,6 – 120,5 793,5 – 136,1 744,5 – 164,3 

POST  RUN (seconds) 721,2 – 111  700,6 – 90,4 741,7 – 129,3 - 

PRE  SIM VOICE RT. (ms) 246,5 – 64,6 278,9 – 52,4 214,1 – 60,5 194,8 – 29,8 

POST SIM VOICE  RT (ms) 276,1 – 57,2  300,3 – 52,9 251,9 – 52,2 - 

PRE RAN VOICE RT. (ms) 429,8 – 57,4 442,2 – 31,1 417,5 – 40,6 432,8 – 47,2 

POST RAN VOICE RT. (ms) 460.9 – 98,1 492,7 – 104,2  429 – 52,1 - 

PRE SIMPLE LIGHT RT. (ms) 354,9 – 98,6 401,0 – 91,2 308,4 – 85,3 260,1 – 32 

POST SIM LIGHT RT. (ms) 377,3 – 101 430,14 – 90,2 324,5 – 83,3 - 

PRE. RAN LIGHT RT. (ms) 401,6 – 53 402,9 – 64,9 400,4 – 40,6 427,9 – 50,2 

POST RAN LIGHT RT. (ms) 425,6 – 63  423,1 – 75,3 428,1 – 52,1  

PRE CO Expired (PPM)  12,8 – 10,1 20,9 – 8,3 4,6 – 1,44  

POST CO Expired (PPM) 17,52 – 13,3 28,0 – 11,4 7,01 – 1,48  

PRE COHb (%) 2,1 – 1,64 3,12 – 1,28 ,74 – 0,16  

POST COHb (%) 2,81 – 2,15 4,51 – 1,84  1,12 – 0,22  

  

 

 

 

Table 5: Differences Measured Among Variables 

 TOTAL SMOKERS NON-SMOKERS 

Bruce Protocol Running Test - 5,5 % - 4 % - 7 % 

SIMPLE Reaction Time  8,8 % 7,3 % 10 % 

RANDOM Reaction Time 6,6 % 8,3 % 4,5 % 

Reaction Time For LIGHT 6,3 % 6,3 % 6,3 % 

Reaction Time For VOICE 9 % 10 % 7,9 % 

CO Expired  36,5 % 33,3 % 52,2 % 

COHb % in BLOOD 33,3 % 32,3 % 51,3 % 
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Table 6: Differences in Pre and Post Run Scores; Subject by Subject. 
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Table 7: Subject by Subject Differences in Pre and Post Expired CO level (PPM). 
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 Table 8: Subject by Subject Differences in Pre and Post Blood COHb %. 
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Table 9: Box-Plot for Bruce Protocol Results (smokers – non-smokers) 
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Table 10: Box – Plot for Reaction Time Results (smokers – non-smokers) 
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Table 11: Box – Plot for Expired CO Levels (Smokers – non-smokers) 
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Table 12: Box – Plot for Blood COHb Percentages (smokers – non-smokers) 
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GİRİŞ 

Hayatın her döneminde ortaya çıkan spor ihtiyacı, çocuklar için değişik sportif 

programlar olarak ortaya çıkmaktadır. Yüzme sporu da bu branşlardan en temel 

olanıdır.  

Bu amaçla, bu çalışmada üst düzey yüzme sporu yapan, değişik yaş 

gruplarındaki kız çocuklarının, fiziksel, fizyolojik ve antropometrik özelliklerini 

belirleyerek, yüzme sporuna yönelecek çocuklarımıza ve konu ile ilgilenen uzmanlara 

temel teşkil edecek verilerin hazırlanması planlanmıştır. 

“Spora başlama yaşı”, “çocukluk döneminde spor” gibi kavramlar 20. yy. da 

oluşmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası seçkin spor anlayışı, çocukların bir kısmını 

performansa yönelik bir yarışma sporu içerisine çekmiştir. Seçkinci spor anlayışı 

bugün de etkisini sürdürmektedir. Bu anlayışın cazibesine kapılan öğretmen, antrenör 

ve anne-babalar çoğu kez çocuğa kapasitesinin üzerinde yüklenmeler uygulayarak 

prestij sağlama yollarını seçmektedirler. Bu ve buna benzer problemleri ortadan 

kaldırabilmek, sporcunun yaş özelliklerinin ve spor branşının gerekliliklerinin 

bilinmesinden geçer. Bu özelliklerin yanı sıra sporcunun vücut kompozisyonu 

hakkında da bilgi sahibi olmamız gereklidir (Açıkada & Ergen, 1990).  

Günümüz yaşam felsefesinde spor, kaliteli yaşamın bir parçası ve en yararlı 

etkinliklerden birisi olarak kabul edilmektedir. Performans sporu bir yana, günümüz 

yaşam kavramında çocuğun dengeli ve sağlıklı gelişimi için düzenli spor yapmanın 

önemli bir yeri vardır. Çocuğun buluğ çağı öncesi ve sonrası düzenli olarak yaptığı 

spor etkinlikleri, sağlıklı bir fizik yapının gelişmesini sağlarken; genç yaşlarda fizik 

yapının bozulmasını geciktirmede önemli bir rol oynamaktadır (Açıkada ve Ergen, 

1990). Bilindiği gibi, büyümenin en hızlı olduğu çocukluk devresinde insan vücudu en 

fazla değişken yapıya sahiptir. Bu devre aynı zamanda, insan vücudunun, zararlı 

çevresel etkenlerden de en fazla etkilendiği çağdır. Zararlı kabul edilen çevresel 

etkenler; hatalı ve yetersiz beslenme, hastalıklar, kötü sosyo-psikolojik etkenler ve 

yetersiz fiziksel aktivite etkinlikleridir (Muratlı, 1997). 

 Bu etkenler bir arada olduğu zaman, büyüme ve gelişme yeteri kadar 

olamamakta ve kişi genetik olarak sahip olduğu fiziki yapıya ulaşamamaktadır. Bunun 

sonucu olarak, kişi yetişkin çağa geldiği zaman, daha kısa boya, daha kötü solunum, 

dolaşım vb. sistemlere sahip olabilmektedir. Bu nedenle spor; çocuk yaştan 

yapılmamışsa, yetişkin çağa gelindiğinde, yapılan antrenmanla kişinin sahip olduğu 

bir takım kapasite potansiyelini sonuna kadar geliştirebilmesi mümkün 



olamamaktadır. Yapılan gözlemler, okul çağında çocuklara düzenli olarak yaptırılan 

spor, daha ileri yaşlarda güncel yaşamın bir parçası olarak alışkanlık haline 

getirilecek şekilde benimsenebilmektedir. Genç yaşlarda, düzenli spor yapma 

alışkanlığının kazanılması zor olmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı olmak için erken yaşta 

spor yapmanın son derece önemli olduğu kabul edilmektedir (Colwin, 1969). 

Çocuğun büyümesi ve gelişimi için belli bir miktarda fiziksel aktivitenin gerekli 

olduğu bilinmektedir. Kemiğin büyümesi kemikten kemiğe değişir fakat genellikle 

büyüme 18-20 yaş arasında tamamlanır. Büyümenin tamamlanmasıyla kemikteki 

büyüme tabakası kalsiyumla kuvvetlenir ve ortadan kaybolur ve büyüme kıkırdağının 

yerini permanent “yetişkin” kıkırdak alır. Dolayısıyla çocuklar için uygulanacak 

antrenman programlarında yüklenmeler çocukların kemik ve kas gelişimini 

engellemeyecek ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmayacak yoğunlukta olmalıdır 

(Malina, 1994).  

 

Somatotip bileşenlerinin taşıdığı özellikler, çocuklarda da yetişkinlerinkine 

benzerdir. Yapılan çalışmalara göre, ileri derecede endomorfik çocukların vücut 

kitlelerinin fazla, bu kitleye bağlı kuvvetlerinin az olduğu ve vücudun hareket 

ettirilmesini gerektiren dayanıklılık tipi egzersizlerde yetersiz kaldıkları; ileri derecede 

mezomorfik çocukların, üstün kuvvet ve dayanıklılık özelliklerine sahip oldukları; ileri 

derecede ektomorfik çocuklar ise düşük vücut kitlesi ve genel kuvvet açısından 

yetersiz görülmelerine karşın vücut ağırlığının taşıdığı kuvvet ve dayanıklılık 

özelliklerinin yüksek olduğu bulunmuştur (Malina, 1988).  

 

MATERYAL METOD 

Türkiye Şampiyonası’na katılan bayan yüzücülerin vücut kompozisyonlarının 

belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada deney grubunu, 2003-2004 Yüzme 

Sezonunda Federasyon Arena Kupasına Katılan, Tuborg, Ege Üniversitesi, Marmaris 

Spor, Yıldızlar Kocaeli, Edirne DSİ, İzmir Fatih Kolej takımlarından kendi yaş 

gruplarında Türkiye’de ilk 10 sırayı alan 43 bayan yüzücü  oluşturmaktadır. Kontrol 

grubunu ise, aynı yaşlarda, spor yapmayan, Ankara Ömer Seyfettin Lisesi öğrencisi 

29 bayan oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 72 denek katılmıştır. Katılan 

deneklerin yaş gruplarına göre ve spor yapan, yapmayan durumuna göre dağılımları 

Tablo 1.’de sunulmuştur. 

 



Tablo 1. Deneklerin Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

Denek Sayısı 13-14 Yaş 15-16 Yaş 17-18 Yaş Toplam 

Spor Yapan 20 12 11 43 

Spor Yapmayan 13 8 8 29 

Toplam 33 20 19 72 

 

 

Araştırma kapsamındaki deneklerin, öncelikle somatotip özellikleri, vücut yağ 

yüzdesi ve vücut kitle indekslerinin belirlenebilmesi için gerekli olan antropometrik 

ölçümler; boy uzunluğu (cm), vücut ağırlığı (kg), triseps (mm), subskapula (mm), 

biseps (mm), suprailiak (mm), baldır (mm), uyluk (mm) ve abdomen (mm) deri kıvrım 

kalınlıkları, fleksiyonda biceps (cm) ve baldır çevresi (cm), humerus bikondüler (mm), 

femur bikondüler (mm) çaplar ve kulaç uzunlukları (cm) ölçümleri alınmıştır. 

 Araştırmaya katılan deney grubunun ölçümleri, 26-29 Şubat 2004 tarihlerinde 

İstanbul’da düzenlenmiş olan Federasyon Arena Kupası sırasında kafilelerin 

kaldıkları otellerde, yarış öncesinde alınmıştır. Kontrol grubunun ölçümleri ise, 5-9 

Ocak 2004 tarihleri arasında kendi okullarında alınmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan antropometrik ölçümlerin 

kullanılması ile deneklerin, somatotip (endomorfi, ektomorfi ve mezomorfi), vücut yağ 

yüzdesi ve vücut kitle indeksi değerleri hesaplanmış, elde edilen veriler ile yaş 

grupları arasındaki, spor yapan ve yapmayanlar arasındaki farklılıklar incelenmiştir. 

Somatotipin belirlenmesi, Heath-Carter yöntemine göre yapılmıştır. Boy 

uzunluğu (cm), vücut ağırlığı (kg), triseps (mm), subskapula (mm), biseps (mm), 

suprailiak (mm), baldır (mm), uyluk (mm) ve abdomen (mm) deri kıvrım kalınlıkları, 

fleksiyonda biseps (cm) ve baldır çevresi (cm), humerus bikondüler (mm) ve femur 

bikondüler (mm) çapları ölçüldükten sonra gerekli ölçüm değerleri kullanılarak, 

somatotip komponentleri Heath – Carter protokolüne göre bilgisayar ortamında 

hesaplandı (Carter ve Heath, 1990).   

 

 Endomorfi 

Endomorfi = - 0,7182 + 0,1451(x) – 0,00068(x2) + 0,0000014(x3) 

 

X = Triseps + Subscapular + Suprailiak Skinfold  toplamları 



(Boya göre düzeltilmiş endomorfi için x, 170,18 / boy (cm) ile çarpıldı).  

 

Mezomorfi 

Mezomorfi = [(0,858 x humerus bikonduler çap) + (0,601 x femur bikonduler 

çap) + 0,188 x düzeltilmiş biseps çevre) + (0,161 x düzeltilmiş baldır çevre)]–( boy x 

0,131) + 4,50 

Düzeltilmiş biseps çevre: Biseps çevre (cm) – Triseps DKK (cm) 

Düzeltilmiş baldır çevre: Baldır çevre (cm) – Bacak DKK (cm) 

 

Ektomorfi 

Ektomorfi = BAO x 0,732 – 28,58 

Boy Ağırlık Oranı (BAO) = Boy (cm) / 3vAğırlık (kg) 

* Eğer Boy – Ağırlık Oranı 40,75’den küçük, 38,25’ den büyük ise; 

Ektomorfi = BAO x 0,463 – 17,63 formülü ile, 38,25’e eşit veya daha küçük ise 

BAO’ na 0,1 puan ilave edildi. 

 

Vücüt Yağ Yüzdesi (VYY) 

 Vücut yağ yüzdesinin hesaplanması için Jackson – Pollock (J-P) yöntemi 

kullanıldı (Adams, 1998). Buna göre triseps, uyluk ve suprailiac deri kıvrım kalınlıkları 

kullanılarak aşağıdaki formül ile vücut yoğunluğu (VY) hesaplandı, ardından vücut 

yoğunluğu kullanılarak Siri denklemi ile vücut yağ yüzdeleri hesaplandı. Tüm 

hesaplamalar bilgisayar ortamında yapıldı. 

Vücut Yoğunluğu (VY) = 1,0994921 – (0,0009929 x DKKT) + (0,0000023 x DKKT2) – 

(0,0001392 x Yaş) 

DKKT = Triseps, Uyluk, Suprailiak deri kıvrım kalınlıkları toplamı 

% Yağ = (495 / % Yağ) – 450 (Siri, 1961) 

 

Vücut Kitle İndeksi (VKİ)  

 Vücut kitle indeksi; boy uzunluğu ve vücut ağırlığı tespit edildikten sonra, 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır (Adams, 1998). 

 Vücut Kitle İndeksi = Vücut Ağırlığı (kg) / Boy Uzunluğu (m2) 

 

 

 



İstatistiksel Analiz 

 Araştırma sonucunda toplanan veriler, bilgisayar ortamında, varyans analizi 

tekniği ile analiz edildi. Farklı olan gruplar, Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi ile 

belirlendi. Hesaplamalar, SPSS Version 9,05’ de yapıldı. Test sonuçları (p<0,01) ve 

(p<0,05) anlamlılık seviyesinde değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan deneklerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, 

kol-boy oranı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve somatotip (endomorfi, 

mezomorfi, ektomorfi) değerleriyle ilgili tanımlayıcı istatistikler tüm deneklerin spor 

yapma durumlarına göre Tablo 1.’de, yaş gruplarının spor yapma durumlarına göre 

de ayrı ayrı gruplanmış olarak Tablo 2.’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Tüm Deneklerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

Grup Spor Yapanlar (n=43) Spor Yapmayanlar (n=29) 

Özellikler X  XS  X  XS  

Vücut Ağırlığı (kg) 55.85  0.827 52.80 1.333 

Boy (cm) 163.97 * 0.834 154.67 1.361 

Kulaç Uzunluğu(cm) 169.56 * 1.144 160.78 1.438 

Kol/Boy Oranı 1.04 0.004 1.04 0.006 

VKİ (kg/m
2
) 20.70 0.222 22.01 0.305 

% Yağ 19.96 0.625 21.45 0.944 

Endomorfi 4.23 * 0.168 5.52 0.237 

Mezomorfi 5.39 0.144 5.41 0.160 

Ektomorfi 2.92* 0.126 1.71 0.125 

 

*   p<0,01 ile spor yapmayan benzer yaş gruplarından farklı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3. Yaşlara ve Spor Yapıp Yapmama Durumlarına Göre Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Grup Spor Yapanlar ( n=43) Spor Yapmayanlar (n=29) 

Yaş 13-14 yaş  
(n=20) 

15-16 yaş  
(n=12) 

17-18 yaş 
(n=11) 

13-14 yaş  
(n=13) 

15-16 yaş 
(n=8) 

17-18 yaş 
(n=8) 

Özellikler X  XS  X  XS  X  XS  X  XS  X  XS  X  XS  

Vücut Ağırlığı (kg) 50,59 1,053 58,43 1,623 62,58 1,926 49,96 2,216 54,14 1,718 56,09 3,007 

Boy (cm) 161,48 * 1,357 166,73 + 1,462 165,48 1,392 149,75 2,284 155,10 2,567 162,23 1,204 

Kulaç uzun. (cm) 165,73 * 1,537 173,03 + 2,460 172,75 + 2,249 159,03 1,568 159,96 3,324 164,46 2,481 

Kol/Boy oranı 1,03 * 0,004 1,04 0,008 1,04 + 0,009 1,06 0,010 1,03 0,007 1,01 0,009 

VKİ (kg/m
2
) 19,38 * 0,278 20,99 0,487 22,80 0,471 22,12 0,290 22,56 0,763 21,28 1,031 

% Yağ 18,25 + 0,571 20,68 1,368 22,28 1,655 20,87 1,183 21,28 1,648 22,58 1,463 

Endomorfi 3,8 * 0,198 4,3 0,428 4,7 0,295 5,6 0,334 5,6 0,526 5,1 0,393 

Mezomorfi 5,0 0,210 5,2 0,322 6,0 + 0,222 5,8 ж 0,222 5,5 0,333 4,5 0,460 

Ektomorfi 3,4 * 0,191 2,9 + 0,275 2,0 0,173 1,2 0,045 15 0,380 2,6 0,400 

 

*   p<0,01 ile spor yapmayan benzer yaş gruplarından farklı 

+ p<0,05 ile spor yapmayan benzer yaş gruplarından farklı 

ж  p<0,05 ile spor yapan benzer yaş gruplarından farklı 

 

 

TARTIŞMA 

2003-2004 Yüzme sezonunda Türkiye Şampiyonası’na katılan bayan 

yüzücülerin vücut kompozisyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada; 

deneklerin, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, kol-boy oranı, vücut kitle 

indeksi, vücut yağ yüzdesi ve somatotip (endomorfi, mezomorfi, ektomorfi) bulguları 

arasındaki ilişkiler, yaş gruplarına ve spor yapıp yapmama durumlarına göre 

istatistiksel olarak incelenmiştir. 

13-14 yaş grubu (n=33), 15-16 yaş grubu (n=20), 17-18 yaş grubu (n=19) 

olmak üzere toplam 72 kişi katılmıştır. Deneklerin 43’ü spor yapan, 29’u da spor 

yapmayanlardan seçilmiştir. 

Vücut  boyutu, yapısı ve kompozisyonu ile ilgili çalışmaların genel amacı 

bireysel fiziksel uygunluğun belirlenmesi ve geliştirilmesidir. Birçok spor branşı 

açısından ise sporcuların vücut kompozisyonu; optimal sağlık ve performans için 

gerekli olan optimal vücut profilinin belirlenmesinde önemli olan bir kriterdir.  

Boy uzunluğundaki değişimler incelendiğinde, yaş arttıkça doğal olarak boy 

uzunluğunun arttığı, 13-14 ve 15-16 yaş gruplarındaki boy artışını yüzme sporunun 



hızlandırdığı, 17-18 yaş grubunda ise bu hızlandırıcı etkinin kaybolduğu 

gözlemlenmiştir. Çalışma sonuçları, yüzme sporunun boy uzamasını hızlandırdığını 

kesin olarak ortaya koymamakla birlikte, yüzme sporunu seçen ailelerin gelir 

durumlarının yüksek olması ve çocukların daha sağlıklı bir ortamda yetişiyor olmaları 

çevresel etki olarak düşünülebilir. Malina (1994), fiziksel aktivite ve egzersiz 

çalışmasının boy ve adolesan büyüme dönemine etkilerini araştırdığı çalışmasında, 

bu konu ile ilgili kızlar üzerinde yapılan çalışmaların az olduğunu vurgulamakla 

birlikte, kendi araştırmasında, yüzücülerin, atletlerin ve kürekçilerin çocukluk 

döneminde benzer yaş gruplarından daha uzun olduklarını, bu farkın adolesan 

dönemde de korunduğunu, ancak ulaşılan boy uzunluğuna, tepe boy uzaması olduğu 

dönemin zamanına ve boydaki boydaki büyüme hızına, düzenli fiziksel aktivitenin, 

spora katılımın ve sportif çalışmanın etkisi olmadığı sonucuna varmıştır. Tanner 

(1989), çocukların büyüme durumlarını incelediği çalışmasında; çocukların 

boylarındaki gelişmelerin çevresel faktörlerden etkilendiğini ve bu yüzyılın başından 

beri orta düzeydeki ailelerin çocuklarının boy ortalaması değerlerinin, her 10 yılda 1-2 

cm uzadığını ve yetişkin boyuna daha erken ulaştıklarını bulmuşlardır. bu da yüzme 

sporu ile ilgilenen çocukların boy uzunluklarının aile gelir durumuyla da ilgili 

olabileceği sonucunu doğurmaktadır. 

Diğer yandan tüm denekler yaş grubuna göre sınıflama yapmaksızın spor 

yapma durumlarına göre değerlendirildiğinde de, yüzme sporu yapanların boy 

uzunlukları spor yapmayanlardan daha fazladır. Gözlenen bu farkın muhtemelen 13-

14 ve 15-16 yaş grubundaki hızlı boy artışından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Roemmich ve ark (1997) ve Taner ve ark (1997), yaptıkları çalışmada, somatotik 

büyümenin, beslenme, genetik ve hormonal durumlardan etkilendiğini ve 

sanayileşmiş şehirlerde yaşayan çocukların boy ortalamalarının diğer kesimdeki 

çocukların boy ortalamalarına göre daha fazla olduklarını savunmuşlardır. Puberte 

dönemi, vücut oranlarında ve kompozisyonunda çok hızlı değişimin olduğu dönemdir. 

Marshall ve ark.(1969), kızlar ergenlik döneminde ortalama 25 cm uzaması beklenen 

boy uzunluklarının 9 cm’ sini 12-13 yaşlarında kazandıklarını savunmaktadırlar. 

Bunların yanı sıra, yüzme sporu su içerisinde ve yatay düzlemde yapıldığı için 

diğer sporlara göre kalbe daha az yük binmekte ve kas ve eklemler daha az stres 

altında çalışarak boy uzamasının diğer branşlara göre daha hızlı olduğu 



düşünülmektedir. Malina (1994), yoğun antrenmanın, cimnastikçi ve dansçı 

bayanlarda büyümeyi yavaşlatarak durdurduğunu göstermiştir. 

Vücut ağırlığındaki değişimler incelendiğinde; yaş arttıkça vücut ağırlığı 

ortalamalarının arttığı ve spor yapma durumunun hem genel olarak (tüm yaş grupları) 

hem de yaş grupları açısından   vücut ağırlığını etkilemediği gözlemlenmiştir. 

Marshall ve ark.(1969), kızlardaki en hızlı ağırlık artışının, hızlı boy uzamasının 

ardından 6 ayda 8.3 kg olarak 12-13 yaşlarda olduğunu gözlemlemiştir. 

Bloomfield (1994), Behnke ve Wilmore (1974) bazı branşlarda kısa ve az 

kiloluların daha avantajlı olduklarını, bazılarında ise uzun boylu ve fazla kiloluların 

daha avantajlı olduklarını savunmaktadırlar. 

Deneklerin kulaç uzunlukları incelendiğinde; 13-14, 15-16 ve 17-18 yaş 

gruplarındaki yüzme sporu yapan bayanlarda yüzme egzersizinde kullanılan üst 

ekstremite yoğunluğuna bağlı olarak kulaç uzunluğu artmaktadır. Yüzme sporu ile 

uğraşan sporcularda, yapılan kol egzersizlerinin vücudun üst bölümlerine yönelik 

kasları daha çok geliştirerek solunum kaslarına önemli katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir. 

Kol-boy oranları; 13-14, 15-16 ve 17-18 yaş gruplarındaki yüzme sporu yapan 

bayanlarda yapmayanlara göre, egzersizin tipine bağlı olarak değişmektedir. Kulaç 

uzunluğuna ve boy uzunluğuna bağlı olarak, yaş arttıkça yüzücülerde kol-boy 

oranında da  artışların gözlemlenmesi sürpriz değildir.  

VKİ değerleri; 13-14 yaş gruplarındaki yüzme sporu yapan bayanlarda 

yapmayanlara göre daha düşüktür. Yüzme egzersizi, 15-16 ve 17-18 yaş gruplarında 

vücut ağırlığı yağ yüzdesi ve kas kitlesi oranlarını, diğer bir deyişle vücut 

kompozisyonunu değiştirmekte fakat toplam vücut ağırlığını etkilememektedir.  

VYY değeri incelendiğinde; 13-14 yaş gruplarındaki yüzme sporu yapan 

bayanlarda yapmayanlara göre daha düşüktür. Buna göre yüzme egzersizinin, 13-14 

yaş grubunda VYY’ ni düşürdüğü fakat ergenlikten sonra yani 15-16 ve 17-18 yaş 

gruplarında VYY oranlarını değiştirmediği söylenebilir. Tüm denek grubu göz önüne 

alındığında ise, 13-14 yaş grubundaki deneklerle 15-16 ve 17-18 yaş grubu 

deneklerin VYY ortalamaları arasındaki farkın da ortadan kalktığı görülmüştür. Bu iki 

şekilde açıklanabilir. Birincisi yüzme sporu yapan bayan sporcuların VYY’ leri diğer 

sporlarla uğraşan bayanlara ve spor yapmayan bayanlara göre daha fazla 



olabilmektedir. İkincisi de, yüzme branşına adapte olan bedenin su üzerinde hareketli 

ve daha hafif olabilmesi için yağlanma artabilmektedir. Marshall ve ark.(1969), 

bayanlarda serbest yağ kitlesinin 15-16 yaşlarda arttığını ve ergenlik dönemimdeki 

bayanlarda VYY’nin yılda % 1,14 kg arttığını göstermişlerdir. Parizkova (1973), spor 

yapan çocukların vücut yağ yüzdelerinin, sedenter çocuklara göre daha düşük 

olduğunu bulmuştur. Bulgularımız, Marshall ve ark’nın ve Parizkova’nın 

çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Willmore ve ark. (1999), spor yapmayan 

genç bayanların vücut yağ yüzdelerinin %20-24 arasında olması gerektiğini 

savunmuşlardır. Bu araştırma için kullanılan spor yapmayan denek grubunun da 

vücut yağ yüzdesi 21,45 olarak bulunmuştur ki bu sonuç, Willmore ve ark.’nın 

belirlediği aralıkta yer almaktadır.  

 Wilmore (1983), yaptığı literatür çalışmasında yüzme sporu ile uğraşan bayan 

sporcuların boy uzunluklarının 165-168 cm, vücut ağırlıklarının 57-66 kg ve VYY’ 

lerinin % 14-26 arasında olması gerektiğini bulmuştur. Bu araştırmada ulaşılan 

sonuçlar açısından; boy uzunluğu 163,97 cm belirlenmiş ve Wilmore’un sonuçlarına 

göre Türk Bayan Yüzücüler daha kısa boylu olarak bulunmuştur. Türk yüzücülerin 

55,85 kg olan vücut ağırlıkları da diğerlerine göre daha düşüktür, VYY’ leri ise % 

19,96 değeri ile Wilmore’un belirlediği aralıkta yer almaktadır.  

Somatotip bileşenlerinden endomorfi değeri incelendiğinde; 13-14  yaş  

gruplarındaki yüzme sporu yapan bayanlarda endomorfi değeri, spor yapmayanlara 

göre daha düşüktür. Bunun yanı sıra tüm denekler göz önüne alındığında ise, spor 

yapmayanların (5,5) spor yapanlara göre daha fazla endomorfik (4,4), yani daha fazla 

yağlı oldukları görülmüştür. 

Mezomorfi değeri incelendiğinde; 13-14 yaş gruplarındaki yüzme sporu yapan 

bayanlarda (5,8)  yapmayanlara göre (5.0), daha yüksektir. 15-16 yaş grubunda 

mezomorfi değeri açısından bir fark bulunmazken, 17-18 yaş grubunda da spor 

yapanların (6,0), yapmayanlara göre (4,5) mezomorfi değerleri daha yüksek çıkmıştır. 

Bu sonuca göre 13-14 ve 17-18 yaş grubundaki spor yapan bayanlar, spor 

yapmayanlara göre daha kaslıdırlar. Tüm denekler göz önüne alındığında, spor 

yapanlarla, yapmayanlar arasında mezomorfi değeri açısından bir fark 

gözlemlenmemiştir. 

Ektomorfi değerler incelendiğinde; 13-14 yaş gruplarındaki yüzme sporu 

yapan bayanlarda (3,4)  yapmayanlara göre (1,2), daha yüksektir. 15-16 yaş 



grubunda, yüzme sporu yapan bayanlar (2,9), yapmayanlara göre (1,5) daha 

ektomorfiktirler. 17-18 yaş grubunda yüzme sporu yapanlarla, yapmayanlar arasında 

ektomorfi değeri açısından bir farklılık bulunamamıştır. Farkın  17-18 yaş grubunda 

ortadan kalkması da, yüzme sporunun gelişimi hızlandırdığı yönünde açıklanabilir.  

Tüm deneklerin spor yapma durumları göz önüne alındığında ise, spor yapanlar 

(2,9),  yapmayanlara   göre (1,7) daha ektomorfiktirler.  

Tüm deneklerin spor yapıp yapmama durumlarına göre somatotip bileşenleri 

incelendiğinde; spor yapanların somatotip özellikleri 4,2-5,3-2,9, spor yapmayanların 

ise 5,5-5,4-1,7 olarak bulunmuştur.  

Crawford (1996), yaptığı araştırmada, spor yapan bayanlarda 11-12, 13-14 

yaş gruplarını diğer yaş gruplarına göre daha kaslı ve ince bulmuştur. 16 yaş grubu 

daha gelişkindir. Araştırmamızın sonucuna göre 13-14 yaş grubu değerleri Crawford’ 

un 13-14 yaş grubu ile paralellik göstermemekte fakat 16 yaş grubunun daha gelişkin 

olduğu doğrulanmaktadır. 

Tüm deneklerin somatotip özelliklerinin yaşa ve spor yapıp yapmama 

durumlarına göre değişimleri ise şöyledir; 13-14 yaş spor yapanlar 3,8-5,0-3,4, spor 

yapmayanlar 5,6-5,8-1,2; 15-16 yaş spor yapanlar 4,3-5,2-2,9, spor yapmayanlar 5,6-

5,5-1,5; 17-18 yaş spor yapanlar 4,7-6,0-2,0 spor yapmayanlar ise 5,1-4,5-2,6 olarak 

bulunmuştur. 

Carter (1981), yaptığı çalışmada, kulüp sporcularından olimpik seviyeye kadar, 

18 yaşından küçük, 9 bayan sporcunun ortalama somatotip değerlerini 3-4-3 olarak 

bulmuş, yaşları biraz daha küçük olan deneklerin ise somatotip değerleri 2,5-4-4 

olarak bulmuştur. Yetişkin bayan yüzücülerin ise, 4-4-3 civarında toplandıklarını 

görmüştür. Vervaecke ve ark.(1981), 10-22 yaş arasında, 47 elit Belçikalı bayan 

yüzücünün ortalama somatotip değerlerini 3,3-3,4-3,8 olarak bulmuşlardır. Bunlar, 

diğer spor yapmayan deneklere göre daha çok mezomorfik özellikler taşımaktadır. 

Bizim bulgularımızda ise, 4-5-3 olarak bulunan somatotip değerine göre Türk Bayan 

Yüzücüler Carter’ın ve Vervaecke ve ark.’nın deneklerine göre biraz daha yağlı ve 

kaslıdırlar.  

Meleksi ve ark. (1982), Austin-Texax’ da 11-20 yaş arası 41 bayan yüzücünün 

somatotip özelliklerini belirlemişlerdir. Yüzücüler, 11-14 yaş, 15-17 yaş ve 18 20 yaş 

olarak 3 gruba ayrılmış ama araştırma sonucunda,  somatotip değerlerinde yaşa 

bağlı farklılık bulunamamıştır. Somatotip değeri olarak 3,9-3,7-3,6 değeri bulunmuş 



olup, bu değerler olimpik deneklere göre daha fazla ekto-mezomorfik özellik 

taşımaktadır. Thorland ve ark. 15,8 yaş ortalamasında, 67 Amerikan küçük olimpik 

yüzücünün somatotip değerlerini 3,6-3,4-3,3 olarak bulmuşlardır. Türk bayan 

yüzücülerin bu gruba göre de daha fazla yağlı ve kaslı oldukları görülmektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-18 yaş grubu bayanların boy uzunluğu ortalamaları 

(163,97 cm) spor yapmayan benzer yaş gruplarından (154,67 cm) daha uzundur 

(p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-18 yaş grubu bayanların kulaç uzunluğu ortalamaları 

(169,56 cm), spor yapmayan benzer yaş gruplarından (160,78 cm) daha uzundur 

(p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-18 yaş grubu bayanların endomorfi değerleri (4,23), 

spor yapmayan benzer yaş gruplarından (5,52) daha düşüktür (p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-18 yaş grubu bayanların ektomorfi değerleri (2,92), 

spor yapmayan benzer yaş gruplarından (1,71) daha yüksektir (p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-14 yaş grubu bayanların boy uzunlukları (161,48 

cm), spor yapmayan benzer yaş gruplarından (149,75 cm) daha uzundur (p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 15-16 yaş grubu bayanların boy uzunlukları (166,73 

cm), spor yapmayan benzer yaş gruplarından (155,10 cm) daha uzundur (p<0,05) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-14 yaş grubu bayanların kulaç uzunlukları (165,73 

cm), spor yapmayan benzer yaş gruplarından (159,03 cm) daha uzundur (p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 15-16 yaş grubu bayanların kulaç uzunlukları (173,03 

cm), spor yapmayan benzer yaş gruplarından (159,96 cm) daha uzundur (p<0,05) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 17-18 yaş grubu bayanların kulaç uzunlukları (172,75 

cm), spor yapmayan benzer yaş gruplarından (164,46 cm) daha uzundur (p<0,05) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-14 yaş grubu bayanların kol-boy oranları (1,03), spor 

yapmayan benzer yaş gruplarından (1,06) daha düşüktür (p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-14 yaş grubu bayanların VKİ değerleri (19,38 kg/m2), 

spor yapmayan benzer yaş gruplarından (22,12 kg/m2) daha düşüktür (p<0,01) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-14 yaş grubu bayanların endomorfi değerleri (3,8), 

spor yapmayan benzer yaş gruplarından (5,6) daha düşüktür (p<0,01) 



· Spor yapmayan 13-14 yaş grubu bayanların mezomorfi değerleri (5,8),  yüzme 

sporu yapan benzer yaş gruplarından (5,0) daha yüksektir (p<0,05) 

· Yüzme sporu ile uğraşan 13-14 yaş grubu bayanların ektomorfi değerleri (3,4), 

spor yapmayan benzer yaş gruplarından (1,2) daha yüksektir (p<0,01) 

 

Bu araştırmanın sonucunda, yüzme sporu yapan bayan sporcuların, boy ve 

kulaç uzunlukları spor yapmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Spor yapanlar 

yapmayanlara göre daha az yağlı ve daha incedirler. Araştırma sonucunda ulaşılan 

bulgular her ne kadar literatür bulguları ile paralellik gösterse de, ilerleyen yıllarda 

Türkiye’de sporcuların yetenek seçimi kriterlerine göre spora yönlendirilmeleri, ortaya 

çıkan farkın anlamlılığı açısından önem taşımaktadır. Yetenek seçimi modellerinin 

antrenörler ve spor bilimciler tarafından kullanılması, sonuçta ortaya çıkacak başarı 

için belirleyici bir rol oynayacaktır.  
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ÖZET 

 
Bu araştırmanın amacı,  Askeri Lisede Okuyarak  Kara Harp Okuluna (KHO) gelen 

öğrencilerle,  diğer Liselerden  mezun olarak Kara harp Okuluna gelen 1 sınıf Askeri öğrencilerin 
fiziksel aktivite düzeylerinin  karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya, KHO’da Okuyan 1. sınıf 
öğrencilerinden  20 şer kişilik sedanter iki grup    toplam 40 Askeri öğrenci katılmıştır. Ölçümler  
KHO Spor tesislerinde yapılmıştır.  

Çalışmada deneklerin; Vücut yağ yüzdeleri (VYY), yağsız vücut kitleleri (YVK), somatotip’ 
leri, vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri, Günlük enerji tüketimleri(GET), bazal metabolizma 
oranları (BMO) ve Fiziksel aktivite düzeyleri( FAD) ölçülmüştür.  

Çalışmaya katılan deneklerin ASLKÖ’ le , SVLKÖ’  e yapılan testlerden, VYY, YVK, 
Somatotip, VKİ, GET ve FAD parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p>0, 05). BMO parametreleri  SVLKÖ’ de istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (p<0, 05).  

 
Anahtar Kelimeler: Vücut yağ yüzdeleri (VYY), yağsız vücut kitleleri (YVK), somatotip, 

vücut kitle indeksi (VKİ), Günlük enerji tüketimi(GET), bazal metabolizma oranı (BMO) ve 
Fiziksel aktivite düzeyi( FAD)  

 
THE INVESTIGATION OF THE PHYSICAL ACTIVITY OF ADOLESCENTS 
 

SUMMARY 
 
The present research aims to compare the physical activitiy of the Military Academy 

freshmen of two different backgrounds. Each group consists of 20 cadets. One comprises graduates 

of military high schools whereas the other freshmen group have graduated from either private or 

government high schools. The measurements and tests have been conducted at the sport facilities 

located on the campus of the Academy. 

In this study, the  data has been obtained through the following tests and measurements: the  

percent body fat, lean body weight, body mass index,  daily energy expenditure, Basic Metabolizma 

Rate (BMR), physical activity level.   

As a result, the measurements regarding the averages of the percent body fat, lean body 

weight, body mass index, daily energy expenditure, physical activity level yielded no statistically 

significant difference between the two groups (p>0, 05). However, BMR significant differences 

have been recorded (p<0, 05). 

Key Words: Percent Body Fat, Lean Body Weight, Body Mass Index, Daily Energy 

Expenditure, Basic Metabolizma Rate (BMR), Physical Activity Level.   

 

* Kara Harp Okulu/Ankara ** Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 
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GİRİŞ  
 

Teknolojik gelişmelerle beraber, insanların fiziksel olarak yaptıkları işlerin büyük bir 
çoğunluğunu makineler yapmaya başlamış ve insanların yaptıkları Fiziksel Aktivite (FA) 
düzeylerinde ciddi azalmalar meydan gelmiştir. FA düzeyinde ki düşüşte insan sağlığını olumsuz 
yönde etkilemiştir. Çünkü  Fiziksel aktivite, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak, sağlığın sayısız 
faydalarına ulaşmak için pratik bir yoldur. Düzenli Fiziksel Aktivite (FA) insanın  hayat sürecinde 
oldukça önemli bir yere sahiptir.  Welk, Fiziksel Aktiviteyi; iskelet kaslarının yardımıyla yapılan ve 
enerji harcamasına neden olan  vücut hareketi olarak tanımlamıştır. (Özer K., 1993, Karaca A., 
1996, Tamer K., 1995). 

 Fiziksel aktiviteler koroner kalp yetmezliği veya diabet gibi pek çok kronik 
rahatsızlıkların ortaya çıkması riskini azalttığı yapılan çalışmalar sonucunda  belirtilmiştir. Bununla 
birlikte halk sağlığını geliştirmek için sağlık enstitüleri hastalık kontrol ve önleme merkezleri gibi 
pek çok kurum FA tavsiyesinde bulunmaktadır. Fiziksel aktiviteler / egzersizler sağlıklı yaşamak 
için gereken en önemli alışkanlıklardan olduğu artık günümüzde kabul görmüş görüşlerdendir. 
Özellikle, sigara, hareketsizlik, düzensiz beslenme, yüksek tansiyon ve kolesterol, yağlı vücut 
yapısı, koroner kalp rahatsızlıklarına sebep olan en önemli faktörlerdir  (Heyward  H V., 1997, 
Zorba E., 2001, Francis  K T., 1999). 

Seçilen uygun aktiviteler, ancak düzenli, sistemli ve de uzun vadeli olarak uygulandığında 
kalıcı yararlar sağlanır. Uygun aktivite ise; her bireyin kendi kapasitesi içerisinde yer alan ve 
gerçekleştirilen bedensel hareketler olarak tanımlanabilir. Stres faktörleri, bağışıklık sistemimizi 
zayıflatabilir. Taşınma, boşanma, aile problemleri, aşırı kaygı ve aile fertlerinden birinin kaybı gibi 
stres faktörleri karşısında bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Ilımlı yaşam tarzı, stresle başa çıkma 
yollarını kullanmak, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite gibi faktörler bağışıklık sistemini 
destekleyen en iyi araçlardır. Egzersiz, ruh sağlığını ve iyi hissetme halini pozitif olarak etkiler 
(Sallis JF., McKenzie TL., Alcaraz JE., 1993, http://www.dsö.com). 

Caspersen, fiziksel aktiviteyi “Belli bir enerji harcayarak kasların  ve iskeletin yardımıyla 
yapılan vücut hareketi”  olarak tanımlamıştır (Caspersen CJ., 1985). 

Diğer tanımlar ise; Fiziksel aktivite büyük kas gruplarının belli bir düzeyde hareket 
ettirilmesiyle, kardiyovasküler dayanıklılığın  kazanılması olarak tanımlanmaktadır (Zorba E., 
2001).  

Fiziksel aktivite İskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen, bazal düzeyin üzerinde 
enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketler olarak tanımlanmaktadır (Özer K., 1993). 

Diğer bir tanım ise; iskelet kaslarının yardımıyla  yapılan ve enerji harcamasına neden olan  
vücut hareketi olarak  tanımlanabilir (Welk  G., 2000). 

Düzenli fiziksel aktivite çocukluktan yaşlılığa kadar önemlidir. Fiziksel aktivitenin sağlığa 
çeşitli yararları vardır, yetişkinlerde koroner   kalp hastalıkları, felç, hipertansiyon, diyabet, kemik 
erimesi, depresyon ve bazı kanser risklerini azaltır (Bouchard C., 1994). 

Askerlik mesleğinde, Beden Eğitimi ve Spor  hayati bir önem taşımaktadır. Muharebe 
esnasında meydana gelebilecek  bir Bedeni yetersizlik Kara Harp Okulundan mezun olan  subayın 
ve mahiyetindeki personeli hayatını riske sokabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kara Harp Okulu’ 
una (KHO) Askeri Lise dışında alınan öğrencilerin Bedeni yeterlilik açısından, KHO Askeri  
Liselerden alınan öğrencilerle arasındaki, Fiziksel aktivite Düzeyi ( FAD)  karşılaştırıldı.    
 Yüz yıl önce tüm dünyadaki enerji ihtiyacının  % 90’ı insan tarafından karşılanırken 
günümüzde bu oran % 1’den aşağı inmiştir. Uygarlığın getirdiği  kolaylıklar ve sağladığı olanaklar 
sayesinde insanlar her geçen gün daha az hareket eder duruma  gelmektedir. Organizmanın yapısına 
uygun olmayan bu durum, bilinen tüm olumsuz etkilere  karşın giderek yaygınlaşmaktadır (Karaca 
A., 1996, Özer K., 1993, http://www.dsö.com).  

Bazal metabolizma, toplam enerji harcamasının % 50-70’ini oluşturur. % 7-10  ‘luk kısmı  
yiyeceklerin  termal etkisinden meydana gelmektedir. Enerji harcanması ile ilgili son etmen ise 
fiziksel aktivitedir,  % 28-30 dilimi içine alır. Günlük hayatımızda sürekli yaptığımız pek çok 
alışkanlıklardan    ( banyo, beslenme, bakım v.s.) spordan ve mesleki tempomuzdan oluşan fiziksel 
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aktiviteler şüphesiz ki aktif bireyler için daha fazla enerji harcanması anlamı taşır (Pereira  A M. Ve 
ark., 1997). 

Gelişmekte olan ülkelerin hızla büyüyen şehirlerinde kalabalık, fakirlik, suç, trafik, kötü 
hava, park, yürüyüş yolu, spor ve eğlence olanakları ihtiyacı ve diğer güvenli alanlara duyulan 
ihtiyaç fiziksel aktiviteyi güçleştirmektedir. Örneğin; Brazilya’nın San Paula şehrinde nüfusun 
%70’inin FAD düşük olduğu rapor edilmiştir(Zorba E., Ziyagil M.A., 1995, Sharkey B.,1990, 
http://www.dsö.com).  

Fiziksel Uygunluk; çevreye olumlu bir şekilde intibak etmek olarak veya   kişinin çalışma 
kapasitesi olarak  tanımlanabilir(Blair  S N., 1991, Zorba E., 2001). 

 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmaya,  Askeri Liselerden  ve Diğer Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Liselerden, Kara 

Harp Okulu’na gelen   I. Sınıf öğrencilerinden ( Erkek )  20’şer  kişilik iki grup toplam 40 öğrenci 
gönüllü olarak katıldı. ASLKÖ ve SVLKÖ  oluşan denekler     herhangi bir takımda spor yapmayan  
öğrencilerden  seçildi. Testler ve ölçümler KHO Spor Salonlarında yapıldı.  Testler yapılmadan 1 
gün önce öğrencilere haber verildi ve tüm testlerin aynı saatte, yapılmasına dikkat edildi. Deneklere 
motor testlerden önce standart ısınma yaptırıldı ve ölçümlerin aynı şartlarda yapılması için özen 
gösterildi. Ölçümler alanlarında uzman ve  deneyimli öğretim elemanları tarafından yapılmıştır. 

 
Antropometrik ölçümler 
Denekler antropometrik ölçümlere yemek yemeden aç karnına  ve su içmeden gelmiştir. Boy 

ölçümleri stadiometre’ de ( Holtain Ltd.:U.K.), ± 1 mm. hassasiyet ile ayaklar çıplak ve baş 
Frankfurt  düzleminde, nefes tutularak ölçüm yapılmıştır. Vücut ağırlığı (VA) ise Tanita ( TBF-401 
A Model ) ölçüm aracıyla  elde  edilmiştir. Beden Kitle İndeksi vücut ağırlığının, boy uzunluğunun 
karesine bölümü formülü ile elde edilmiştir. 

 
Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümleri 
Deri kıvrım kalınlıklarını, Holtain marka Skinfold deri kaliperi ile  ± 0,2 mm. hassasiyetle    

vücudun sağ tarafından 4 bölgeden alınan deri kıvrım kalınlığı (Subscapula, Suprailiac, Biceps ve 
Triceps) Durnin -Womersly yöntemi  kullanılarak hesaplandı. Durinin Womersly formulünden 
yoğunluk hesaplandı ve Siri formülü ile de Vücut yağ yüzdesi hesaplanmıştır.  Her ölçüm iki kez 
alınıp ortalamaları kullanılmıştır. 

 
Çap ve Çevre Ölçümleri   
Çevre ölçümleri ± 0.1 hassasiyetle Gulick metre ile ( el bileği, fleksiyonda ve ekstensiyonda  

biseps çevresi), Çap ölçümleri  ise Kayan Kaliper ( Holtain) ± 0.2 mm. hassasiyetle  ( humerus ve 
femur epikondilinden ) ölçüm yapılmıştır. Ölçümler deneklerin sağ tarafından  ikişer kez alınmıştır. 
Somatotip değerlendirmesi için Heath-Carter formülleri kullanılmıştır.  

 
 Fiziksel Aktivite Belirleme Anketi 
FAD belirlemek için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış Bouchard Three-Day 

Physical Activity Record anketi kullanılmıştır (Bouchard C., Shepard RJ., Stephens T. ( Eds)., 
1994).  
 

 İstatistiksel Analiz 
Tüm istatiksel hesaplamalar windows altında çalışan spss  11.0 istatistiksel paket 

programında yapılmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
hesaplanmıştır. İki grup arasındaki farkları hesaplamak için independent t testi,  kullanılmıştır. 
Anlamlı düzeydeki değişkenler grafikler üzerinde gösterilmiştir. Gruplar arası fark p<0,05 olması 
durumunda anlamlı kabul edilmiştir (Şahin Z.:, 2003). 
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BULGULAR 

 
Bu bölümde; Askeri Lise Kaynaklı Öğrenciler (ASLKÖ) ve Sivil  Lise Kaynaklı Öğrenciler’ 

in (SVLKÖ) Vücut Yağ Yüzdeleri, Endomorfi, Mezomorfi, Ektomorfi Ortalamaları ve Standart 
Sapmaları ile ilgili değerleri verilmiştir .  

 
Tablo 1: ASLKÖ ve SVLKÖ’ in  VYY (Vücut Yağ Yüzdeleri), Endomorfi, Mezomorfi, Ektomorfi 
Ortalamaları ve Standart Sapmaları ile ilgili veriler. 
 

  N Min Maks Ort Sd t p 

 
VYY (%) 

ASLKÖ 20 8,97 19,11 13,30 3,07 ,72 
 

>0,05 
 SVLKÖ 20 10,45 19,77 13,62 2,68 

YVK (kg) 
ASLKÖ 20 48,21 62,35 57,12 3,86 

,10 >0,05 
SVLKÖ 20 49,48 69,40 59,43 4,96 

ENDOMORFİ 
ASLKÖ 20 2,03 4,85 2,84 0,79 

,72 
>0,05 

 SVLKÖ 20 1,72 4,56 2,74 0,84 

MEZOMORFİ 
ASLKÖ 20 2,81 5,84 4,28 0,71 

0,49 >0,05 
SVLKÖ 20 1,49 5,52 4,07 1,12 

EKTOMORFİ 
ASLKÖ 20 1,29 5,41 2,95 1,07 

0,51 >0,05 
SVLKÖ 20 1,04 3,95 2,75 0,75 

VKİ 
ASLKÖ 20 18,67 24,2 21,82 1,54 

0,41 >0,05 
SVLKÖ 20 19,68 27,17 22,39 1,59 

 
ASLKÖ’ in VYY ortalamaları 13,30±3,07, SVLKÖ’ in 13,62±2,68 olarak bulunmuştur. 

VYY değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. SLKÖ’ in  YVK ortalamaları 
57,12±3,86 kg, SVLKÖ’ in 59,43±4,96 kg olarak bulunmuştur. YVK değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı  fark yoktur. ASLKÖ’ in Endomorfi ortalamaları 2,84±0,79, SVLKÖ’ in 2,74±0,84 
olarak bulunmuştur. Endomorfi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 
ASLKÖ’ in Mezomorfi ortalamaları 4,28±0,71, SVLKÖ’ in 4,07±1,12 olarak bulunmuştur. 
Mezomorfi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. ASLKÖ’ in Ektomorfi 
ortalamaları 2,95±1,07, SVLKÖ’ in 2,75±0,75 olarak bulunmuştur. Ektomorfi değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. ASLKÖ’ in VKİ ortalamaları 21,82±1,54, SVLKÖ’ in 
22,39±1,59 olarak bulunmuştur. VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yoktur(Tablo1). 

 
Tablo 2: ASLKÖ VE SVLKÖ’ in  Günlük Enerji Tüketimi (GET), Bazal Metebolizma Oranı 
(BMO) ve Fiziksel aktivite düzeyi (FAD) Ortalamaları ve Standart Sapmaları ile ilgili veriler. 
 

 n Min Maks Ort Sd t p 

GET 
kcal 

ASLKÖ 20 2770,11 4030,56 3369,95 421,82 
0,36 >0,05 

SVLKÖ 20 2875,56 3819,49 3264,26 268,72 

BMO 
kcal 

ASLKÖ 20 1629,45 1829,71 1773,78 46,42 
0,02 <0,05* 

SVLKÖ 20 1739,31 1869,97 1807,51 39,69 

FAD 
ASLKÖ 20 1,58 2,20 1,8925 0,2 

0,13 >0,05 
SVLKÖ 20 1,64 2,15 1,8 0,13 
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ASLKÖ’ in Günlük Enerji tüketimi ortalamaları 3369,95±421,82 kcal/kg, BMO ortalamaları 
1773,78±46,42 kcal/kg, SVLKÖ’ in  Günlük Enerji tüketimi ortalamaları 3264,26±268,72 kcal/kg, 
BMO ortalamaları 1807,51±39,69 kcal/kg. olarak bulunmuştur. GET değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktur. BMO değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 
ASLKÖ’ in Fiziksel Aktivite Düzeyi ortalamaları 1,89±0,2, SVLKÖ’ in 1,80±0,13 olarak 
bulunmuştur. FAD değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (Tablo 2). 

 
 
 TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
FA, fizyolojik ( düşük kan basıncı), anatomik ( artan kemik kuvveti), biyokimyasal ( artan 

HDL düzeyi), psikolojik ( artan kendine güven), ve fiziksel olarak da kuvvet, esneklik, dayanıklılık 
ve koordinasyon  gibi bir çok yararlar sağlamaktadır (Gür H.,2000).  

Vücut Yağ Yüzdeleri (VYY), Yağsız Vücut Kitleleri (YVK), Somatotip  ve  Vücut Kitle 
İndeksi (VKİ) ortalamaları; VYY; ASLKÖ’ lerin 13,3±3,07, SVLKÖ ‘in 13,62±2,68 olarak 
bulunmuştur. İki grup arasında İstatistiksel olarak p>0,05 göre anlamlı bir fark olmamasına karşın. 
ASLKÖ daha az yağlı çıkmışlardır. Buda Kan parametrelerinden TG ortalama değerinin SVLKÖ’ 
de daha yüksek çıkmasını desteklemiştir.  YVK değerleri ise; ASLKÖ’ in 57,12±3,86, SVLKÖ ‘in 
59,43±4,96 olarak bulunmuş ve iki grup arasında istatistiksel olarak p>0,05 göre anlamlı bir fark 
bulunamamıştır.  

Somatotip değerleri Endomorfi; ASLKÖ’ in, 2,84±0,79, SVLKÖ ‘in   2,74±0,84. 
Mezomorfi; ASLKÖ’ in 4,28±0,71, SVLKÖ ‘in 4,07±1,12. Ektomorfi; ASLKÖ’ in  2,75±0,75, 
SVLKÖ ‘in 2,95±1,07 olarak bulunmuştur ve iki grubun değerleri arasında istatistiksel p>0,05 göre 
anlamlı bir far bulunamamıştır. Fakat ASLKÖ, SVLKÖ’ lere göre daha mezomorf çıkmışlardır. 
Buda ASLKÖ’ in HDL daha yüksek olmasını ve TG daha düşük olmasını desteklemiştir.  

VKİ; ASLKÖ’ in 21,82±1,54, SVLKÖ ‘in 22,93±1,59 olarak bulunmuştur. İki grup arasında 
istatistiksel olarak p>0,05 göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. ASLKÖ’ lerin VKİ sinin daha 
düşük çıkması, Askeri Lise Kaynaklı öğrencilerde TG ve LDL düşük, HDL, FAD  ve Mezomorf  
değerlerinin daha yüksek çıkmasını desteklemiştir.   

1983 yılında West Point Amerikan Askeri Öğrençileri  üzerinde yapılan araştırmada vücut 
yağ yüzdesini erkeklerde % 9,5 bayanlarda ise % 18,7 olarak bulmuştur (Hales D., Hales R., 
1985).  

Reilly, 1990’da yaptığı çalışmada boyları 172- 178 cm. arasındaki ağırlıkları 62.3- 81.8 kg. 
olan elit erkek güreşçilerin vücut yağ yüzdesini 4- 14 arasında bulmuştur (Miller  D J.ve ark., 1994).  

Tamer 1991’de 87 erkek Beden Eğitimi Öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada vücut yağ 
yüzdesini 12.5 olarak bulmuştur (Tamer K., 1991).  

Kuyolo 1994 yılında sedanter 16 erkek üzerinde yaptığı çalışmada vücut yağ yüzdesini 14,1 
olarak bulmuştur (Tamer K., 1991). 

Günlük Enerji Tüketimi (GET), Bazal Metabolizma Oranı (BMO) ve Fiziksel Aktivite 
Düzeyleri (FAD) ortalamaları; GET; ASLKÖ’ lerin 3369,95±421,82 kcal/kg., SVLKÖ ‘lerin 
3264,26±268,72 kcal/kg. BMO; ASLKÖ’ lerin 1773,78±46,42 kcal/kg., SVLKÖ ‘lerin 1807±39,69 
kcal/kg. FAD; ASLKÖ’ lerin 1,89±0,2, SVLKÖ ‘lerin 1,80±0,13 olarak bulunmuştur. 

Bir çok bilim adamı günlük hayattaki FA’nin artırılmasının, kardiyovasküler hastalıklar risk 
faktörlerinin azaltılması ve fiziksel kondisyonun artırılması için  desteklemektedir (Gavarry  O. Ve 
ark., 1998). 

Bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ortalama 1.65 olup hafif aktivite yaptıkları saptanmıştır. 
Günlük uyku süresi ortalaması 8.0± 1.02 saat oturarak yapılan işlerin süresi 12.4 ± 1.44 saat, ayakta 
iş yapma süresi 3.2± 1..05 ve yürüme 1.2± 0.86 saat olarak hesaplanmıştır (http://www.dsö.com). 

Fiziksel uygunluk seviyelerine göre insanların ölüm oranlarını incelemiştir. Buna göre 
fiziksel uygunluk seviyesi düşük  olan  kişilerin ölüm oranları yüksek iken, fiziksel uygunluk 
seviyesi  yüksek olan  kişilerin  ise ölüm oranlarını düşük bulmuştur    (Blair  S N., 1991). 
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Sedanter yaşam sürenler için toplum riski yüksektir. Paffenbarger ve arkadaşları  iki 
makalesinde Havard erkeklerinin sıradan yaşam ve toplum riski üzerinde  yapılan çalışma üzerinde  
kurmuştur. Harvad’daki popülasyonda, erkeklerin % 61’i boş zaman egzersizlerinde bir haftada 
2000 kaloriden daha az harcadıkları ve  bu kişiler kendi yaşıtlarına göre % 36 daha fazla kalp krizi 
riskine sahip oldukları bulunmuştur (Zorba E., 2001). 

11-21 yaş grubunda Sallis ve Patrick, 1994 yaptığı araştırmada, Deneklere haftada en az 3 
ve daha fazla, 20 dakikadan az olmayan ve ya daha fazla fiziksel aktivite yaptırılmıştır. Ergenlik 
döneminde yapılan fiziksel aktivitenin iki önemli durum saptanmıştır. Birisi Ergenlik sürecindeki  
fiziksel ve psikolojik durumu iyileştirdiği diğeri ise Fiziksel aktivite ve yetişkinlikteki sağlık 
durumunda iyiye gitmede artış bulunmuştur (Sallis JF.ve ark., 1993). 

Düzenli ve orta şiddetteki FA ile kronik hastalıkların ve düzensizliklerin  oluşması  riski  
azalmakta ve bağışıklık sistemi  de güçlenmektedir (Francis  K T.,1999) . 

Yaş gruplarına göre okul saatlerinde KAH ve FA yüzdesi ortalamalarının yaşla birlikte  
doğru orantılı olarak düştüğü bulunmuştur (Gavarry  O. Ve ark., 1998).  

Yaşları 7-11 arasında ilköğretim öğrencilerinden 3 sınıf 215 çocuk 7 gün boyunca 
aksolemetre kullanılarak FA’lere tabi tutuldular. 1. Sınıf. 1.sınıf yatılı öğrencilerden oluşan, özel 
hazırlık sınıfıydı ve yoğun bir programları vardı ve haftada 9 saat FA yaptılar. 2. Sınıf FA’lerinden 
dolayı başarılar kazanmış bir sınıftı ve haftada 2 kere 2 saat planlı fiziksel eğitime tabi tutuldular. 3. 
Sınıf ise, sınırlı spor aktiviteleri bulunana iç beldelerde bulunan orta dereceli bir sınıftı. 
Akselometre ile ölçüm en az dört okul günü ve birde hafta sonu gerçekleştirildi. Ebeveynlerin 
gelirleri göz önünde bulundurularak anket  formu doldurturdu. Bu veriler sınıflar arasındaki 
kıyaslamalarda kullanıldı. Sonuç olarak bu çalışmada, 1 sınıfta bulunan öğrenciler  okul zamanında 
en iyi aktiviteyi gösterdiler.  Fakat bu ancak 2 veya 3 sınıftaki öğrencilerin iki katı kadardı. Sürpriz 
yaratan bir konuda , sınıflar arasındaki toplam fiziksel aktivite aynı idi çünkü 2-3 sınıftaki 
öğrenciler eşit olarak sınıf dışında da daha iyi aktiviteler gösterdiler. Toplam aktivite 2 sınıfta daha 
yüksek çıkmış ve erkekler kızlara göre daha aktif çıkmıştır (Mallam K M. Ve ark., 2003). 

GATA çalışanları arasında spor ve egzersiz yapma alışkanlığını ve bunu etkileyen faktörleri 
incelemek amacıyla gerçekleştirilen   çalışmada, doktorlar, sağlıkçı subay ve astsubaylar, hemşireler 
ve sivil memurlardan oluşan 2827 kişiden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 353 kişiye 
yüz yüze anket uygulanmıştır. Yaş ortalamasının 31.5±7.1 yıl olarak gerçekleştiği bu genç 
popülasyonda genel olarak egzersiz yapma oranı %26.6 olarak bulunmuştur. Yapmama nedenleri 
arasında en sık zaman yetersizliğinden bahsedilmiştir. Yapma nedenlerinden ise sağlıklı yaşam için 
yaptığını söyleyenler en yüksek oranda gerçekleşmiştir. Spor yapma durumunu etkileyen faktörler 
arasında cinsiyet ve kişinin mesleğinin etkili olduğu, yaş, medeni durum, sigara içme, alkol 
kullanma, kronik hastalık varlığı ve vücut kitle indeksinin ise anlamlı olmadığı görülmüştür 
(Ceylan S.ve ark., 1999). 
Centers for Disease Control verilerine göre fiziksel inaktivite koroner kalp hastalığı (KKH) riskini 
1.9 kat artırmaktadır (Hahn R.A., 1998). 

Amerikan Kalp Birliği (AHA) verilerine göre sadece ABD’de yılda yaklaşık olarak 250 000 
kişi düzenli fiziksel aktivite eksikliğine bağlı olarak ölmektedir (Blair  S N., 1991). Yine aynı 
veriler, Amerikalı yetişkinlerin sadece %15’inin düzenli olarak haftada üç kez en az 20 dakikalık 
fiziksel egzersiz yaptıklarını ortaya koymaktadır ( http://www.aha.org.). 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin genelini özetleyen bir çalışmada, egzersiz yapma oranının 
Finlandiya’da %91.9 ile en yüksek, %40.7 ile Portekiz’de en düşük olduğu saptanmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ise haftada 5 kez en az 30 dakika süren düzenli egzersiz yaptığını bildiren 
kişilerin oranı %22 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışmada, sadece spor veya egzersiz yapma oranı 
%26.6 olarak gerçekleşmiştir. Haftada en az 3-4 gün ve günde en az 30 dakika süren egzersiz 
oranına bakıldığında ise sadece %9.9 (35 kişi) gibi bir oran elde edilmiştir (Angel M G M., 2001). 

ASLKÖ’ in GET ve FAD düzeyi ortalamalarının SVLKÖ’ den yüksek olması, ASLKÖ’ in 
TG, LDL, VYY ortalama değerlerinin daha düşük olması, HDL ve Mezomorfi  ortalama değerinin 
daha yüksek çıkmasını desteklemiştir.   
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Sonuç olarak ASLKÖ’ in Fiziksel Aktivite yapabilmeleri için  Spor  tesisi olanaklarının iyi 
olduğu, Beden Eğitimi dersinin tesis ve malzeme destekli olarak kaliteli oluşu, eğitim-öğretimin 
sonunda yaz kamında Askeri öğrencilerin spor eğitimine devam etmeleri, Sporun, Askeri 
öğrencinin yaşamında önemli bir yer tutması ve alışkanlık haline getirilmek istenmesi, sportif 
performansın gerek beden eğitimi dersinde değerlendirilmesi gerekse üst komutanlıklarca 
denetlenmesi, Askeri öğrencinin beslenmesinin Askeri okullarda uzman diyetisyenler tarafından 
belirlenmesi ve periyodik olarak öğrencilerin sağlık kontrolünden geçmeleri gibi özeliklere sahip 
olmaları  motorsal ve Fiziksel Aktivite düzeyi olarak SVLKÖ’ den daha iyi durumda olmalarını 
sağladığı düşünülmektedir.  

SVLKÖ’ in motorsal ve FAD  değerleri ASLKÖ’ lere  yakın çıkmasının sebebi ise; 
SVLKÖ’ in KHO’ una giriş testinde çeşitli motorsal testlere tabi tutuldukları ve kapsamlı bir sağlık 
kontrolünden geçmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma sonucunda KHO’ 
una Devlet ve Özel Liselerden alına öğrencilerin FAD ve Motorsal olarak iyi seçilerek alındığını 
söylemekle birlikte spor yapma alışkanlıklarını kazanamadıkları düşünülmektedir. KHO’ una  
alınan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor açısından uzun süreli egzersizlere dayanıklılık 
özelliklerinin daha  yüksek olduğu düşünülmektedir.  
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KISA SÜRELİ SCUBA DALIŞIN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ 
 

Özgür Mutlu*             Şahin Özen**            Esen Kıyan***               Şamil Aktaş* 
 
 
 

ÖZET 
Dalışın her türü değişik etkenler aracılığı ile solunum sistemini etkiler. Dalış türü ve 

bu değişkenlerin solunum fonksiyonlarına etkisi bir çok çalışmada ele alınmıştır. Bununla 
birlikte kısa süreli sportif scuba dalışı solunum fonksiyonlarına etkisi çalışılmamıştır.  

Bu çalışma kişisel özellikleri birbirine benzer üçü kız oniki elit sporcu üzerinde 
yürütüldü. Deneklerin dalışları dalış bilgisayarları ile kaydedildi. Yedi gün boyunca her sabah 
ve her akşam solunum fonksiyon testleri yapıldı.  

Sabah dalışları ile karşılaştırıldığında hava yolları akımlarını gösteren FEV1, 

FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75 ve  FEF25-75    değerlerinde belirgin azalmalar olduğu 
bununla birlikte akciğer hacimlerini gösteren FVC ve FIVC de değişiklik olmadığı gösterildi.  

Sabah ve akşam ölçümlerinde sağlanan bu değişimlerin bir haftalık kısa süreli bir 
çalışmada FVC ve FEV1 parametreleri haricinde anlamlı birikici etki yapmadığı saptandı.  

SUMMARY 
It affects the diving’s breathing system with the aid of all sorts of different factors. The 

diving type and the effects of these variables on the breathing fuctions are taken up in many 
studies. Along with this, short-term amatuer sportive SCUBA diving breating functions 
effects have not been studies.  

This study was applied on the 12 elit athletes (3 girls) have same individual 
characteristics each other. Subjects diving was recorded by helping diving computer. 
Respiration function tests was made every morning and every evening along 7 days. 

Comparing to the morning diving, there was a clear decrease the between FEV1,  
FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF25, FEF50, FEF75, and FEF25-75values. But there was no 
change the  between FVC and FIVC values. 

There was no significant effect in the short duration study for aweek except for FVC 
and FEV, parameters. 

 
*    İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD 
**  MÜ, BESYO 
***İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD 
*    İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD 

 
GİRİŞ VE AMAÇ 
  
Dalış bir çok fiziksel ve fizyolojik anormallikleri nedeniyle solunum sistemi ve 

akciğerler üzerine etkilere sahiptir. Bunlar arasında basınç artışı, solunan gazın yoğunluğu, 
kuru ve soğuk oluşu, tüp havasında bulunabilen zararlı gazlar ve yağ, artmış oksijen parsiyel 
basıncı, egzersiz yükü, immersiyon, dekompresyon hastalığına da yol açan kabarcıkların 
akciğerde tutulması, akciğer barotravmaları sayılabilir (1).  

Uzun yıllardır profesyonel ve askeri dalgıçların ve son yıllarda bazı amatör sportif 
dalıcıların dalgıçlığa başlama ve rutin kontrollerinde solunum sistemi muayenesi ve bu 
muayene içinde solunum fonksiyon testleri uygulanmaktadır. Elde edilen verilerle çeşitli 
grupların karşılaştırıldığı “cross-sectional” çalışmalar ve aynı dalgıç popülasyonuna 
uygulanan “longitudinal” çalışmalarda dalışın solunum fonksiyonları üzerine uzun dönem 
etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir. 



Çalışmaların bir kısmında “tek dalışın” etkileri araştırılmıştır. Ancak bu tip çalışmalar 
genellikle derin ve uzun saturasyon dalışlarına yöneliktir. Amatör sportif dalış sınırlarına 
giren kısa süreli ve sığ dalışların solunum fonksiyonları üzerine etkileri çok az çalışmaya 
kaynaklık etmiştir. Oysa son yıllarda profesyonel ve askeri dalgıç popülasyonu ile 
karşılaştırılamayacak kadar fazla sayıda kişi amatör sportif dalışlara başlamaktadır. Bu grubun 
dalışa başlama muayeneleri zorunlu ve sınırları kesin belirlenmiş olmadığından her yaş 
grubundan ve her sağlık düzeyinde kişi dalabilmektedir. 

Bu çalışmamızda bir hafta süreli örnek bir sportif dalış kursuna katılan amatör 
sporcularda solunum fonksiyonlarının nasıl değiştiği, bu değişikliklerle dalışın hangi 
parametrelerinin ilişkili olduğu araştırılmıştır.   

 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışma Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun (MÜ, 

BESYO) ihtisas veya seçmeli olarak Sualtı ve Cankurtarma Dalı’nı seçmiş öğrenciler 
üzerinde Kaş, Antalya’da yürütüldü. Daha önce en az 1 yıldız dalış brövesine sahip dokuzu 
erkek, üçü kız 12 elit sporcunun yaş ortalaması 21,83±1,03 yıl, boy ortalaması 175,00±5,98 
cm ve vücut ağırlığı 70,25±10,90 kg idi. 

Öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilerek yazılı onamları alındı. Çalışmadan 
beklenen sonuçlar açıklanmadı. Çalışma, üniversite kulüplerinin rutin dalış kamplarına 
yönelik olarak planlandığından, dalış türü, dalış sıklığı, dalış derinliği vs gibi konularda 
herhangi bir uyarı yapılmadı, değişiklik önerilmedi. Dalışlarda tam donanımlı SCUBA (Self 
Containing Underwater Breathing Apparatus) malzemeleri ıslak elbise ile birlikte kullanıldı. 
Dalış yapılan dönemde su sıcaklığı 16-21 0C arasında değişmekteydi. Tüplerin dolumunda 
kullanılan kompresörün bakımı ve filtresinin değişimi dalış yapılan dönemden hemen önce 
yapılmıştı. 

Dalıcılarda yedi gün boyunca sabah dalışa başlamadan önce solunum fonksiyon testi 
ölçümleri yapıldı. Bu ölçümler her gün son dalış bitiminden sonra en geç bir saat içinde 
tekrarlandı. Solunum fonksiyon testi ölçümlerinde İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve 
Hiperbarik Tıp AD ait MultiSPIRO-SX/PC model spirometre kullanıldı. Cihaz her sabah ilk 
ölçümden önce kalibre edildi. 

Dalışlar sırasında dalıcıların sol kollarına Uwatec marka Aladin Pro model dalış 
bilgisayarı takıldı. Her günün sonunda dalış bilgisayarlarında saklanan dalış bilgileri, cihazın 
kendine ait bilgisayar programını taşıyan bir dizüstü bilgisayarına yüklendi. Bir yazıcı 
aracılığıyla elde edilen örnek dalış grafiği Şekil 1’de izlenmektedir. Korelasyon çalışmaları 
için yüzeyi terk ile yüzeye varış arasında geçen süre (Toplam Dalış Zamanı, TDZ), dalınan en 
fazla derinlik (Maksimum Derinlik, MD) ele alındı. Ayrıca korelasyonda hem süre hem de 
dalınan derinliğin birlikte değerlendirilebilmesini sağlamak için Şekil 1’de izlenebileceği gibi 
maksimum derinlik ile, toplam dalış zamanının çarpımından oluşan alan kullanıldı.   
 

Veri değerlendirme ve istatistiksel analiz 
Solunum fonksiyon testi değerleri ve dalış bilgisayarından sağlanan dalışa ilişkin 

veriler Microsoft Excel 2000 programına aktarılarak işlendi. Tüm ölçüm sonuçları ortalama ±  
SD (standart sapma) olarak verilmiştir. Solunum fonksiyon testi parametrelerinde denekler 
kendi içinde karşılaştırıldığından gerçek değerler kullanılmış, nomogramlara göre belirlenen 
yüzde değerler kullanılmamıştır. 

İstatistik değerlendirme, SPSS 10. 0. 05 for Windows istatistik programında eşleşmiş 
örneklerde Wilcoxon testi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma boyunca solunum fonksiyon 
parametrelerindeki değişiklik ile dalış sayısı, maksimum derinlik, toplam dalış zamanı ve 
dalış zamanı ile derinlik çarpımının korelasyonuna aynı istatistik programında Pearson 



korelasyon testi ile bakılmıştır. Tüm karşılaştırmalarda istatistik açıdan anlamlılık P<0,05 
düzeyinde kabul edilmiştir. 
 

BULGULAR 
Solunum fonksiyon testi sonuçları 
Oniki sporcuya ait sabah ve akşam ölçülen solunum fonksiyon testi parametrelerinin 

ortalamaları Tablo 1’de izlenmektedir. Tabloda en sağda yer alan iki kolon tüm sabah 
ölçümleri ile tüm akşam ölçümlerinin ortalamalarını göstermektedir. 
Tablo 2’de her bir solunum parametresi için sabah ve akşam ölçümlerinin istatistik açıdan 
karşılaştırılması görülmektedir. Aynı tabloda ilk gün sabah ölçümü ile son gün sabah ölçümü 
ve ilk gün akşam ölçümü ile son gün akşam ölçümü de karşılaştırılmıştır. Tablonun en sağ 
sütununda ise her bir parametre için tüm sabah ölçümleri tüm akşam ölçümleri ile 
karşılaştırılmıştır. 

FVC değerleri gerek sabah ölçümlerinde gerek akşam ölçümlerinde 1 hafta boyunca 
anlamlı düzeyde azalmıştır (P = 0,025 ve 0,006). Ancak günlük sabah akşam 
karşılaştırmalarında ve tüm sabah ve tüm akşam değerlerinin karşılaştırılmasında anlamlı 
farklılık izlenmemiştir. 

FEV1 değerleri de 1 hafta boyunca sabah ve akşam ölçümlerinde anlamlı azalma 
göstermiştir (P=0,041 ve 0,010). Bu azalma 4. ve 7. günlerde anlamlı (P=0,034 ve 0,004) 
diğer günlerde ise anlamsızdır. Tüm sabah FEV1 değerleri tüm akşam FEV1 değerleri ile 
karşılaştırıldığında fark ileri derecede anlamlıdır (P=0,000).  

FEV1/FVC sabah ve akşam ölçüm değerleri 1 hafta boyunca azalmışsa da bu azalma 
istatistik anlamlılık kazanmamıştır. Bununla birlikte 4., 6. ve 7. günlerde sabah yapılan 
ölçümlere göre akşam ölçümlerinde FEV1/FVC değerleri anlamlı düzeyde azalmıştır (sırasıyla 
P= 0,005, 0,034, 0,028). Diğer günlerde de akşam ölçümleri daha düşük sonuçlar vermişse de 
bu azalmalar istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Tüm sabah ölçümleri tüm akşam 
ölçümleri ile karşılaştırıldığında FEV1/FVC parametresinde azalma ileri derecede anlamlıdır 
(P=0,000). 

PEF değerleri ilk sabah ölçümüne göre 7. gün sabahında artmış, ilk akşam ölçümüne 
göre ise son akşam ölçümünde azalmış saptanmıştır. Ancak bu değişiklikler anlamlı değildir. 
Üçüncü gün ve yedinci gün sabah ölçümlerine göre akşam ölçümlerinde PEF değerlerinde 
anlamlı azalmalar görülmüştür (P=0,008 ve 0,023). Tüm sabah ölçümlerine göre tüm akşam 
ölçümler de istatistik olarak anlamlı düzeyde az bulunmuştur (P=0,012). 

FEF25 değerleri ilk sabah ölçümüne göre 7. gün sabahında artmış, ilk akşam ölçümüne 
göre ise son akşam ölçümünde azalmış saptanmıştır. Ancak bu değişiklikler anlamlı değildir. 
Altıncı gün ve yedinci gün sabah ölçümlerine göre akşam ölçümlerinde FEF25 değerlerinde 
anlamlı azalmalar görülmüştür (P=0,028 ve 0,041). Tüm sabah ölçümlerine göre tüm akşam 
ölçümleri de istatistik olarak anlamlı düzeyde az bulunmuştur (P=0,034). 

FEF50 değerleri ilk sabah ölçümüne göre 7. gün sabahında artmış, ilk akşam ölçümüne 
göre ise son akşam ölçümünde azalmış saptanmıştır. Ancak bu değişiklikler anlamlı değildir. 
Yalnızca dördüncü gün sabah ölçümlerine göre akşam ölçümlerinde FEF50 değerlerinde 
anlamlı azalma görülmüştür (P=0,008). Tüm sabah ölçümlerine göre tüm akşam ölçümleri de 
istatistik olarak anlamlı düzeyde az bulunmuştur (P=0,001). 

FEF75 değerleri ilk sabah ölçümüne göre son gün sabahında ve ilk akşam ölçümüne 
göre ise son akşam ölçümünde azalmış olarak saptanmıştır. Ancak bu değişiklikler anlamlı 
değildir. Yalnızca dördüncü gün sabah ölçümlerine göre akşam ölçümlerinde FEF75 
değerlerinde anlamlı azalma görülmüştür (P=0,009). Tüm sabah ölçümlerine göre tüm akşam 
ölçümleri de istatistik olarak anlamlı düzeyde az bulunmuştur (P=0,000). 

FEF25-75 değerleri ilk sabah ölçümüne göre 7. gün sabahında ve ilk akşam ölçümüne 
göre ise son akşam ölçümünde azalmış saptanmıştır. Ancak bu değişiklikler anlamlı değildir. 



Ancak 4., 6. ve 7. sabah ölçümlerine göre akşam ölçümlerinde FEF25-75  değerlerinde anlamlı 
azalmalar görülmüştür (sırasıyla P=0,004, 0,005, 0,019). Diğer günlerdeki azalmalar anlamlı 
bulunmamıştır. Tüm sabah ölçümlerine göre tüm akşam ölçümleri de istatistik olarak anlamlı 
düzeyde az bulunmuştur (P=0,000). 

FIVC değerleri ilk sabah ölçümüne göre 7. gün sabahında ve ilk akşam ölçümüne göre 
ise 7. akşam ölçümünde azalmış saptanmıştır. Ancak bu değişikliklerden yalnızca akşam 
değerleri anlamlıdır (P=0,045). Gün içinde yalnızca 2. sabah ölçümüne göre 2. akşam 
ölçümünde FIVC değerinde anlamlı azalma görülmüştür (P=0,028). Diğer günlerdeki 
değişiklikler anlamlı bulunmamıştır. Tüm sabah ölçümlerine göre tüm akşam ölçümleri de 
istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. 
 

Dalış ile korelasyon 
Oniki sporcunun bir hafta boyunca yaptıkları dalışlara ait verilerin ortalamaları ve 

standart sapmaları Tablo 3’de yer almaktadır. 
Her bir solunum fonksiyon testi parametresine göre sabah ve akşam ölçümleri 

arasındaki farkların o güne ait dalış sayısı, maksimum derinlik, toplam dalış zamanı ve 
maksimum derinlik ile toplam dalış zamanının çarpımından elde edilen toplam çarpım ile 
ilişkileri Pearson korelasyon testi aracılığıyla araştırıldı. Bu karşılaştırmalardan yalnızca 
FEV1’in 2. gün azalışı (P=0,017); FEV1/FVC’nin 4. gündeki azalışı (P=0,010); FEF50’nin 2. 
gündeki azalışı (P=0,049); ve FIVC’nin 2. ve 5. gündeki azalışları (P=0,049 ve 0,005) dalınan 
maksimum derinlikle ilişkili bulunmuştur.    
 
 
 
 

Tablo1. Sabah ve akşam ölçülen solunum fonksiyon testi sonuçlarının ortalama 
ve standart sapmaları 
 

ORT±SD 
FVC 

FEV1 FEV1/FVC PEF FEF25 FEF50 FEF75 FEF25-75 FIVC 

1. Sabah 5,68 4,78 84,69 9,07 7,38 5,12 2,70 4,86 5,64 

±1,13 ±0,85 ±4,81 ±1,76 ±1,24 ±1,03 ±0,82 ±0,89 ±1,16 

1. akşam 5,67 4,71 83,41 9,20 7,33 5,12 2,40 4,73 5,59 

±1,04 ±0,81 ±3,99 ±1,98 ±1,50 ±1,11 ±0,44 ±0,89 ±1,21 

2. Sabah 5,61 4,72 84,73 8,94 7,43 5,18 2,58 4,86 5,72 

±1,13 ±0,82 ±4,67 ±1,72 ±1,44 ±0,99 ±0,50 ±0,85 ±1,12 

2. akşam 5,64 4,68 83,26 9,03 7,65 5,12 2,39 4,66 5,49 

±1,04 ±0,82 ±4,00 ±1,60 ±1,58 ±1,06 ±0,51 ±0,87 ±1,11 

3. Sabah 5,54 4,63 83,69 9,29 7,53 5,13 2,32 4,72 5,50 

±0,99 ±0,79 ±2,58 ±1,80 ±1,26 ±0,99 ±0,42 ±0,79 ±1,04 

3. akşam 5,51 4,56 82,90 8,85 7,23 4,82 2,33 4,48 5,44 

±1,03 ±0,83 ±3,87 ±1,43 ±1,16 ±1,08 ±0,53 ±0,95 ±1,06 

4. Sabah 5,57 4,68 84,25 8,72 7,33 5,10 2,54 4,77 5,45 

±1,01 ±0,80 ±3,28 ±1,72 ±1,18 ±1,08 ±0,45 ±0,85 ±1,01 

4. akşam 5,53 4,55 82,39 9,00 7,36 4,76 2,28 4,42 5,28 

±1,01 ±0,80 ±3,92 ±1,77 ±1,33 ±1,13 ±0,52 ±0,91 ±1,04 

5. Sabah 5,43 4,57 84,50 9,18 7,61 4,94 2,37 4,65 5,41 

±1,05 ±0,81 ±3,76 ±1,63 ±1,33 ±1,01 ±0,47 ±0,82 ±1,10 

5. akşam 5,49 4,58 83,68 9,16 7,32 4,95 2,38 4,56 5,38 

±1,07 ±0,83 ±3,74 ±1,61 ±1,23 ±1,09 ±0,47 ±0,88 ±1,02 

6. Sabah 5,49 4,61 84,31 9,19 7,40 5,08 2,46 4,65 5,33 

±0,99 ±0,79 ±4,58 ±1,55 ±1,07 ±1,19 ±0,51 ±0,97 ±1,02 

6. akşam 5,49 4,55 82,98 9,02 7,01 4,89 2,35 4,45 5,44 



±1,06 ±0,86 ±4,07 ±1,62 ±1,19 ±1,31 ±0,59 ±0,99 ±1,04 

7. Sabah 5,55 4,64 83,90 9,22 7,65 5,08 2,40 4,65 5,36 

±1,05 ±0,86 ±3,93 ±1,72 ±1,28 ±1,30 ±0,57 ±1,02 ±1,01 

7. akşam 5,49 4,51 82,35 8,77 7,19 4,81 2,26 4,38 5,33 

±1,08 ±0,86 ±3,40 ±1,63 ±1,23 ±1,20 ±0,52 ±0,99 ±1,04 

Tüm Sabah 5,55 4,66 84,30 9,09 7,47 5,09 2,48 4,74 5,49 

±1,01 ±0,79 ±3,89 ±1,65 ±1,22 ±1,05 ±0,54 ±0,86 ±1,04 

Tüm akşam 5,55 5,59 82,99 9,01 7,30 4,92 2,34 4,52 5,42 

±1,01 ±0,80 ±3,75 ±1,61 ±1,29 ±1,11 ±0,50 ±0,90 ±1,04 

 
 
 
 
 

TABLO 2. Solunum Fonksiyon Testi Değişikliklerinin İstatistik Çalışma 
Sonuçları 
 

P 
değeri 

FVC FEV1 FEV1/FVC PEF FEF25 FEF50 FEF75 FEF25-

75 
FIVC 

1.gün 0,724 0,099 0,272 0,754 0,937 0,937 0,099 0,071 0,308 

2.gün 0,253 0,456 0,131 0,754 0,583 0,583 0,182 0,158 0,028* 

3.gün 0,965 0,131 0,202 0,008* 0,071 0,071 0,906 0,060 0,695 

4.gün 0,814 0,034* 0,005* 0,424 0,722 0,008* 0,009* 0,004* 0,937 

5.gün 0,433 0,505 0,169 0,480 0,388 0,814 0,906 0,239 0,695 

6.gün 0,505 0,117 0,034* 0,272 0,028* 0,060 0,099 0,005* 0,410 

7.gün 0,083 0,004* 0,028* 0,023* 0,041* 0,060 0,117 0,019* 0,814 

1. – 7. 
sabah 

0,025* 

 
0,041* 

0,583 1,000 0,433 0,937 0,433 0,209 0,060 

1. – 7. 
akşam 

0,006* 0,010* 0,060 0,055 0,594 0,136 0,594 0,060 0,045* 

Tüm 
gün 

0,875 0,000* 0,000* 0,012* 0,034* 0,001* 0,000* 0,000* 0,229 

 
 

TABLO 3. Dalışlara ait verilerin ortalamaları ve standart sapmaları  

ORT ± SD Dalış sayısı 
Maksimum derinlik  

(MD) (mt) 

Toplam dalış 

zamanı (TDZ) (dk) 

Toplam çarpım 

(TDZ x MD) 

1. gün 1,83 ± 0,83 11,63 ± 1,73 33,33 ± 14,56 355,55 ± 151,57 

2. gün 2,00 ± 0,43 15,06 ± 1,87 49,38 ± 10,62 664,35 ± 192,04 

3. gün 2,17 ± 0,58 16,88 ± 1,16 49,21 ± 16,74 703,73 ± 190,49 

4. gün 2,17 ± 0,72 16,63 ± 1,42 61,83 ± 15,38 941,58 ± 202,23 

5. gün 1,00 ± 0,00 19,93 ± 2,53 28,50 ± 3,73 571,72 ± 121,79 

6. gün 2,08 ± 1,08 24,42 ± 5,47 45,67 ± 27,50 829,25 ± 614,19 



7. gün 1,00 ± 0,00 29,44 ± 8,61 24,00 ± 1,81 716,72 ± 256,93 

 
 
 

TARTIŞMA 
Dalışın SCUBA dalışı da dahil olmak üzere tüm türleri anormal fiziksel ve fizyolojik 

ortam nedeniyle solunum sistemini etkiler. Bu alanda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Gerek tek bir dalışın etkisi, gerek dalış yaşamının uzun süreli etkileri başlıca solunum 
fonksiyon testleri aracılığıyla çalışılmıştır. Soluk tutarak yapılan en basit dalışlardan karışım 
gaz kullanılan derin saturasyon dalışlarına kadar birçok dalış türü, solunum sistemi üzerine 
etkileri açısından çalışılmıştır. Profesyonel dalgıçlarda ve askeri dalgıçlarda dalışa başlama 
muayenelerinin ve rutin kontrol muayenelerinin sınırları kesin belirlenmiş şekilde zorunlu 
oluşu ve bu muayenelerde akciğerlerin radyolojik incelemesinin yanında solunum fonksiyon 
testlerinin de bulunuşu da uzun yıllardır yeterli veri birikimine katkıda bulunmuştur. Uzun 
dönemli sonuçları ortaya koyan çalışmaların birçoğu farklı grupların karşılaştırılmasına 
dayanan “cross-sectional” çalışmalardır. Bu tarz çalışmalar doğal olarak birçok değişken ve 
sakıncayı da içinde taşımaktadır. Kontrol grubunun uygunluğu bir yana, dalış 
popülasyonunun özellikleri de kesin olarak biçimlendirilememektedir. Yaşa bağlı olarak 
normal değişlikler, dalış sıklığı, dalınan derinlikler, iş türünün farklılıkları, uzun dönemli 
çalışmalarda belirsizlikler yaratmaktadır. Aynı grup üzerinde yapılan uzun dönemli 
“longitudinal” çalışmalarda da benzer sorunlar ortaya çıkmaktadır. Genellikle profesyonel 
dalgıçlarda olduğu gibi dalış kayıtları sağlıklı bir biçimde tutulmuş olsa bile her bir dalgıcın 
uzun dönemli dalış yaşamında yaptığı dalışlar diğerleri ile örtüşmeyebilmektedir. Amatör 
SCUBA dalgıçlarında bu sorun daha belirgindir. Yapılan dalışlar daha dar sınırlar arasında 
bulunsa da dalış kayıtları güvensizdir ve dalış sıklığı dalgıçlar arasında olduğu kadar aynı 
dalgıcın dönemleri arasında da çok büyük oynamalar gösterir.  

Çalışmamızda kişisel özellikleri birbirine oldukça yakın sağlıklı denekler kullanıldı. 
Dalış özellikleri mümkün olduğunca kayıtlı bir biçimde sağlandı. Böylece belirsizliklerin 
birçoğu kontrol altına alınmaya çalışıldı. Sabah ve akşam ölçümleri, tek dalışla yapılan 
çalışmalarda olduğu gibi daha sağlıklı sonuçlar verdi. Bununla birlikte tüm hafta boyunca 
yapılan dalışların incelenmesiyle tek dalışın etkileri yanında kısa dönem birikici etkiler de 
yorumlanmaya çalışıldı. 

Birbirini destekleyen veya birbiri ile çelişen çok sayıda çalışmanın ortak sonucu şu 
şekilde özetlenebilir (2): 
“Dalışın akciğerler üzerine uzun dönemde hafif fakat belirgin bir etkisi bulunmaktadır. Bunlar 
yaşla birlikte, emeklilik döneminde belirginleşmektedir.” 
“Değişikliklerin dalış kazası geçirmemiş veya çevresel zararlı etkilere uğramamış dalgıçlarda 
da gözlendiği hakkında kanıtlar bulunmaktadır.” 
“Bu değişikliklerin çoğu hafiftir ve dalgıcın yaşam kalitesini etkilemez. Bununla birlikte 
değişikliklerin doğası gereği dalgıcın sonraki sağlığını etkileyebilir.” 

Uzun yıllardır solunum kapasitesini belirlemekte zorlu vital kapasite (FVC) ve 1. 
saniye zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1) ile oksijen toksisitesini belirlemekte vital kapasite 
(VC) çalışılmaktadır. Bunun yanında birçok çalışma ve kayıtta yer almayan periferik hava 
yolları fonksiyonları da son yıllarda önem kazanmıştır. Statik akciğer hacimleri ile karbon 
monoksit difüzyon hızı (DLCO) ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi de çalışmaların 
kapsamını belirleyen ölçümlerdir. Ancak bu ölçümler pahalı olması ve uygulama zorluğu 
içermesi yanında kesinliği ve tekrarlanabilmesi açısından FVC veya FEV1’e göre önemli 
eksiklikler içerir. Ayrıca belirgin değişimleri göstermesi bakımından da yetersizdirler. Bu 
nedenle büyük epidemiyolojik çalışmalarda yer almaları yararlı ancak pratik değildir (2). 



Çalışmamızda FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75 ve FIVC 
parametreleri gibi tek bir spirometre ile ölçülebilecek kolaylıkta parametreler 
değerlendirilmiştir. Dalış yapılan bölgede ve tekne üzerinde gerçekleşmesi imkansız bulunan 
DLCO ölçümleri ve egzersiz kapasitesini değerlendirecek ölçümler çalışmaya katılamamıştır. 
 

Ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma bir doçentlik tezidir. Çimşit, Türk, Libyalı ve 
İngiliz dalgıç balıkadamlarda yaptığı karşılaştırmalı çalışmada benzer özelliklere sahip 
olmalarına rağmen etnik özelliklerin önemli farklılıklara yol açtığını ortaya koymuştur. 
Ayrıca dalgıçlarda meslek süreleri arttıkça FVC, FEV1 ve maksimum solunum kapasitelerinin 
arttığını göstermiştir. 80 metreye kadar olan maksimum dalış derinliklerinin bu değişiklikler 
üzerine etkili olmadığı, dalış süresinin daha önemli olduğu belirtilmiştir (3). 

Basınçlı hava ile yapılan dalışlar, solunum sistemi üzerine birçok faktör aracılığıyla 
etki eder. Basınç ve buna bağlı olarak solunan havanın yoğunluğu, regülatör ve diğer 
cihazların yol açtığı solunum direnci ve yarattığı ölü boşluk, solunan havanın soğuk ve kuru 
oluşu, egzersiz yükü, solunum ritm ve karakterinin değişmesi, immersiyon bunlar arasındadır. 
Ayrıca solunan gazların parsiyel basınçlarının artışına bağlı etkiler de gözlenir. Artmış oksijen 
parsiyel basıncı, hiperoksinin akciğer dokusu üzerine etkileri en belirgindir. Tüplere 
doldurulan basınçlı hava yetersiz ve bakımsız kompresör nedeniyle istenilen temizlikte 
olmayabilir. Karbonmonoksit ve karbondioksit yanında aromatik gazlar, su buharı ve yağlar 
solunum havasına karışarak akciğer dokusunda zararlı etkilere yol açabilir. Solunan gazı 
oluşturan inert gazlar da önemlidir. Hava solunduğunda nitrojen artan derinlikle birlikte 
narkotik etkiler gösterirken, bu etkiden korunmak için kullanılan diğer inert gazların fiziksel 
özellikleri de birbirinden oldukça farklıdır. Özellikle 700 metrelere kadar dalışı olanaklı kılan 
helyumun düşük moleküler ağırlığı nedeniyle solunuma uygun bir yoğunluk içermesine 
rağmen ısı transferi çok daha fazladır. 150 metrenin altında yapılan karışım gaz dalışlarında 
nitrojen narkozundan korunulmasına rağmen solunum mekaniğini de etkileyebilecek Yüksek 
Basınç Sinirsel Sendromuna (HPNS) yol açar. Ayrıca dekompresyon hastalığında dokularda 
oluşan gaz kabarcıklarının akciğerde tutulması da derin ve uzun süreli dekompresyon 
gerektiren dalışlarda solunum sistemi etkileri ortaya çıkarır (4-9). Çalışmamızda bu 
faktörlerin bir kısmı seçilen derinlik, dip zamanı ve kullanılan solunum gazı nedeniyle 
kapsam dışıdır. Bununla birlikte diğer faktörler çalışma sonucumuzu etkilemiş olabilir. 

Skogstad ve arkadaşları 10 metreye ortalama 53 dakika daldırdıkları 9 dalgıcın ve 50 
metreye ortalama 38 dakika daldırdıkları 17 dalgıcın çalışma öncesi ve dalış sonrası 2. ve 24. 
saatte yaptıkları solunum fonksiyon testlerini ve DLCO testlerini karşılaştırmışlar; FVC’de, 
FEV1’de, FEF25-75’de ve DLCO’da istatistik olarak anlamlı düşüşler saptamışlardır. Tek 
dalışın dalıştan sonra bir saat için yol açtığı bu değişiklikler su içinde bulunmaya ve artmış 
solunum direncine bağlanmıştır (10).             

Solunan gazın yoğunluğunun artışına ek olarak regülatör ve solunum ekipmanının yol 
açtığı direnç de önem kazanır. Warkander ve arkadaşları inspiratuar ve ekspiratuar kabul 
edilebilir en düşük direnci saptamak için basınç odası içinde hava soluyan 5 dalgıcı 4,5 
metreye ve 57 metreye daldırmışlar ve VO2 max’larının %60’ı oranında egzersize almışlardır. 
Kullanılan regülatörün inspirasyon veya ekspirasyon yönüne değişen şiddette direnç 
uygulama sonucunda özellikle inspirasyon direncine karşı dispne skorunda, end-tidal CO2 
oranında ve istemli maksimum soluma oranlarında değişimler sağlamışlardır. Warkander’e 
göre inspiratuar direncin yol açtığı 1,5 kPa’lık ve ekspiratuar direncin yol açtığı 2,0 kPa’lık 
volüm karşılığı basınç üst sınır olarak saptanmıştır (11). Dalış regülatörleri ile ilgili çalışmalar 
genellikle iki basamakta yürütülür. İnsansız olan test işlemlerinde akım hızlarına göre 
basınçlar belli bir prosedür çerçevesinde test edilir. İnsanlı aşamada ise bu cihazlarla dalış 
yapan dalgıçların subjektif değerlendirmeleri göz önüne alınır. Son yıllarda insanlı 
çalışmalarda daha fazla objektif ölçüm yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Değişen 



derinliğe bağlı olarak kullanılan cihaz, minimum ağız içi basıncı sağlayacak biçimde olmalı 
ve cihaz tasarımında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır (12). Çalışmamızda dalınan 
derinlik, derin saturasyon dalışlarıyla karşılaştırıldığında oldukça sığ olmasına rağmen 
solunan gazın yoğunluğu belirgin biçimde artmaktadır. Ayrıca kullandığımız son ürün 
regülatörlerin solunum dirençleri oldukça düşük olmasına ve subjektif olarak herhangi bir 
yakınmaya yol açmamasına rağmen ek bir direnç oluşturmaktadır. Çalışmamız sonucu 
solunum parametrelerinde saptanan değişimler bu yoğunluk ve direnç artışı ile ilişkili olabilir. 
SCUBA tüpü içine kompresör aracılığıyla doldurulan havanın nemi alınır. Bu kuru hava dalış 
sırasında hızla su sıcaklığına düşer. Basınçlı hava regülatörün birinci ve ikinci 
kademelerinden geçerek dalınan derinlikteki basınca eşitlenir. Gazın basıncındaki bu azalma 
fiziksel olarak daha da soğumasına yol açar. Böylece dalış sırasında solunan hava soğuk ve 
kurudur. Solunum yollarında soğuk havanın ısıtılması ve kuru havanın nemlendirilmesi 
evaporasyon yoluyla ısı kaybına yol açarken bazı yakınmalar da görülür. Soğuk gaz soluyarak 
yapılan dalışlarda orta düzeydeki ısı kayıpları üst solunum yollarında yakınmalar 
oluştururken, daha yüksek düzeylerde ısı kayıpları alt solunum yolları yakınmalarına da yol 
açar. Özellikle derin dalışlarda inert gaz olarak kullanılan helyum, nitrojene göre daha fazla 
ısı transferine yol açar. Isıtılan ve nemlendirilen gaz miktarı da dalınan derinlikle orantılı 
olarak artmıştır (6). Soğuk hava solunarak yapılan dalışlarda çok kısa sürede bol miktarda 
sekresyon ortaya çıkar. Bu sekresyon hava yollarında tıkanma ile solunum sıkıntısına yol 
açar. Sekresyonun gerçek kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte üst solunum yolları kadar 
trakeanın ve bronşların da tutulduğu bilinmektedir. Oskültasyonda saptanan kaba ronkuslar 
öksürme ile temizlenebilir (6, 13). 

Thorsen ve arkadaşları yüzeyin hemen altında 3,5 metrede ve 58 metrede kuru ve 
nemlendirilmiş hava soluyan 7 dalgıç üzerinde yaptıkları solunum fonksiyon testi ve 
bronkoprovokasyon testi sonuçlarını incelemişlerdir. Solunan havanın sıcaklığı 35,3 ve 36,8 
0C arasında dar bir sınırda sabit tutulmuştur. Çalışma sonucunda FEV1 ve FEF25-75’ de dalınan 
derinlikle ve solunan havanın kuru oluşuyla ilişkili belirgin bir azalma saptanmıştır. Bu 
azalma metakolinle yapılan bronş provokasyon testine yakın sonuçlar vermiştir. Çalışma 
sonucunda dalışlar sırasında soğuk havanın yol açtığı bronkokonstriksiyonun çıkış sırasında 
hava hapsine yol açabileceği ve çıkış patolojilerine kaynaklık edebileceği vurgulanmıştır (14). 
Çalışmamızda dalışlar sırasında solunan hava kuruydu. Dalış yapılan bölgede su sıcaklığı 
derinlikle değişmekle birlikte tüm hafta boyunca 16-21 0C arasında saptandı. Tüp içindeki 
havanın genleşmesi sırasında daha da soğuyacağı göz önünde bulundurulursa her iki faktörün 
de çalışma sonucu elde ettiğimiz değişimlere kaynak oluşturabileceği kabul edilebilir.     

Normal atmosferik basınçlar altında oksijenin toksik etkilerinden korunmaya yeterli 
olan antoksidan savunma sistemleri, dalışlar sırasında olduğu gibi artmış oksijen parsiyel 
basıncında yeterli olmayabilir. Yüksek parsiyel basınçta oksijen tüm dokulara toksik etkilerde 
bulunurken akciğer dokusu doğrudan karşı karşıya kaldığı bu zararlı etkilerden öncelikli 
olarak etkilenir. İnflamatuar, proliferatif – reparatif ve fibrotik üç ayrı dönem içinde ana 
patolojiler, diffüz alveolit ve yama tarzı akciğer ödemi şeklinde özetlenebilir (7). Çalışmamız 
sırasında oksijen parsiyel basıncı (pO2) deniz yüzeyinde 0,21 atmosfer ile 40 metre derinlikte 
1,0 atmosfer arasında değişmektedir. Bu değer deniz yüzeyinde %100 oksijen solumaya 
eşdeğerdir. Bununla birlikte dalış süreleri pulmoner oksijen toksisite belirti ve bulgularının 
ortaya çıkabilmesi için çok kısa sürmüştür.     

Su içinde boyuna kadar immersiyon, su düzeyinde olan ağız ile akciğer ortası 
hizasında 20-25 cmH2O’luk bir basınç farkı yaratır. Karın ve ayaklar daha aşağıda 
olduğundan hidrostatik basınç bu bölgeler üzerinde daha belirgindir. Negatif basınçta soluma 
ve daha aşağılarda bulunan organlara hidrostatik basınç nedeniyle toraks içine taşınan kan 
miktarının yarattığı solunum fonksiyon değişimleri belirgindir. SCUBA dalışında olduğu gibi 
su içine tam batmada bu değişiklikler azalır. Bununla birlikte normal dalışlarda sıkça 



gözlendiği gibi su içinde tam yatar pozisyonda olmadıkça ağızda bulunan regülatör ile daha 
aşağıda bulunan akciğer orta hattı arasında basınç farkı oluşabilir. Uzun süreli negatif basınçta 
solumak solunum fonksiyonlarında değişikliklere yol açabilir. Normal SCUBA dalışlarında 
yatay yüzmek esastır. Böylece ağızda tutulan regülatör basıncı ortalama akciğer basıncı ile eş 
düzeydedir. Ancak dalışın iniş ve çıkış fazlarında dik pozisyon alınır. Böylece solunum 
negatif basınçta gerçekleşir. Dipte dolaşırken ve etrafa bakınırken de ağızda tutulan regülatör 
akciğer orta hattından daha yukarıya yerleşir, bu durum akciğerde immersiyonun etkilerini 
ortaya çıkarabilir. 

Ancak çok derin dalışlarda gözlenen ve solunumun sinir-kas iletisi üzerine etkileri ile 
belirti ve bulgu veren Yüksek Basınç Sinirsel Sendromu (HPNS) çalışmamızda dalınan 
derinlikler için geçerli değildir.  

Dekompresyon hastalığı sırasında ortaya çıkan veya hastalık gelişmeden de ortaya 
çıkabilen ve bu nedenle sessiz kabarcık adını alan kabarcıkların akciğer kapillerlerinde filtre 
edilmesi sırasında oluşan akciğer hasarları ve solunum fonksiyon değişimleri de çalışmamız 
dışında tutulabilir. Bu tip etkiler daha çok derin dalışlarda ve uzun süreli dalış zamanlarında 
gözlenmiştir (9, 12, 15, 16). Çalışmamızda dalınan derinlikler sessiz kabarcık oluşumuna da, 
dekompresyon hastalığı gelişimine de yetecek derinliktedir. Bununla birlikte dekompresyon 
hastalığının diğer bileşeni olan dip zamanı çok kısadır. Dalışların çoğu sıfır dekompresyon 
limitlerinde gerçekleşmiştir. Dalış kayıtları tutmak için çalışmamızda kullandığımız dalış 
bilgisayarları da ihmal edilen bir çıkış beklemesinin bulunmadığını göstermektedir. Bu 
düzeyde dalışlarda dekompresyon hastalığı gelişme riski ve sessiz kabarcık gelişme riski çok 
düşüktür. Olabilecek kabarcık miktarı da solunum fonksiyonlarını etkilemeyecek düzeyde 
beklenir. 

Çalışmamızda sabah ve akşam ölçümleri arasında ortaya çıkan ve uç hava yollarında 
daralmayı işaret eden değişiklikler yukarıda bahsedilen etki mekanizmalarından biri veya 
birkaçı tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Çalışmamızın bir diğer amacı sabah-akşam 
ölçümlerinde sağlanan bu değişikliklerin 1 hafta gibi kısa dönem içinde birikici bir etki 
yaratıp yaratmadığının ortaya konmasıydı. İlk gün sabah ölçümü ile son gün sabah ölçümü 
veya ilk gün akşam ölçümü ile son gün akşam ölçümü değerleri birçok parametrede düzenli 
bir değişim gösteriyor izlenimi verse de yalnızca FVC’de ve FEV1‘de anlamlı düşmeler 
görülmüştür. Bu durumun nedeni, dalışa bağlı birikici bir etkinin bulunmaması olabilir. 
Bunun birlikte olası değişimleri ortaya koymak için 1 haftalık sürenin kısa olduğu da ileri 
sürülebilir. 

Çalışmamızda sabah ve akşam ölçülen solunum fonksiyon testi değerleri arasında 
anlamlı farklılıklar saptanmasına rağmen bunların dalışla ilişkili parametreler ile korelasyonu 
kurulamamıştır. Dalış derinliği, dipte geçen süre yanında her ikisinin etkisini birden 
değerlendirilebileceğini düşündüğümüz ve teorik hesaplama yoluyla elde ettiğimiz 
(maksimum derinlik x dalış zamanı değerleri) açısından FEV1’de, FEV1/FVC’de ve FEF50’de 
değişik günlerde yalnızca bir gün, FIVC’de ise iki gün maksimum derinlik açısından 
korelasyon saptanmış olması yorum yapmak için yeterli değildir.    

Bu durumun nedenleri arasında öncelikle sabah ve akşam değerleri arasındaki farkın 
dalış dışı günlük faaliyetlerle ilişkili olabileceği, ya da dalışla ilişkili ise bizim 
değerlendirdiğimiz parametreler dışındaki faktörlerle ilişkili olabileceği ileri sürülebilir. Bunu 
yanında çalışmamızın kurgusu da bu korelasyonun gerçekleşmemesine etki etmiş olabilir. 
Yapılan dalışlar, kulüp dalışlarının düzeni gereği benzer dalışlardır. Bir gün içinde tüm 
dalıcılar benzer derinliklere ve benzer sürelerle dalmışlardır. Bu nedenle solunum fonksiyon 
değerlerinde farklılık saptanmasına rağmen korelasyon bakılmasında sonuç alınamayabilir. 
Çalışmamızın aynı kişiler üzerinde longitudinal karakterde yürütülmesi değişiklikleri ortaya 
koymakta uygun bir yöntem olarak görülmüştür. Oysa korelasyon bakılırken farklı dalış 



derinliklerine, farklı sürelerle dalış yapan değişik grupların birbiri ile karşılaştırılabileceği 
çalışma dizaynının yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Sonuç olarak çalışmamızda dalış parametreleri ile korelasyonu kurulamasa ve 1 
haftalık sürede belirgin birikici etkisi saptanamasa da günlük dalışların literatürle uyumlu 
biçimde küçük hava yollarında daralmalara yol açtığı gösterilmiştir. Bu durum dalış sonunda 
çıkışa geçildiğinde hava hapsine yol açarak akciğer barotravmasına yol açabilir. Bu nedenle 
solunum fonksiyonlarını etkileyen dalışla ilişkili faktörlerin belirlenmesi, özellikle hava 
hapsine yatkınlığı bulunan kişilerde önem taşımaktadır.  
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The number of prepubertal boys and girls that are active in sports increases each year. 

Despite the increasing involvement of child athletes in intensive training programs, little 

is known about the influence of such training on cardiac structure and function 

compared to adults. Previous echocardiographic studies in adult athletes have 

demonstrated that long lasting regular physical exercise is associated with 

hemodynamic alterations that cause structural changes in heart (1, 2). Values derived 

from adult athletes cannot be extrapolated to younger athletes, who are less physically 

mature and are exposed to shorter periods of intense training (3). Therefore we aim to 

determine the cardiac changes in male prepubertal swimmers by using standard 

echocardiographic parameters and the tissue Doppler imaging. We also aim to examine 

the correlations between weekly training time, total training age, antropometric 

measurements and motor performance parameters.  

 

MATERIALS AND METHODS  

Twenty-two male prebubertal (Thanner stage I or II) swimmers were studied during 

peak competitive season. The swimmers have been training for ³3 years, and for at 

least 8 hours/week. The control group consisted of 21 boys in similar age, height and 

weight with the swimmers, but not participating in regular sportive activities. Any cardiac 

or systemic pathology was ruled out by detailed history and physical examination. 

Echocardiographic examinations were done by two pediatric cardiologists at Marmara 

University Pediatric Cardiology Department with Philips EnVisor C Version B.0, using 

3.5MHz transducer. 

 

Left ventricular dimensions and systolic function were examined with M-Mode, and then 

were corrected by dividing by height. Transmitral flow velocities and durations were 

measured with CW Doppler, and tissue Doppler velocities and durations were 



measured with PW tissue Doppler echocardiography. The regional velocities of the 

lateral mitral annulus in four-chamber position, left ventricular posterolateral wall and 

midseptum in long-axis position were examined. Echocardiographically assessed 

parameters are summarized in table 1. Anthropometric measurements and motor 

performance parameters were assessed at Marmara University School of Physical 

Education and Sport Research Center, in 8 of 22 swimmers and 9 of 21 controls by the 

same person. These parameters are listed in table 2.  

 

Correction for heart rate was done for all the time measurements by dividing the 

measured time by the square root of the simultaneous R-R, although the resting heart 

rate of the swimmers and controls were similar.  

 

The data is given as mean ± standard deviation and is compared between groups (ie. 

the swimmers and controls) using Mann-Whitney U test.  The correlation of the 

measured data with variables like age, height, body mass index, total and weekly 

training time are analyzed with Spearman correlation constant. P values less than 0.05 

are considered significant.  

 

RESULTS 

Mean age (swimmers 11,01±0,9 years vs. control 10,74±0,84 years),  mean height 

(swimmers 145,90±6,56 cm vs. control 142,95±7,24 cm), and mean weight (swimmers 

38,36±4,57 kg vs. control 35,50±8,12 kg) were similar in both groups (p>0.05). Mean 

total training time was 3,8±1,29 years (range: 3-6 years) and mean weekly training time 

was 10,81±2,57 hours (range: 8-14 hours) in swimmers. Resting heart rates of 

swimmers were not significantly different from the controls (p>0.05). 

 

Among the echocardiographic measurements, interventricular septum (IVS) thickness, 

left ventricular posterior wall thickness, left ventricular mass and relative wall thickness 

were increased in swimmers (p<0.05). The left ventricular dimensions, left ventricular 

mass, stroke volume, and cardiac output were positively correlated to height and weight 

(p<0.05). After correcting these measurements for height, except for the relative wall 

thickness, they remained significantly increased in the swimmers.  



 

The transmitral flow velocities and durations were similar in both groups. All the tissue 

Doppler measurements were similar as well, except for the septal isovolumic relaxation 

time (IVR) (table 3).  

 

The IVS thickness, mitral annular IVR were negatively correlated with the total training 

time in swimmers (p<0.05). There was a negative correlation between weekly training 

time and mitral annular IVR and septal isovolumic contraction (IVC) in swimmers 

(p<0.05) The significant correlations are summarized in table 4.  

 

The biacromial diameter, biacromial index and bitrochanteric diameter were significantly 

smaller in swimmers (table 3). The somatotypes of the swimmers were computed as 

balanced mezomorphic, whereas those of the control group was endomorphic-

mezomorphic (swimmers: 3,3. 4,2 . 3,2  controls: 4. 4,2 . 3,2). The aerobic endurance 

and the explosive power were enhanced, however the muscle power parameters (hand 

grip and leg power) were decreased in the swimmers compared to controls. The 

echocardiographic measurements that are significantly correlated with antropometric 

and motor performance parameters are depicted in table 4. 

 

DISCUSSION 

This study reveals that prepubertal boys, who are trained regularly for swimming, have 

significantly thicker interventricular septum and left ventricular posterior wall compared 

to their non-trained peers although these measured values are within the normal limits 

determined for healthy children.  Since the anthropometric measurements were similar 

between swimmers and controls, the observed differences were mostly attributed to the 

effects of exercise on the heart, rather than the associations of body dimensions. 

Furthermore, after correcting these measurements for height, they were still increased 

in the swimmers.  

 

Echocardiographic description of the changes seen in “athlete’s heart” was primarily 

shown in skeletally mature male athletes. Less change was noted in younger athletes 

and female athletes suggesting that the cardiac adaptation of prepubertal athletes to 



exercise may be different than adult athletes (4-6). Studies in adult athletes have 

disclosed that predominantly dynamic exercise (ie. swimming) causes eccentric 

hypertrophy in the heart, so that the left ventricular diameter increases together with the 

left ventricular wall diameters. Predominantly static exercise (ie. weight lifting) causes 

concentric hypertrophy of the left ventricular wall only slightly altering the diastolic 

diameter (1, 2). Contrasting to that, the left ventricular diastolic diameters were similar in 

swimmers and controls in our study. This may be due to the unique adaptive response 

of prepubertal swimmers to exercise. Studies concerning prepubertal swimmers are 

very rare in literature and the results are conflicting. In some of the previous studies no 

difference was found between the left ventricular dimensions of sportsmen and that of 

controls (7-10). In other studies, greater left ventricular diastolic diameter was observed 

in prepubertal swimmers, whereas the interventricular septum thickness and left 

ventricular posterior wall thickness were similar (4, 11, 12). These findings may be 

explained by the fact that the heart of athletes may differ according to the individual 

training state and that the training regimens, and sports activities are not exclusively 

dynamic. Therefore the load on the heart is not purely of the volume type (1). 

 

Monolas et al  (13) studied athletes aged between 9 and 20 years and noted that the 

increase in wall thickness became manifest in 13-14 year-old athletes and a significantly 

larger left ventricular dimension was only found in the age group of 15-16 years (13). 

Therefore we hypothesize that the swimmers in our study were younger than the group 

in which significant left ventricular diastolic enlargement was expected since they were 

between 9 and 12 years. Further increase in left ventricular diameter may be expected 

in the following years. 

 

Among the tissue Doppler parameters, we only observed that the septal isovolumic 

relaxation time was significantly longer in swimmers. In other studies concerning adult 

athletes, the mitral annular and basal septal isovolumic relaxation time was increased, 

which was related to reduced heart rate and/or increased preload in athletes (14). Since 

the heart rate was not significantly reduced in swimmers in our study, this may be 

mostly due to changes in preload of the heart and the different septal behavior as a 

result of additive wall stress derived from the right ventricle (15). 



 

CONCLUSION: More concentric hypertrophy rather than an eccentric hypertrophy 

observed in prepubertal swimmers in this study is contrary to the previous observations 

on adult swimmers. Whether the structural changes observed in this study reflects the 

unique cardiac adaptation of pediatric heart to exercise will only be disclosed by 

longitudinal studies of prepubertal athletes.  
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Table 1. Measured Echocardiographic Parameters  
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İnterventricular septum (d) 

Left ventricular diameter (d+s) 

Left ventricular posterior wall (d) 

Ejection fraction 

Fractional shortening 

Stroke volume 

Cardiac output 

Left ventricular mass 

Relative wall thickness 
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Mitral early diastolic flow (E) 

Mitral flow at atrial systole (A) 

E/A (ratio) 

Isovolumic relaxation 

Deceleration time 
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 Systolic velocity (S) 

Early diastolic velocity (E) 

Atrial systolic velocity (A) 

İsovolumic relaxation (IVR) 

İsovolumic contraction (IVC) 

*Tissue Doppler measurements were made from the lateral mitral annulus, midseptum 

and left ventricular posterolateral wall. 

d: diastolic,  s: systolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 2. Anthropometric And Motor Performance Parameters 

Height Body mass index 

Weight Biacromial index 

Sitting height Chest circumference index 

Arm span Cormique index 

Biacromial diameter Ponderal index 

Shoulder circumference Total fat 

Chest circumference Fat percent 

Waist circumference Lean body mass 

Abdominal circumference Endomorphy 

Pelvic circumference Mezomorphy 

Thigh circumference Ectomorphy 

Resting heart rate Explosive power 

Hand grip PVCW170(aerobic power) 

Leg force  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 3. Significant Echocardiographic and Anthropometric Changes in 

Swimmers    

Measurement Swimmers (n=22) Controls (n= 22) P 

İnterventrcular septum 0,79±0,01 cm 0,67±0,01 cm <0,001 

Left ventricular posterior wall 0,69±0,11 cm 0,58±0,01 cm 0,001 

Left ventricular mass 98,40±19,24 g  71,37±17,35 g <0,001 

Relative wall thickness 0,36±0,01 cm  0,31±0,01 cm 0,007 

Septum isovolumic relaxation time 75,26±13,54 msn  65,54±25,77 msn 0,015 

Biacromial diameter 23,83±1,23 cm  32,31±3,20 cm <0,001 

Biacromial index 16,33±0,88 cm 21,88±2,37 cm 0,001 

Bitrochanteric diameter 19,70±1,17 cm  24,49±1,69 cm 0,001 

 
 



Table 4. The Echocardiographic Measurements Significantly Correlated with 
Antropometric and Motor Performance Parameters  
 Swimmers r Controls r 
Shoulder circumference Left ventricular posterior wall 

Left ventricular mass 

Septum E/A 

Septum IVR 

0,81 

0,88 

0,71 

0,85 

Cardiac output 

Septum E/A 

 

0,83 

0,73 

Chest circumference Stroke volume 

Left ventricular mass 

Septum E/A 

Septum IVR 

0,79 

0,78 

0,80 

0,79 

Cardiac output 

Left ventricular mass 

Septum A 

0,75 

0,71 

-0,71 

Waist circumference Shortening fraction  

Left ventricular mass 

Septum E/A 

Septum IVR 

-0,80 

0,89 

0,81 

0,75 

Septum A -0,68 

Abdominal circumference  Shortening fraction  

Left ventricular mass 

Septum E/A 

-0,79 

0,89 

0,81 

Septum A -0,70 

Pelvic circum. Septum E/A 0,83 Septum A -0,72 

Thigh circum. Septum E/A 0,73 Septum A -0,78 

Biacromial index Stroke volume 

Left ventricular mass 

0,48 

0,70 

Posterolateral wall A -0,75 

Chest circum. index Stroke volume  0,81 -  

Mezomorphy Left ventricular mass 0,71 -  

Explosive power  Mitral E -0,90 Left ventricular post. Wall -0,69 

Hand grip - - Cardiac output 

Mitral E 

Septum A 

Septum E/A 

Septum IVC 

0,82 

-0,68 

-0,74 

0,73 

-0,68 

Leg power - - Stroke volume 

Relative wall thickness 

0,72 

-0,68 

Resting heart rate Left ventricular mass 

Septum E/A 

-0,74   

Total Training Time IVS  

mitral annular IVR  

-0.42 

-0.44 

  

Weekly Training Time mitral annular IVR  

Septum IVC 

-0.44 

-0.45 

  

 p values are <0.05 for all the parameters 
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Abstract 

 

COMPARISION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF THE STUDENTS IN 
ISTANBUL UNIVERSITY WHO TAKE GYM COURSES AND WHO DON’T 
TAKE GYM COURSES 

 

To determine physical activity levels of students in Istanbul University 

who take physical education (PE) courses and who don’t take PE courses a 

total of 110 students, 67 male and 43 female were taken as test subjects. The 

average age of the students were 21.4±1.940 years, average body weight was 

63.336±9.851 kg. And average height was 172.85±0.83 cm. To determine the 

physical activity levels (PAL) of the subjects a survey, consisting of eight 

questions, was used and physical activity score (PAS) were calculated 

according to the survey. As a result of these calculations, the average PAS of 

all subjects were found as 62.609±21.887. In respect of the top score (139) of 

the survey, the average score of the subjects were 45.042±15.746%. The 

average score of female subjects were 52.186±19.025, and this is 

37.544±13.687%. The average PAS of male  subjects were 69.298±21.086 and 

this is determined as 49.855±15.170%. The subjects who took gym courses 

when studying in the university had an average PAS of 61.035±23.146. The 

percentage of this score was 43.909±16.652. PAS average of the students who 

had not took PE classes was 64.843±20.382. The percentage of this score was 

46.649±14.663 as a result of the statistical analysis, it is seen that there is no 

difference in physical activity scores of the students who took PE classes and 

who did not took PE classes. This result shows us the existing physical 

education classes have to be re-considered. 
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Özet 

 

İstanbul Üniversitesi’nde beden eğitimi dersi alan ve almayan 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmaya yaş ortalaması 21.4±1.940 yıl, beden ağırlığı ortalaması 

63.336±9.851 kg. ve boy ortalaması 172.85±0.83 cm. olan üniversite son sınıf 

ögrencisi 67 erkek ve 43 bayan olmak üzere toplam 110 öğrenci denek olarak 

alınmıştır. Deneklerin fiziksel aktivite düzeyini (FAD) belirlemek üzere toplam 

sekiz sorudan oluşan bir anket kullanılmış ve anketin talimatına göre FAP 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonunda, tüm deneklerin FAP puan 

ortalaması 62.609±21.887 olarak bulunmuştur. Ankette yer alan soruların en 

yüksek puanına (139 puan) göre deneklerin aldıkları bu ortalama puanın 

yüzdesi ise 45.042±15.746 gibi bir değerdir. Bayan deneklerin puan ortalaması 

52.186±19.025, bu puanın yüzdesi ise 37.544±13.687 dir. Erkeklerdeki FAP 

puan ortalaması ise 69.298±21.086, bu puanın yüzdesi ise 49.855±15.170 

olarak bulunmuştur. Öğrenciliği sırasında beden eğitimi dersi alan deneklerin 

FAP ortalaması 61.035±23.146, bu puanın yüzdesi 43.909±16.652 dir. Beden 

eğitimi dersi almayanların FAP ortalamaları ise 64.843±20.382, bu puanın 

yüzdesi ise 46.649±14.663 dür. Yapılan istatistiki çözümlemeler sonunda, 

Üniversitede beden eğitimi dersi alan öğrencilerin fiziksel aktivite puanlarında 

(FAP) herhangi bir farkın ortaya çıkmadığı görülmüştür. Bu sonuç bize, 

uygulanmakta olan beden eğitimi derslerinin yeniden gözden geçirilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Giriş 

 
Fiziksel aktivite (FA), toplum sağlığının geliştirilmesi için en önemli 

unsurlardan biridir ve bazı hastalıkların (solunum-dolaşım hastalıkları, şeker 

hastalığı ve kemik erimesi hastalığı) önlenmesinde önemli rol oynamaktadır (1).  

FA, özellikle, yetişkinler, yaşlılar ve çocuklar için gereklidir. Her bireyin FA 

düzeyi ve modeli farklıdır. Aktivite modelleri günden-güne, haftadan-haftaya, 

hafta sonundan-hafta sonuna, sezondan sezona değişiklik gösterebilir. FA ve 
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sağlık arasındaki ilişki ile ilgili araştırmalarda sadece gün veya hafta boyunca 

toplam enerji tüketimi değil, uzun bir periyot boyunca FA alışkanlığının 

belirlenmesi konusu üzeride durulmaktadır.  Bireylerin fiziksel olarak ne kadar 

aktif oldukları bilinirse ne kadar FA yapılmalı sorusunun cevabı kolayca 

bulunabilir. “Ne kadar”, “Ne çeşit” egzersiz olduğu sorusuna yanıt aranabilir ve 

ölçüm yöntemleri geliştirilebilir  (11). 

 

Bireyin fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesinde deneysel ve ankete 

dayalı ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır. Pahalı cihazla yapılan deneysel 

ölçümler aynı zamanda daha fazla zaman gerektirdiğinden pratik olmamaktadır 

(2,3,4,5,6,7,8,). Anketlerde, basit ve kolay olan fiziksel aktivite soruları 

kullanılmakta ve daha fazla deneğin katılımı sağlanabilmektedir (9). Fiziksel 

aktivite değerlendirme anketleri (FADA) genelde bireyin belli bir zaman periyodu 

içerisinde katıldığı aktivite veya işleri bildirmesi temeline dayanmaktadır. 

Katılımcılardan hatırlaması istenen süre günlük, haftalık, on iki aylık, belli bir 

zaman periyodu için veya belli olamayan bir zaman dilimi için olabilir (10). 

  

İstanbul Üniversitesi’nde beden eğitimi dersi alan ve almayan 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araştırma, üniversitelerde uygulanmakta olan beden eğitimi derslerinin etkinliği 

hakkında ışık tutacaktır. 

 

Yöntem ve Araçlar 

 

İstanbul Üniversitesi’nde beden eğitimi dersi alan ve almayan 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmaya yaş ortalaması 21.4±1.940 yıl, beden ağırlığı ortalaması 

63.336±9.851 kg. ve boy ortalaması 172.85±0.83 cm. olan 67 erkek ve 43 

bayan olmak üzere 110 öğrenci denek olarak alınmıştır. Denekler, Mühendislik 

Fakültesi ile Avcılar Üniversite Öğrenci Yurdunda kalan 4. sınıf öğrencileriydi.  
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Deneklerin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek üzere de Viyana Spor 

Bilimleri Enstitüsü Sağlık İçin Spor Bölümü öğretim elemanı Werner Schwarz‘a 

ait internet sitesindeki anket kullanılmıştır. Toplam sekiz sorudan oluşan bu 

anket, denek olarak seçilen gönüllü öğrencilere, final sınavı döneminde 

uygulanmıştır. Kullanılan anketteki 8 sorunun en yüksek puanı karşılığı 139 dur 

ve bu 139 puan üzerinden deneklere fiziksel aktivite puanları (FAP) verilmiştir.  

 

SPSS istatistik programında yapılan değerlendirmelerle beden eğitimi 

dersi alan ve almayan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri karşılaştırılmış ve 

beden eğitimi derslerinin FA üzerindeki etkisi yorumlanmıştır. 

 

Bulgular 

 

İstanbul Üniversitesi’nde beden eğitimi dersi alan ve almayan 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmaya katılan 110 deneğin %53.64 ü beden eğitimi dersi almış geri kalan 

%46.36 ise beden eğitimi dersi almamıştır. Araştırmaya katılan deneklerin 

demografik özellikleri Tablo 1. de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmaya katılan deneklerin demografik özellikleri. 

 n  Yaş (yıl) Boy (cm) Ağırlık (kg) BMI 

Tüm 

Denekler 
110 

Ortalama 21.400 172.850 63.336 21.100 

Std Sapma 1.940 0.083 9.851 2.140 

Bayan 

Denekler 
43 

Ortalama 22.186 166.020 55.233 20,017 

Std Sapma 1.665 0.052 7.243 2,281 

Erkek 

Denekler 
67 

Ortalama 20.895 177.220 68.537 21,790 

Std Sapma 1.947 0.068 7.526 1,720 

 

 

Araştırmaya katılan (n=110) deneklere uyguladığımız Fiziksel Aktivite 

Değerlendirme Anketi (FADA) ile belirlediğimiz fiziksel aktivite puanları (FAP) 

62.563±21.964 ve bu puanların FADA’ne göre yüzdeleri (FAP %) ise 
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45.009±15.779 olarak bulunmuştur. Bunun yanında, bayan ve erkek deneklerin 

FADA anketine göre elde ettikleri puanların ortalama değerleri Tablo 2. de 

verilmiştir.  

 

 Tablo 2. Bayan ve erkek denek gruplarının FAP ortalamaları. 

 Bayan Denekler Erkek Denekler 

 N FAP FAP % n FAP FAP % 

Ortalama 
43 

52,186 37,544 
67 

69,299 49,855 

Standart Sapma 19,025 13,687 21,610 15,547 

 

Deneklerin öğrenimleri süresince beden eğitimi dersi alıp almamalarına 

göre hesaplanan FAP ise Tablo 3. de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Araştırmaya katılan deneklerin beden eğitimi dersine göre 
                        Uygulanan FADA sonunda elde ettikleri FAP ve FAP’nın  
                        yüzdeleri. 
 
  Beden Eğitimi Dersi 

Alanlar 

Beden Eğitimi Dersi 

Almayanlar 

Denek Grupları  n FAP FAP % n FAP FAP % 

Tüm Denekler 
Ortalama 

59 
60.678 43.653 

51 
64.843 46.649 

Std Sapma 23.109 16.625 20.381 14.663 

Bayan Denekler 
Ortalama 

30 
50.733 36.499 

13 
55.538 39.956 

Std Sapma 19.939 14.345 16.988 12.222 

Erkek Denekler 
Ortalama 

29 
70.966 51.054 

38 
68.026 48.940 

Std Sapma 21.882 15.742 20.663 14.865 

 

Araştırmaya katılan bayan ve erkek 110 denek öğrenciden beden 

eğitimi dersi (BED) alan ve almayanların FAP’larının farklı olup olmadığının 

karşılaştırılması SPSS Programı ile hesaplanarak Tablo 4. de verilmiştir.  
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Tablo 4. Beden eğitimi dersi alan ve almayan deneklerin farklı gruplara  

              göre FAP ortalamaları arasındaki fark tablosu. 

Denek 

Grupları 
n  FAP df t P Fark 

Tüm 

Denekler 
110 

BED Alanlar 60.678 
50 -1.073 0.289 Anlamsız 

BED Almayanlar 64.843 

Bayan 

Denekler 

43 BED Alanlar 50.733 12 
-0.335 0.743 Anlamsız 

BED Almayanlar 55.538 

Erkek  

Denekler 

67 BED Alanlar 70.966 28 
1.036 0.309 Anlamsız 

BED Almayanlar 68.026 

 

 

Tartışma 

 

İstanbul Üniversitesi’nde beden eğitimi dersi alan ve almayan 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmaya katılan deneklerin demografik özelliklerinden BMI değerlerine 

bakıldığında deneklerin zayıf bir beden yapısında oldukları görülmektedir.  

 

Deneklere uyguladığımız Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA) 

ile belirlediğimiz fiziksel aktivite puanları (FAP) toplam 110 bayan ve erkek 

denek için ortalama 62.563±21.964 olarak bulunmuştur. Ancak bu değer 

FADA’nin toplam puanına göre değerlendirildiğinde, olması gerekenin 

(Top.Puan=139) ortalama %45.009±15.779’unu oluşturmaktadır. Bayan 

deneklerde FAP ortalaması 52,186±19,025, yüzdeleri ise %37,544±13,687 

olarak bulunmuştur. Erkek deneklerdeki FAP ortalamasının bayanlara göre 

daha yüksek olmak üzere 69,299±21,610 olarak bulunmuştur. FAP yüzdesi de 

%49,855±15,547 olarak bulunmuştur. Tüm gruplarda FAP’larının yüzdeleri 

olması gerekenin %50 değerinin altında kalmıştır.  
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Deneklerin öğrenimleri süresince beden eğitimi dersi alıp almamalarına 

göre hesaplanan FAP arasında sayısal olarak belirgin farklar görülmemiştir.  

Tüm denek grubunun ve bayanlar grubunun FAP sayısal olarak incelendiğinde 

beden eğitimi dersi almanın olumsuz etki ettiği, erkek grubunda ise olumlu etki 

ettiği görülmüştür. Fakat, yapılan istatistiki analizler sonunda ise, beden eğitimi 

dersi almanın ya da almamanın FAP etki etmediği bulunmuştur (p<0.05). 

  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Araştırmaya katılan deneklerin BMI değerlerine bakıldığında yapısal 

olarak zayıf denecek düzeyde oldukları görülmektedir. Deneklerin fiziksel 

aktivite düzeyleri ise olması gerekenin %50’sinin bile altındadır. Bu sonuçlara 

göre denek öğrencilerin, ince zayıf bir beden yapılarına sahip olmalarını onların 

iyi bir fiziksel aktivite alışkanlıklarının olmasına bağlamak mümkün 

görülmemektedir. 

 

Bunun yanında Üniversitede beden eğitimi dersi almış olan bireylerin, 

beden eğitimi dersi almayanlara göre fiziksel aktivite düzeyi açısından bir 

üstünlüklerinin olmaması düşündürücüdür ve üniversitelerdeki beden eğitimi 

derslerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

  

Bu tür çalışmaların, üniversitelerde yapılan beden eğitimi derslerinin 

içerik ve süreleri açısından ele alınarak daha geniş kapsamlı olarak yapılması 

gerektiğine inanıyoruz. Kişilerin fiziksel aktivite düzeylerinin bir eğitim işi olduğu 

inancıyla, üniversitelerde okutulan beden eğitimi derslerinin kalite ve süre olarak 

realize edilerek uygulanmasını öneriyoruz.  
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ABSRACT: 
 

In this study; the soscio-demografic status, functional capacity and the life satisfaction of the 

elderly (n=10, mean age: 75.90±5.21years,7F / 3M) living in SHÇEK İzzet Baysal Nursing 

Home with an active life style was evaluated, and the relationship between the life satisfaction 

and the functional capacity of them was examined. With regards to socio- demographic 

characteristics, all of the  group had health insurance, income, hobby and regular exercises 

habits, children. In addition to this none of the subjects had illiterate. The statistical significant 

associations were found between FIM scores and mental health scores (p=0.05). LSI-A scores 

were also related with visual and auditory reaction time ( p=0.05). In the linear regression 

analysis visual and auditory reaction time were found to be statistically significant predictor 

factors of FIM (p=0.05). Furthermore, in the other linear regression analysis we identified a 

predictor factor of the LSI-A. There was visual reaction time (p=0.03).    

The study showed that the mental capacity of the elderly was higher among the ones having 

higher functional independence. Additionally, as the auditory and visual reaction time was 

decreasing, the functional independence and the life satisfaction of the elderly were 

increasing.  

Key Words:  Elderly, life satisfaction, functional capacity, mental capacity. 
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ÖZET 
Çalışmanın amacı, düzenli antrenman yapan erkek atletlerde elektrokardiografi 

(EKG) ve ekokardiografi (EKO) yöntemi ile kardiolojik  parametrelerin değerlendirilmesi 
ve EKG’deki sol ventrikül hipertrofi bulgusunun EKO tarafından desteklenip 
desteklenmediğini göstermektir.  

Çalışmaya yaşı 21.46 ± 3.59 yıl, antrenman yaşı 5-15 yıl olan 14 erkek koşucu (n=5 
kısa, n=5 orta, n=4 uzun mesafe) denek olarak katıldı. EKG ve EKO ölçümleri  denekler 
dinlenik durumda sırtüstü yatar pozisyonda alınmıştır. Sol ventrikül hipertrofisi (SVH) 
EKG ölçümlerinde sokolow indeksi, EKO ölçümlerinde sol ventrikül diastol sonu çapı, 
interventriküler septum ve sol ventrikül arka duvar kalınlığı kriter alınarak belirlenmiştir. 
Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve yüzde değerleri kullanılmıştır. 

EKG değerleri incelendiğinde kalp atım hızı (KAH 57.42 ± 4.80 atım/dk), PR 
aralığı (0.15 ± 0.022 sn), QRS kompleks genişliği (0.093  ± 0.007 sn), Sokolow indeksi 
(3.59 ± 0.71 mV) olarak bulundu. Deneklerin 6’sında (% 42.85) Sokolow indeksine göre 
sol ventrikül hipertrofisi, 8’inde (% 57.14) sinüs bardikardisi, 4’ünde (% 28.57) sinüs 
aritmisi, 3’ünde (% 21.42) sağ dal bloğu,  2’sinde (% 14.28) prematüre atım gözlendi. EKO 
bulguları incelendiğinde aort çapı (29.3 ± 3.1 mm), sol atrium çapı (31.1 ± 2.7 mm), sol 
ventrikül sistol sonu çapı (29.6 ± 2.5 mm), sol ventrikül diastol sonu çapı (48.0 ± 3.9 mm), 
interventriküler septum (9.5 ± 1.5 mm), solventrikül arka duvar kalınlığı (9.4 ± 0.7 mm), 
ejeksiyon fraksiyonu ise ( % 68.15 ± 5.39) olarak bulundu. 

Sonuç olarak EKG bulgularına göre 14 deneğin 6’sında sokolov indeksi = 36 mm 
ölçüldü. Bunlardan sadece 1 denekte EKO bulgularına göre sol ventrikül hipertrofisi (SVH) 
tesbit edildi. Bu sonuçlar EKG ile tesbit edilen hipertrofinin EKO bulguları ile 
desteklenmediğini göstermektedir.  
 
The evaluation of the Electrocardiography and Ecocardiography findings in athletes 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was electrocardiographic (ECG) and echocardiographic 
(ECHO) evaluation of cardiological parameters of elite male athletes. At the same time we 
have investigated if the evaluation of left ventricular hypertrophy by ECG findings is 
supported by the ECHO results.   
 Fourteen male runners ( 21.46 ± 3.59 years old and  5-15 years of training age) (n=5 
short, n=5 middle , n=4 long distance) participated in this study. ECG and ECHO 
measurements were taken in resting supine position. Sokolow index was used in order to 
determine left ventricular hypertrophy (LVH) in ECG. The parameters of left ventricular 
end diastolic diameter (SVDD), interventricular septum (IVS) and left ventricular post wall 
thickness (LVPWT),  were determined by using ECHO.  

 
 
*Selçuk Üniversitesi araştırma fonu (Proje no:98085) tarafından desteklenmiştir. 



The results of  ECG parameters were following: heart rate, 57.42 ± 4.80 beats/min; 
PR interval, 0.15 ± 0.022 sec; QRS voltage amplitude, 0.093  ± 0.007 sec and  sokolow 
index, 3.59 ± 0.7. mV. Sokolow index has shown LVH in 6 subjects (42.85 %). ECG 
results has also shown sinüs bardicardia (8 runners),  sinüs aritmia  (4 runners) , right  
branch block ( 3 runners) and  runners premature beat (2 runners). Results of ECHO 
demonstrated that aort diameter was 29.3 ± 3.1 mm, left atrium diameter was 31.1 ± 2.7 
mm, left ventricular end sistolic diameter was 29.6 ± 2.5 mm, left ventricular end diastolic 
diameter was 48.0 ± 3.9 mm, interventricular septum was 9.5 ± 1.5 mm, left ventricular 
posterior wall thickness was 9.4 ± 0.7 mm, and ejection fraction was 68.15%  ± 5.39 . 
 Although ECG evaluation has shown LVH in 6 athletes (sokolow index = 36 mm), 
only one of them demonstrated LVH by using ECHO. This result indicates that 
hypertrophy finding established in ECG is not supported by ECHO. 

 

GİRİŞ 
Düzenli ve uzun süreli egzersizler sonucunda kalpte yapısal ve  fonksiyonel 

adaptasyonlar meydana gelmektedir. Bu adaptasyonlar spor branşının niteliğine, 
kapsamına, şiddetine ve yoğunluğuna göre değişmektedir (Pelliccia ve ark 1999, Beckner 
ve Winsor 1954, Douglasve ark. 1988). Patolojik olarak ortaya çıkan kalp büyümesinden 
farklı olarak sporcularda kalp boyutlarının normalden daha büyük olması antrenmana 
adaptasyonun bir sonucudur  (Mukerji ve ark 1989). Buna ek olarak antrenmanın kalp atım 
hızında, ileti zamanında, S-T interval zamanında, QRS ve T voltajında önemli ölçüde 
değişimlere ve bunlara ek olarak ritim bozukluklarına, S-A ve A-V bloklarına neden 
olduğu  bilinmektedir (Bjornstad  ve ark., 1991).  

Elektrokardiografi (EKG), kardiyolojik değerlendirmede kullanılan ucuz ve 
kullanımı kolay bir yöntemdir. EKG voltajından elde edilen verilerden yola çıkılarak 
antrenmanın kalp üzerine etkileri değerlendirilebilir. Ekokardiografi (ECO) yöntemi duvar 
kalınlıkları, volümler ve çapları ayrıntılı olarak ortaya koymasından dolayı, kalbin 
yapısındaki değişimleri güvenilir olarak gösteren noninvazif bir yöntemdir. EKG sık 
kullanılan ve uygulama kolaylığı olan bir yöntem olmasına karşın sol ventrikül 
hipertrofisinin değerlendirilmesinde yetersiz kaldığı gösterilmiştir (İşleğen ve ark. 1997). 

Çalışmanın amacı, düzenli antrenman yapan erkek atletlerde elektrokardiografi 
(EKG) ve ekokardiografi (EKO) yöntemi ile kardiolojik  parametrelerin değerlendirilmesi 
ile birlikte EKG’deki sol ventrikül hipertrofi bulgusunun EKO tarafından desteklenip 
desteklenmediğinin  ortaya koyulmasıdır.  

 
YÖNTEM 

Denekler: Çalışmaya yaşı 21.46 ± 3.59 yıl, antrenman yaşı 5-15 yıl olan 14 erkek 
koşucu (n=5 kısa, n=5 orta, n=4 uzun mesafe) denek olarak katıldı.   

EKG ölçümü: Denekler supine pozisyonunda 6 ekstremite ve 6 prekordiyal 
derivasyon 12 kanallı EKG cihazı ile alındı (Cardioline Delta 1). V1-V2’deki S ile V5-
V6’daki R’nin toplamı = 3.5 mV sol ventrikül hipertrofisi olarak kabul edildi (sokolow 
indeksi).  

EKO ölçümü: EKO ölçümleri istirahatte ve submaksimal kalp hızlarında SONOS 
1000 cihazı ve 2.5 mHz probe kullanılarak yapıldı. 

Verilerin analizi: EKG ve EKO ölçüm sonuçlarının ortalama ve yüzde değerleri 
hesaplandı.   

 

 



 

BULGULAR 

   Tablo 1.Atletlerin EKG Bulguları 

 n Minimum Maksimum Ortalama 
KAH (atım/dakika) 14 45 76 57.42 ± 4.80 
PR (sn) 14 0.11 0.19 0.15 ± 0.022 
QRS (sn) 14 0.084 0.0108 0.093  ± 0.007 
Sokolow indeksi (mV) 14 26.3 53.7 3.59 ± 0.71 

  

Tablo 1’de atletlerin EKG bulgularının ortalamaları, minimum ve maksimum değerleri 

görülmektedir. KAH 57.42 ± 4.80 atım/dakika, PR aralığı 0.15 ± 0.022 sn, QRS kompleks 

genişliği 0.093  ± 0.007, Sokolow indeksi 3.59 ± 0.71 bulunmuştur. 

  Tablo 2. Atletlerin EKG değerlendirilmesinde normal dışı bulgular 

 n % 
Sinüs baradikadisi 8 57.14 
Sinüs aritmisi 4 28.57 
Sol ventrikül hipertrofisi 6 42.85 
Sağ dal bloğu 3 21.42 
Prematüre atım 2 14.28 

 

Tablo 2’de EKG’de normal dışı bulgularda en yüksek oranın sünüs bradikardisi ve SVH 

olduğu en düşük oranın ise prematüre atım bulgusu olduğu görülmektedir 

  Tablo 3.Atletlerin EKO değerleri 

 n Minimum Maksimum Ortalama 
Aort Çapı (mm) 13 25.0 35.0 29.3 ± 3.1 
Sol atrium çapı (mm) 13 27.0 35.0 31.1± 2.7 
Sol vent S.S.Ç (mm) 13 260 34.0 29.6± 2.5 
Sol vent D.S.Ç (mm) 13 42.0 53.0 48.0± 3.9 
Interventriküler septum (mm) 13 8.0 13.0 9.7 ± 1.5 
Sol ven arka duvar kal (mm) 12 9.0 11.5 9.4 ± 0.7 
Ejeksiyon fraksiyonu  (%) 13 60.00 77.00 68.15 ± 5.39 

 

 Tablo 3’te EKO değerlendirmesinden elde edilen çap, ve kalınlık değerleri görülmektedir. 
 

TARTIŞMA 
 

Bu çalışmada atletlerin EKG  ölçümlerinde KAH 57.42 ± 4.80 bulunmuştur. Uzun 
süre antrenman yapan sporcularda  kalp atım hızının düşük olduğu  çalışmalarda 
gösterilmiştir ( Roeske ve ark. 1976, Yılmaz 2003) PR aralığı  ortalaması 0.15 ± 0.22 sn 
bulunmuştur . PR aralığı 60-100 atımlı bir kalpte 0.12-0.20 sn arasında değişebilir.  Kalp 
atımı azaldıkça bu süre uzayabilir. Atletlerin PR aralığı normal sınırlar içindedir. Atletlerin 
QRS kompleksi 0,093 ± 0,07’saniyedir. QRS dalgası yetişkinlerde 0,10 saniyeden küçük 
olmalıdır. Çalışmada QRS değeri > 0.10 olan 3 atletbelirlenirken bunlardan  2’sinde kalp 
atım hızının < 60 atım/dk  olduğu gözlenmiştir. Ortalama Sokolow indeks değeri 35.9 ± 7.1 
mV’dur, bu değer SVH için kabul edilen 36 mV’a çok yakındır. Çalışmada atletlerin  
%’43.85’inde sokolow indeksine göre SVH bulgusuna rastlanmıştır. Standart EKG 
kriterleri ile sporcularda  %  76’lara varan oranlarda sol ventrikül hipertrofisi rapor 
edilmiştir (Estes ve ark 2001). Orta uzun mesafe atletlerinde SVH insidansının sokolow 



indeksine göre % 75-80 düzeyinde olduğu çalışmalarda gösterilmiştir (Demirel ve ark. 
2001, Yılmaz ve ark. 2003).  EKO ile karşılaştırılmalı yapılan çalışmalarda literatürdeki 
EKG kriterlerinin hipertrofi tanısında abartılı sonuçlar verdiği belirtilmiştir (İşleğen ve ark 
1997). Bununla birlikte bazı çalışmalarda EKG sol ventrikül hipertrofisinin tanısında 
yaygın olarak kullanılmış ve sol ventrikül duvar kalınlığının EKO ölçümü ile korelasyon 
gösterdiği saptanmıştır (Foote ve Michaud 1998).  

Deneklerin  KAH değeri 57.42 ± 4.80 atım/dakikadır. Uzun süreli dayanıklılık 
çalışmalarının KAH’ı düşürdüğü bilinmektedir. Bu çalışmadaki atletlerin % 53.33’ünde 
KAH 60’ın altında  bulunmuştur. Yılmaz ve ark (2003) düzenli egzersiz yapan bireylerde 
PR aralığının 0.16 sn. QRS aralığının 0.05 sn. KAH’nın 59.21 sn  olduğunu belirtmişlerdir. 
Çalışmanın EKG bulguları literatürdeki  bulgularla benzerlik göstermektedir. 

EKO ölçümleri incelendiğinde aort çapı (29.3 ± 3.1 mm). sol atrium çapı (31.1 ± 
2.7 mm), SVSSÇ (29.6 ± 2.5 mm), SVDSÇ (48.0 ± 3.9), İVS (9.5 ± 1.5 mm), solventrikül 
arka duvar kalınlığı (9.4 ± 0.7 mm), EF ( % 68.15 ± 5.39) olarak bulundu. 

İşleğen ve ark (1997) profesyonel futbolcularda İVS kalınlığının 11.3 mm,  sol 
ventriküler arka duvar kalınlığının 11.1 mm, SVDSÇ ‘nın 50.8 mm olduğunu 
belirtmişlerdir. Ertat ve ark (1998) futbolcularda SVSSÇ’nı  28.8 mm, olduğunu  
belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak bu çalışmada EKG bulgularına göre 14 deneğin 6’sında sokolov 
indeksi = 35 mm ölçüldü, bunlardan sadece 1 denekte EKO bulgularına göre sol ventrikül 
hipertrofisi (SVH) tesbit edildi. Bu sonuçlar EKG ile tesbit edilen hipertrofinin EKO 
bulguları ile desteklenmediğini göstermektedir.  
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SOMATOTYPE CHARACTERISTICS of NATIONAL LEVEL TURKISH 
ATHLETES 

 

Subject: The purpose of this study was to evaluate the somatotype 
characteristics of  national level Turkish  athletes. 

Method: Body weight, height, 4 skinfold thicknesses (triceps, subscapula, 
suprasipinale, medial calf), 2 girths (arm flexed and tensed, calf), and bone breadths 
(humerus and femur) were measured from 126 national female athletes (aged 17.7 ± 
3.4 years) and 169 national male athletes (aged 20.6 ± 3.6 years). All antropometric 
data were measured according to Anthropometric Standardization Reference Manual 
(Lohman ve ark., 1988). Athletes’ somatotypes were estimated according to the 
Heath/Carter anthropometric somatotype method (Carter, 2002). Discriminant 
analysis was used to compare the groups of athletes. 

Results: The mean somatotype was 2.9-5.2-2.1 (endomorphic-mesomorph) 
for the male athletes. Wrestling (3.1-6.7-0.9), sailing (3.0-5.8-1.7) and handball (3.3-
4.6-2.4) had endomorphic-mesomorph somatotype, skiing (alpine) (2.4-4.6-2.3) and 
gymnastics (2.2-5.4-2.4) had balanced-mesomorph somatotype, basketball (2.7-2.9-
4.5) had balanced-ectomorph somatotype,  track and field (2.2-4.0-3.1) and  skiing 
(nordic) (2.0-4.1-2.9) had ectomorphic-mesomorph somatotype. Archery (3.5-3.9-3.1) 
had central somatotype. The discriminant analysis showed that 95.4% of the 
wrestling, 63.2% of the basketball, 64.0% of the handball and 60.4% of all male 
athletes were correctly classified in their respective sports.  

The mean somatotype was 3.7-2.9-3.0 (balanced-endomorph) for the female 
athletes. Sailing (4.8-3.6-2.1) and handball (3.9-3.2-2.5) had mesomorphic- 
endomorph somatotype, archery (4.4-2.9-2.8) and basketball (3.7-2.8-3.1) had 
endomorph somatotype, skiing (alpine) (3.0-4.0-2.6) and skiing (nordic) (2.6-3.5-2.5) 
balanced mesomorph somatotype, and volleyball (3.5-2.5-3.4) had  endomorph-
ectomorph somatoytpe. Taekwondo (2.9-2.8-3.1) and track and field (2.8-3.3-2.6) had 
central somatotype. The discriminant analysis showed that % 78.6 of the basketball, 
52.9% of the track and field and 36.5% of all female athletes were correctly classified 
in their respective sports. 

Conclusion: The results of this study indicate that mesomorphy component in 
national level male athletes and endomorphy component in national level female 
athletes were dominant.  
 
Key Words: Antropometry, Heath-Carter Somatotype Method  
 
 



GİRİŞ 
 Somatotip; atletik başarının tek şartı olmamakla beraber, elit atletin optimal 
performansı için  önemli bir bileşendir. Birçok spor dalında antropometrik boyutlar, 
somatotip, vücut kompozisyonu gibi fiziksel özellikler ile atletik başarı arasında yakın 
ilişki olduğu gözlenmiştir (Claessens ve ark., 1999; Rienzi ve ark., 1999). Sporcu için 
ideal somatotip, spor dalının gereksinimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
Olimpik veya uluslararası seviyede erkek ve bayan sporcular üzerinde yapılan 
çalışmalarda, sporcuların hem farklı spor dallarında hem de bir spor dalının kendi 
içerisinde çok değişik morfolojik özellikler sergiledikleri saptanmıştır (Bale, 1991; 
Claessens ve ark., 1987). Olimpik sporcular üzerinde yapılan somatotip 
çalışmalarında erkek sporcuların  2-5-2.5, bayan sporcuların  3-4-3 değerlerinde 
yoğunlaştığı belirlenmiştir(Carter ve Heath, 1990).  

Ülkemizde değişik spor branşlarında somatotipin değerlendirilmesiyle ilgili 
çok sayıda çalışma yapılmış olmakla beraber,  milli seviyedeki sporcuların somatotip 
özellikleri ile ilgili çalışma oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı; milli seviyede 
değişik branşlardan erkek ve bayan sporcuların somatotip özelliklerini 
değerlendirmektir.  

 
YÖNTEM 
Denekler: Bu çalışmanın denek grubu; 1994-2003 yılları arasında değişik 

branşlarda Milli Takım hazırlık kamplarına katılan 126 bayan 169 erkek sporcudan 
oluşturulmuştur. Sporcuların cinsiyet ve branşlara dağılımı tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Milli sporcuların cinsiyet ve branşa göre dağılımı 
BRANŞ ERKEK BAYAN 
Güreş (Serbest, Greko-Romen 65 - 
Yelken 10 2 
Hentbol  25 15 
Okçuluk 9 11 
Cimnastik 8 - 
Taekwondo - 4 
Basketbol  19 42 
Voleybol  - 31 
Kayak (Kuzey) 13 12 
Kayak (Alp) 6 2 
Atletizm (Sprint, Atma ve Atlama) 14 7 
TOPLAM 169 126 

 
Antropometrik Ölçümler: Antropometrik ölçümler kamp veya lab ortamında 

ve öğleden önce yapılmıştır. Boy uzunluğu ± 1 mm doğrulukla bir stadiyometrede, 
vücut ağırlığı ± 0.1 kg hassasiyetli baskül ile ölçülmüştür. Triceps, biceps, subscapula, 
suprailiac1, suprailiac2 ve baldır deri kıvrımı (DK) kalınlıkları ± 0.2 mm hatalı  
skinfold kaliperle; biceps, fleksiyonda biceps, baldır çevre ve humerus ve femur 
epikondilar çaplar ± 1 mm hatalı antropometrik mezura ve kayan kaliperle vücudun 
sağ tarafından iki kez ölçülmüştür. Tekrarlı ölçümlerde test-tekrar test güvenirlik 
katsayısı R > 0.993, subscapula dk (p<0.01) ve baldır çevre (p<0.05) arasındaki 
farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Deri kıvrımı, çap ve çevre ölçümleri 
Anthropometric Standardization Reference Manual’de tarif edildiği gibi ölçülmüştür 
(Lohman ve ark., 1988).   Somatotip Heath Carter yöntemiyle saptanmıştır (Carter, 
2002).  

İstatistik : Tüm değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri (X ± Sd ) yapılmıştır. 
Test–tekrar test güvenirlik katsayıları Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) 



sınıfiçi korelasyon tekniği ile saptanmıştır. Branşlar arası somatotip özellikler her iki 
cinsiyette ayrı ayrı Ayırma Analizi (Discriminant Analysis) ile incelenmiştir. Ayırma 
analizinde branşlara dönük bir Kanonik Ayırma  Fonksiyonu elde etmek 
amaçlanmamış; spor branşlardan elde edilen somatotip yapının  spor branşına özgün 
tipik özellik olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca her branşta sporcuların somatotip 
bileşenlerine ait “Somatotip Dağılım Ortalamaları (SDO)”, bu ortalamalara ait 
standart sapmalar (SDSDO) ve  “Somatotip Dağılım Uzaklıkları (SDU)” hesaplanmış, 
tablo ve  grafik şeklinde gösterilmiştir (Carter, 2002).  Tüm istatistik işlemler SPSS 
paket programında yapılmış ve α = 0.05 hata payı kullanılmıştır.   
 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
Bu çalışmanın sonuçları; erkek ve bayan sporcuların hem branşlar arasında 

hem de aynı branşın kendi içerisinde çok değişken somatotip özelliklere sahip 
olduklarını göstermiştir. Değişik branşlardan erkek sporcuların fiziksel özellikleri 
tablo 2’de verilmiştir. Erkeklerde; basketbol sporcuları en genç, yelken sporcuları en 
yaşlı,  basketbolcular en uzun, güreşçiler en kısa, kayak (kuzey) sporcuları en düşük, 
hentbolcüler en yüksek VA’ya sahiptir (tablo 2). Bireysel sporlardaki sporcular takım 
sporcularından daha yaşlı, daha kısa ve daha düşükVA’ya sahiptir.  
   

Tablo 2. Değişik branşlardaki erkek sporcuların fiziksel özellikleri. 
BRANŞ N Yaş (Yıl) Boy (cm) VA (kg) 
GÜREŞ 65 21.5± 3.13 170.6 ± 10.37 82.1 ± 19.4 
YELKEN 10 24.7 ± 3.5 174.6 ± 6.71 76.2 ± 11.0 
HENTBOL 25 18.8 ± 0.9 186.4 ± 7.33 86.1 ± 10.5 
OKÇULUK 9 21.7± 4.5 180.3 ± 3.6 73.5 ± 12.5 
CİMNASTİK 8 21.7 ± 4.5 180.3 ± 3.6 73.5 ± 12.5 
BASKETBOL 19 17.0 ± 0.9 191.08±7.52 76.2 ± 12.6 
KAYAK (Kuzey) 13 18.2 ± 2.9 172.62±3.93 64.9 ± 5.5 
KAYAK (Alp) 6 21.5±2.8 174.6±4.92 71.1 ± 3.9 
ATLETİZM 14 22.6 ± 5.5 181.36 ± 8.05 74.3  ± 8.8 
GENEL 169 20.6 ± 3.6 177.2 ± 11.1 78.1 ± 15.5 
 
 

Erkek sporcuların antropometrik somatotip bileşenleri tablo 3’de 
gösterilmiştir. Branş dikkate alınmadığında erkek sporcuların  endomorfik-mezomorf 
(2.9-5.2-2.1) vücut tipine sahip oldukları saptanmıştır.  Branş dikkate alınmadan 
yapılan hesaplamalarda somatotip bileşenlerinin VK’sı; endomorfide % 41.4, 
mezomorfide % 35.8 ve ektomorfide % 71.6 bulunmuştur. Ektomorfi bileşeninin çok 
yüksek oranda değişkenlik sergilediği gözlenmiştir. Mezomorfi ve endomorfi 
bileşenleri de spor dalına göre değişkenlik göstermekle beraber, ektomorfi’ye göre 
daha kararlı oldukları  söylenebilir. Buna karşılık branş seviyesinde incelendiğinde 
tüm branşların kendi içerisinde de önemli miktarda değişkenlik gösterdiği 
bulunmuştur (tablo 3).  

 
 
Tablo 3. Değişik branşlardaki erkek sporcuların antropometrik somatotip bileşenleri (X ± sd). 

 
BRANŞ 

 
N 

 
ENDOMORFİ 

VK 
(%) 

 
MEZOMORFİ 

VK 
(%) 

 
EKTOMORFİ 

VK 
(%) 

GÜREŞ 65 3.1 ± 1.3 41.9 6.7 ± 1.3 19.6 0.9 ± 0.5 55.1 
YELKEN 10 3.0 ± 1.2 40.0 5.8 ± 1.6 27.7 1.7 ± 1.1 59.7 
HENTBOL 25 3.3 ± 1.1 33.3 4.6 ± 1.1 24.0 2.4 ± 1.2 50.4 
OKÇULUK 9 3.5 ± 1.6 45.7 3.9 ± 1.3 32.1 3.1 ± 1.4 46.1 
CİMNASTİK 8 2.2 ± 0.4 18.2 5.4 ± 0.7 13.0 2.4 ± 0.7 29.9 



BASKETBOL 19 2.7 ± 1.2 44.4 2.9 ± 1.3 46.7 4.5 ± 1.5 33.2 
KAYAK (Kuzey) 13 2.0 ± 0.7 35.0 4.1 ± 0.7 17.1 2.9 ± 0.6 20.0 
KAYAK (Alp) 6 2.4 ± 0.9 37.5 4.6 ± 0.7 15.7 2.3 ± 1.1 45.3 
ATLETİZM 14 2.2 ± 1.0 45.4 4.0 ± 1.5 38.2 3.1 ± 1.3 42.0 
GENEL 169 2.9 ± 1.2 41.4 5.2 ± 1.8 35.8 2.1 ± 1.5 71.6 

 

 
Kayak (Kuzey) hariç tüm spor dallarında özellikle ektomorfi bileşenine ait  VK, diğer 
bileşenlere göre oldukça yüksektir. Bu bulgu, aynı spor dalındaki sporcuların 
ektomorfi bileşeninin  diğer bileşenlere göre çok değişken olduğunu gösterir. Benzer 
şekilde endomorfi ve mezomorfi bileşenleri de  spor dallarının kendi içerisinde 
oldukça yüksek değişkenliğe sahiptir. Basketbol branşı hariç mezomorfi bileşeninin 
diğer bileşenlere oranla daha homojen olduğu gözlenmiştir. Güreş , yelken ve hentbol 
branşındaki sporcularda; endomorfik-mezomorf, kayak(alp) ve cimnastik branşındaki 
sporcularda; dengeli mezomorf, basketbolda; dengeli ektomorf,  atletizm ve 
kayak(kuzey) branşındaki sporcularda; ektomorfik-mezomorf vücut tipi saptanmıştır. 
Okçulukta; baskın bileşen saptanmamıştır (santral) .  

Erkek sporcuların kendi branş ortalamalarından olan somatotip dağılım 
uzaklıklarına (SDU) ait somatotip dağılım ortalamaları (SDO) ve SDO’ya ait standart 
sapma (SD(SDO)) değerleri tablo 4’de, her branşın genel ortalamaya göre SDU’larının   
y-eksenindeki konumları şekil 1’de gösterilmiştir.  SDO değerlerinden de anlaşılacağı 
gibi her branşta somatotip bileşenleri kendi içinde çok farklı dağılıma sahiptir. Aynı 
zamanda tüm branşlarda SD(SDO)’nun  SDO’dan büyük olması, branşların kendi 
içerisinde çok değişken somatotip dağılımı gösterdiğini desteklemektedir.  
 
Tablo 4. Erkek sporcularda branşların kendi içerisinde Somatotip  
Dağılım Ortalaması (SDO) ve standart sapması (SD(SDO)).   

 
BRANŞ 

 
n 

 
SDO 

 
SDSDO 

GÜREŞ 65 3.18 3.73 
YELKEN 10 4.03 4.85 
HENTBOL 25 3.96 4.66 
OKÇULUK 9 4.65 5.40 
CİMNASTİK 8 2.02 2.3 
BASKETBOL 19 4.55 5.42 
KAYAK (Kuzey) 13 2.46 2.68 
KAYAK (Alp) 6 2.97 3.35 
ATLETİZM 14 4.33 5.06 

 

SDU’nun y-eksenindeki konumuna göre  kayak(kuzey) genel ortalamaya en yakın, 
basketbol sporcuları belirgin şekilde en uzak konumdadır (şekil 1).   

Erkek sporcularda branşa bağlı olarak yapılan ayırma analizi sonuçları tablo 
5’de gösterilmiştir. Genel olarak erkek sporcuların % 60.4’ü somatotip özellik 
açısından kendi branşlarına ayrışmıştır. Bu oran, branşa bağlı özgün somatotip 
yapının çok belirgin olmadığını göstermektedir. Branş seviyesinde 
değerlendirildiğinde; güreş branşındaki sporcuların % 95.4’ü kendi branşında ayırt 
edilmesi bu spor dalında somatotip yapının branşa özgün olduğunu gösterir. Aynı 
şekilde basketbolcuların (% 63.2) ve hentbolcülerin (%64)  kendi branşlarına 
ayrışması da bu spor dallarına  ait somatotip yapının branşa özgün olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Yelken, okçuluk, kayak(alp), kayak(kuzey)) cimnastik ve atletlerde 
branşı ayırt edecek bir somatotip özellik saptanmamıştır.  Yelken sporcularının % 70’i 
güreş, kalanı hentbol ve basketbol branşlarına ayrışmıştır. Benzer şekilde okçuluk  ve 
kayak(alp) sporcuları kendi branşlarının dışında ayrışım göstermiştir (tablo 5). 



Cimnastik, kayak(kuzey)  ve atma, atlama ve sprint dallarındaki atletizm sporcularının 
kendi branşlarına ayrışması da oldukça zayıftır. Cimnastik sporcularının % 87.5’i, 
kayak(kuzey) sporcularının % 69.2’si ve atletlerin % 57.1’i somatotip özellikler 
açısından kendi branşlarının dışındaki spor dallarına dağıldıkları gözlenmiştir.  

 
 

Tablo 5: Erkek sporcularda ayırma analizi sonuçları. 
 Ayırma Analizi ile Belirlenen Branş 
Orijinal 
Branş 

Güreş Yelken Hentbol Okçuluk Cimnastik Basketbol Kayak 
(Kuzey) 

Kayak 
(Alp) 

Atletizm Toplam 

Güreş 62 
(95.4) 

 3      
(4.6) 

      65 

Yelken 7 
(70.0) 

0     
 (0.0) 

2    
(20.0) 

  1     
 (10.0) 

   10 

Hentbol 4 
(16.0) 

 16  
(64.0) 

  2       
 (8.0) 

  3     
(12.0) 

25 

Okçuluk   4    
(44.4) 

0        
(0.0) 

 5     
(55.6) 

   9 

Cimnastik 4 
(50.0) 

 1    
(12.5) 

 1     
 (12.5) 

 2     
(25.0) 

  8 

Basketbol   6   
(31.6) 

  12    
(63.2) 

  1      
(5.3) 

19 

Kayak 
(Kuzey) 

3 
(23.1) 

 4    
(30.8) 

   4     
(30.8) 

 2   
 (15.4) 

13 

Kayak 
(Alp) 

2 
(33.3) 

 1    
(16.7) 

   2     
(33.3) 

0     
(0.0) 

1    
(16.7) 

6 

Atletizm 3 
(21.4) 

 2    
(14.3) 

  2     
 (14.3) 

1       
(7.1) 

 6    
(42.9) 

14 

Parantez içi  değerler yüzde dağılımları göstermektedir. 

 
Bayan sporcuların fiziksel özellikleri tablo 6’de verilmiştir. Bayanlarda; 

okçuluk ve Kayak(alp) sporcuları en yaşlı, basketbolcular en genç, voleybolcular en 
uzun, yelken sporcuları en kısa ve taekwondo sporcuları en düşük, voleybolcular en 
yüksek VA’ya sahiptir (tablo 6). Bayan sporcuların antropometrik somatotip 
bileşenleri tablo 9’da verilmiştir. Branş seviyesinde  mezomorfi ve ektomorfi 
bileşenlerinin VK’sı endomorfi bileşeninden daha yüksektir (tablo 7). Bu iki bileşenin 
tüm branşlarda endomorfiye göre daha değişken olduğunu göstermektedir. Genel 
olarak değerlendirildiğinde bayan sporcuların  dengeli endomorf (3.7-2.9-3.0) vücut 
tipine sahip oldukları saptanmıştır. Aynı şekilde branş düzeyinde değerlendirildiğinde, 
kayak(Alp) hariç genel yapıya paralel olarak  

 
Tablo 6. Değişik branşlardaki bayan sporcuların fiziksel özellikleri. 

BRANŞ N Yaş (Yıl) Boy (cm) VA (kg) 
YELKEN 2 19.5 ± 0.7 159.5 ± 6.6 55.1 ± 2.8 
HENTBOL 15 18.4 ± 1.2 170.8 ± 3.5 65.0 ± 4.3 
OKÇULUK 11 23.4 ± 6.0 164.0±6.6 56.6±9.5 
TAEKWONDO 4 20.7 ± 2.5 162.7 ± 4.7 53.6 ± 3.1 
BASKETBOL 42 15.5 ± 0.9 174.3 ± 7.1 65.5 ± 7.9 
VOLEYBOL 31 16.4 ± 0.7 178.3 ± 5.4 68.0 ± 5.7 
KAYAK (Kuzey) 12 18.3 ± 3.2 160.4 ± 7.2 54.3 ± 7.3 
KAYAK (Alp) 2 23.5 ± 0.7 166.5 ± 7.9 59.5 ± 4.5 
ATLETİZM 7 20.9 ± 4.3 165.2 ± 6.7 58.3 ± 2.1 
GENEL 126 17.7 ± 3.4 171.4 ± 8.7 63.2 ± 8.2 

 
 
 

 



Tablo 7. Değişik branşlardaki bayan sporcuların antropometrik somatotip bileşenleri (X ± sd). 
 
BRANŞ 

 
n 

 
ENDOMORFİ 

VK 
(%) 

 
MEZOMORFİ 

VK 
(%) 

 
EKTOMORFİ 

VK 
(%) 

YELKEN 2 4.8 ± 0.3 6.2 3.6± 0.7 19.7 2.1 ± 0.8 36.8 
HENTBOL 15 3.9 ± 0.8 20.5 3.2 ± 0.7 20.3 2.5 ± 0.7 28.8 
OKÇULUK 11 4.4 ± 1.0 22.7 2.9 ± 0.9 31.8 2.8 ± 1.1 37.4 
TAEKWONDO 4 2.9 ± 0.5 17.2 2.8 ± 0.9 31.6 3.0 ± 0.7 22.9 
BASKETBOL 42 3.7 ± 0.8 21.6 2.8 ± 1.1 37.2 3.1 ± 0.9 29.6 
VOLEYBOL 31 3.5 ± 0.8 22.8 2.5 ± 0.8 32.3 3.4 ± 0.7 21.6 
KAYAK (Kuzey) 12 2.6 ± 1.1 42.3 3.5 ± 0.7 21.1 2.5 ± 1.0 40.5 
KAYAK (Alp) 2 3.0 ± 0.6 20.0 4.0 ± 0.8 21.0 2.6 ± 0.7 26.1 
ATLETİZM 7 2.8 ± 0.5 17.8 3.3 ± 1.3 37.9 2.6 ± 1.2 46.4 
GENEL 126 3.7 ±  0.9 24.3 2.9 ± 1.0 32.0 3.0 ± 0.9 31.1 

 
     
        

      
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Erkek sporcularda spor branşlarının 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

endomorfinin baskın bileşen olduğu gözlenmiştir (tablo 7). Yelken ve hentbol 
branşlarındaki sporcular mezomorfik-endomorf, okçuluk ve basketbol branşlarındaki 
sporcular dengeli endomorf, kayak(alp) ve kayak(kuzey) sporcuları; dengeli 
mezomorf,  voleybol branşındaki sporcular; endomorf ektomorf vücut tipine sahiptir. 
Taekwondo ve atletizm branşlarındaki sporcularda baskın bileşen saptanmamıştır 
(santral).  

Değişik branştan bayan sporcuların SDO ve SDO’ya ait SD(SDO) değerleri 
tablo 8’de, her branşın genel ortalamadan SDU’larının  y-eksenindeki konumları şekil 
2’de gösterilmiştir. Bayanlarda da branşların kendi içerisinde somatotip bileşenleri 
oldukça değişken olmakla beraber, erkeklere göre daha homojen olduğu söylenebilir.  
Fakat bayanlarda da tüm branşlarda  SD(SDO)’ nun SDO’dan yüksek olması, branşların 
kendi içerisinde değişken somatotip özellikler sergilediğini göstermektedir. SDU 
değerlerine göre basketbol sporcularının genel ortalamaya en yakın, yelken 
sporcularının en uzak konumda olduğu saptanmıştır (şekil 2).   

 
 
Şekil 1. Erkek sporcularda spor branşlarının genel 
ortalamadan olan somatotip dağılım uzaklıklarının 

(SDU) y-ekseninde şematik gösterimi. (  Genel 
ortalama) 

 

 
 
Şekil 2. Bayan sporcularda spor branşlarının genel 
ortalamadan olan somatotip dağılım uzaklıklarının 

(SDU) y-ekseninde şematik gösterimi . (  Genel 
ortalama) 
 

 



 
 
 
Tablo 8. Bayan sporcularda branşların kendi içerisinde Somatotip  
Dağılım Ortalaması (SDO) ve standart sapması   

 
BRANŞ 

 
n 

 
SDO 

 
SD(SDO) 

YELKEN 2 1.88 1.88 
HENTBOL 15 2.63 2.94 
OKÇULUK 11 3.27 3.88 
TAEKWONDO 4 2.47 2.65 
BASKETBOL 42 3.24 3.78 
VOLEYBOL 31 2.68 3.02 
KAYAK (Kuzey) 12 3.71 4.21 
KAYAK (Alp) 2 2.08 2.08 
ATLETİZM 7 3.44 4.03 

 
 

  
Tablo 9: Bayan sporcularda ayırma analizi sonuçları. 

 Ayırma Analizi ile Belirlenen Branş 
Orijinal 
Branş 

Yelken Hentbol Okçuluk Taekwondo Basketbol Voleybol Kayak 
(Kuzey) 

Kayak 
(Alp) 

Atletizm Toplam 

Yelken     2         
(100) 

    2 

Hentbol  1       
(6.7) 

  12      
(80.0) 

 1     
 (6.7) 

 1         
 (6.7) 

15 

Okçuluk 1     
 (9.1) 

   10      
(90.9) 

    11 

Taekwondo     2       
 (50.0) 

1        
(25.0) 

  1       
 (25.0) 

4 

Basketbol     33     
 (78.6) 

6       
 (14.3) 

2     
 (4.8) 

 1         
 (2.4) 

42 

Voleybol     22      
(71.0) 

8       
 (25.8) 

  1         
 (3.2) 

31 

Kayak 
(Kuzey) 

 2     
(16.7) 

  7       
 (58.3) 

   3       
 (25.0) 

12 

Kayak  
(Alp) 

    1       
 (50.0) 

 1   
 (50.0) 

  2 

Atletizm      2        
(28.6) 

2   
 (28.6) 

 3        
(42.9) 

7 

Parantez içi  değerler yüzde dağılımları göstermektedir. 

 

  
Bayanlarda branşa bağlı olarak yapılan ayırma analizi sonuçları tablo 9’da 

gösterilmiştir. Genel olarak bayan  sporcuların sadece % 36.5’i somatotip özellik 
açısından kendi branşlarına ayrışmıştır. Bu oran, bayan sporcularda branşa özgün 
somatotip yapı olmadığını göstermektedir. Branş seviyesinde incelendiğinde 
basketbol branşındaki sporcuların  % 78.6’sı, Atletizm branşındaki sporcuların ise 
sadece % 42.9’u kendi branşlarına ayrışmıştır. Ayırma analizi sonuçlarına bağlı olarak   
sadece basketbol branşında somatotip yapının branşa özgü olduğu söylenebilir. 
Voleybol, yelken, hentbol, okçuluk, taekwondo, kayak (kuzey) ve kayak(alp) 
branşındaki sporcular kendi branşlarının dışında ayrışmıştır (tablo 9). Bu branşlardaki 
sporcuların büyük bir bölümü  basketbol branşına ayrışmışlardır.  

 
SONUÇ: Milli seviyedeki erkek sporcularda mezomorfi, bayan sporcularda 

endomorfi baskın somatotip bileşendir. Erkeklerde güreş, basketbol ve hentbol, bayan 
sporcularda sadece basketbol branşa spesifik  somatotip yapı sergilemektedir. Her iki 



cinsiyette de tüm branşlar kendi içerisinde çok değişken somatotip dağılım 
göstermektedir.  
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ELİT KARATE SPORCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 

 
Aytekin SOYKAN*  Fatma Ç.KAYAPINAR*  Nurper ÖZBAR*  Nilüfer SOYKAN**  
Cengiz DİNÇ** 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmada elit erkek karate sporcularının bazı antropometrik özelliklerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında derece elde eden genç ve 
büyükler kategorisinde yer alan 17 elit karate sporcusu araştırmaya dahil edilmiştir. Tek 
aşamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada ölçümler İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bayrampaşa Spor kompleksinde yapılmıştır. Çalışmamızda sporculara; çap, çevre ve deri altı 
yağ ölçümleri uygulanmıştır.  

Sporcuların, ortalama olarak humerus çapı 9.16 ± 0.52 cm., femur çapı 12.01 ± 0.56 
cm., acromion çapı 43.10 ± 1.52 cm., bitrochanter çapı 35.40 ± 1.06 cm. olarak belirlenmiştir. 

Sporcuların, ortalama olarak omuz çevresi 115.67 ± 7.02 cm., göğüs çevresi 96.00 ± 
6.38 cm., insprasyonda göğüs çevresi 100.82 ± 6.66cm., karın çevresi 79.65 ± 6.85 cm., uyluk 
çevresi 51.58 ± 12.70 cm., diz çevresi 37.20 ± 2.72 cm., baldır çevresi değerleri ortalamaları 
36.67 ± 2.94 cm., ayak bileği çevresi 22.17 ± 1.40 cm., ön kol çevresi 26.91 ± 2.27 cm., el 
bileği çevresi 17.00 ± 1.04 cm., biceps 1 çevresi 29.05 ± 3.02 cm., biceps 2 çevresi 32.47 ± 
3.06 cm. olarak tespit edilmiştir. 

Sporcuların ortalama olarak subscapula deri kalınlıkları 9.40 ± 2.72 mm., biceps deri 
kalınlıkları 3.29 ± 0,47.03 mm., triceps deri kalınlıkları 6.47 ± 2.64 mm., chest deri 
kalınlıkları 6.03 ± 1.66 mm., suprailiac deri kalınlıkları 7.81 ± 2.41 mm., abdominal deri 
kalınlıkları 8.58 ± 3.16 mm., thigh deri kalınlıkları 8.72 ± 3.31 mm., calf deri kalınlıkları 7.62 
± 1.95 mm. olarak tespit edilip, vücut yağı değerleri yuhansz formülü ile hesaplanmış ve 
ortalamaları 10.71 ± 1.44 olarak belirlenmiştir.  
 
 
Anahtar kelimeler: Elit Erkek Karate Sporcuları, Çap, Çevre ve Yağ 
 
 
 
SUMMARY 
 

ANTROMETRİC SPECİFİCATİONS OF THE MALE ELİTE KARATE SPORTSMAN 
      

In this study, the aim was determination of the  antropometric specifications of the 
male elite karate sportsman. 17 elite junior and senior karate sportsmen who joint the 
European and World Championships have included to this study. The measurements have 
only one stage and  done in Bayrampaşa Sports Complex belonging to İstanbul Municipality. 
In these measurements, the diameters, circumferences and the under skin fats of the 
sportsmen have been measured. 

The average measurements of the sportsmen are; humerous diameter 9.16 ± 0.52 cm, 
femur diameter 12.01 ±  0.56 cm, acromion diameter 43.10 ± 1.52 cm, bitrochanter diameter 
3 5 . 4 0  ±   1 . 0 6  c m .   
           The average circumference measurements are; shoulder 115.67 ± 7.02 cm, chest 96.00 
± 6.38 cm, breast in respiration  100.82 ± 6.66 cm, belly 79.65 ± 6.85 cm, femur 51.58 ± 
12.70 cm, knee 37.20 ± 2.72 cm, calf 36.67 ± 2.94 cm, ankle 22.17 ± 1.40 cm, arm 26.91 ± 
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2.27 cm, wrist 17.00 ± 1.04 cm, biceps 1 29.05 ± 3.02 cm, biceps 2 32.47 ±3.06cm.  
 
      The average skin thickness of the sportsmen are; subscapula 9.40 ±  2.72 mm., biceps 3.29 
±  0.47 mm, triceps 6.47±  2.64 mm, chest  6.03 ±  1.66 mm, subrailiac 7.81±   2.41 mm, 
abdominal 8.58  ± 3.16 mm, thigh 8.72 ±  3.31 mm, calf 7.62  ±  1.95 mm. These body fat 
measurements are calculated by Yuhansz formula and the averages are between 10.71 ±  1.44 
mm. 
 
 
Key Words: Elite Karate Sportsman, Diameter, Circumference And Skinfold 
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GİRİŞ 

 
Bizim bu çalışmadaki amacımız Türkiye’ de elit düzeyde karate sporu ile uğraşan 

sporcuların ‘antropometrik profillerini’ ortaya koymak ve ölçülen milli sporcuların mevcut 
antopometrik yapılarını  belirleyerek gelecekte bu spora yönlendirilmesi gereken çocukların 
seçiminde ön fikir oluşturacak kriterleri belirlemektir. 

Antropometri insan bedeninin şeklini, belirli ölçme yöntemleriyle, boyutlarına ve yapı 
özelliklerine göre sınıflandıran bir tekniktir. Antropometrik ölçümler, büyüme ve gelişme,  
beden kompozisyonu ve beslenme durumu hakkında bilgi verebilir. Beden eğitimi ve sporda 
büyüme ve gelişme, egzersiz, performans ve beslenme konusundaki çalışmalarda 
“kinantropometri” terimi kullanılmaktadır. Kinantropometri’nin özel amacı, sporcunun vücut 
yapısı ile ilgili olarak sportif uygunluk düzeyi ve amaca uygun olarak yapılan düzenli sportif 
antrenmanın neden olduğu fiziksel gelişim, değişimlerinin genel ve özel koşullarının 
araştırılmasıdır (Özer K. 1993). 

Spor performansında veya sportif başarıda, birçok faktörün yanı sıra antropometrik 
özelliklerin de rolü vardır. Genellikle, genetik olarak belirlenen bu özellikler çok iyi 
değerlendirildiğinde, belirli bir spordaki performans için gerekli olanak sağlanır (Muratlı S. 
1997, Özçaldıran B.1996).  

Vücut yağ yüzdesi ise sağlık kriteri olma yanında, sportif performansın bir ölçütü 
olarak kabul edilmektedir (Açıkada C., Ergen E. 1990). Birçok spor dalında vücut yağ yüzdesi 
ile performans kriterleri arasında olumsuz ilişki gözlenmiştir. Ortalama olarak erkekler % 15, 
bayanlar ise % 27 toplam vücut yağı bulundururlar. Ancak sporcular üzerinde yapılan 
çalışmalarda, spor dalına, yaşa, performans düzeyine ve popülasyona bağlı olarak farklı 
sonuçlar elde edilmiştir (Açıkada ve ark 2001). 

Bu çalışma düzenli olarak karate-do antrenmanları yapmış olan elit düzeydeki 
sporculara ait bazı antropometrik özellikleri tespit ederek karate-do sporcularının profillerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca daha önce karate branşında ülkemizde bu tür bir 
çalışma yapılmamış olması bizi bu çalışmayı yapmaya teşvik etmiştir. 
 
 
MATERYAL METOD 

 
Bu araştırmada elit karate sporcularının fiziki profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmamıza Dünya ve Avrupa şampiyonlarında derece elde eden genç ve büyükler 
kategorisinde yer alan 17 elit erkek karate sporcusu katılmıştır. Araştırmamız tek aşamalı 



 3 

olarak gerçekleştirilmiş olup sporculara; çap, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleri 
uygulanmıştır. 

Çap Ölçümleri: Siber-Megner antropometresi kullanılarak yapılan çap ölçümlerinde 
antropometrenin ucu ile yumuşak dokuya gerektiğince basınç uygulanarak, her alanda aralıklı 
olarak üç ölçüm yapıldı ve ortalama değerler kaydedildi.  

Çevre Ölçümleri: Çevre ölçümleri, vücudun yada parçalarının uzun eksenine dik 
açılarda alındı ve 0,1 cm hassaslıkla kaydedildi. Ölçümlerde gullik şeridi kullanıldı (Zorba E. 
1995). 

Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümü: Vücut yağ yüzdesinin belirlenmesi için her açıda 10 g/sq 
mm basınç uygulayan Holtain marka skinfold kaliper kullanıldı. Bu metotla vücudun sekiz 
standart bölgesinin deri kıvrımı kalınlık ölçümleri (0.1) hassasiyetinde alındı. Ölçümler her 
bir test için üç defa ölçüldü ve mm cinsinden kaydedildi. Ölçümler iki kat deri dokusunun baş 
parmak ve işaret parmağı tutumu ile altındaki kas dokusundan ayrılarak yapıldı (Özer K. 
1993). 

Vücut Yağ Oranları: Sporcular spor yapmayanlara göre deri kıvrım kalınlıkları için daha 
yüksek bir BY ve dolayısı ile daha düşük bir %yağ sergilemişlerdir. Deri kıvrım kalınlıkları 
arttıkça %yağ farkı da artmıştır. Aynı spor dalındaki araştırmalar arasındaki farkları yağsız 
beden kitlesi yoğunluğunu arttıran ve yağ oranını azaltan değişik fiziksel aktivite düzeylerinin 
etkilerine bağlayabiliri (Özer K. 1993). 

vücut yağı belirlemede Yuhasz formülü kullanılmıştır. 
vücut yağı = 5.783+0,153(triceps+subscapula+suprailiac+abdominal deri 

kıvrımları) 
 
BULGULAR 
 

Bu bölümde; elit seviyedeki karate sporcularına uygulanan ölçümlere ait bulgular ve 
elde edilen değerler tablolar ve grafikler halinde verilmiştir.  
 
    Tablo 1: Çap Ölçüm Değerleri 

 N Minimum Maximum Ortalama Sd 
Humerus çap (cm) 17 8.40 10.80 9.16 0.52 
Femur çap (cm) 17 11.30 13.60 12.01 0.56 
Acromion çap (cm) 17 40.00 47.50 43.10 1.52 
Biiliac çap (cm) 17 28.40 33.70 30.94 1.66 
Bitrochanter (cm) 17 33.70 37.10 35.40 1.06 
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     Grafik 1: Çap ölçüm değerleri 
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Sporcuların humerus çapı değerleri ortalaması 9.16 ± 0.52 cm., en küçük değeri 8.40 
cm., en büyük değeri 10.80 cm., femur çapı değerleri ortalamaları 12.01 ± 0.56 cm., en düşük 
değer 11.30 cm., en büyük değer ise 13.60 cm., acromion çapı değerleri ortalamaları 43.10 ± 
1.52 cm., en düşük değer 40.00 cm., en yüksek değer ise 47.50 cm., bitrochanter çapı 
değerleri ortalamaları 35.40 ± 1.06 cm., en düşük değer 33.70 cm., en büyük değer ise 37.10 
cm. olarak belirlenmiştir. 
 
    Tablo 2: Çevre Ölçüm Değerleri 

 N Minimum Maximum Ortalama Sd 
Omuz  (cm) 17 106.00 136.00 115.67 7.02 
Göğüs (cm) 17 89.00 114.50 96.00 6.38 
Göğüs insp. (cm) 17 93.00 116.00 100.82 6.66 
Karın (cm) 17 73.50 101.00 79.65 6.85 
Uyluk (cm) 17 50.05 68.50 51.58 12.70 
Diz (cm) 17 34.00 46.50 37.20 2.72 
Baldır (cm) 17 34.00 45.50 36.67 2.94 
Ayak bileği (cm) 17 20.50 25.50 22.17 1.40 
Ön kol (cm) 17 21.50 33.00 26.91 2.27 
El bileği (cm) 17 16.00 19.50 17.00 1.04 
Biceps 1 (cm) 17 26.00 37.00 29.05 3.02 
Biceps 2 (cm) 17 29.00 40.00 32.47 3.06 
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    Grafik 2: Çevre Ölçüm Değerleri 
 

Sporcuların omuz çevresi değerleri ortalamaları 115.67 ± 7.02 cm., en düşük değer 
106.00 cm., en yüksek değer ise 136.00 cm., göğüs çevresi değerleri ortalamaları 96.00 ± 6.38 
cm., en düşük değer 89.00 cm., en yüksek değer ise 114.50 cm., insprasyonda göğüs çevresi 
değerleri ortalamaları 100.82 ± 6.66cm., en düşük değer 93.00 cm., en yüksek değer ise 
116.00 cm., karın çevresi değerleri ortalamaları 79.65 ± 6.85 cm., en düşük değer 73.50 cm., 
en yüksek değer ise 101.00 cm., uyluk çevresi değerleri ortalamaları 51.58 ± 12.70 cm., en 
düşük değer 55.00 cm., en yüksek değer ise 68.50 cm., diz çevresi değerleri ortalamaları 
37.20 ± 2.72 cm., en düşük değer 34.00 cm., en yüksek değer ise 46.50 cm., baldır çevresi 
değerleri ortalamaları 36.67 ± 2.94 cm., en düşük değer 34.00 cm., en yüksek değer ise 45.50 
cm. olarak belirlenmiştir.  

Sporcuların ayak bileği çevresi değerleri ortalamaları 22.17 ± 1.40 cm., en düşük 
değer 20.50, cm. en yüksek değer ise 25.50 cm., ön kol çevresi değerleri ortalamaları 26.91 ± 
2.27 cm., en düşük değer 21.50 cm., en yüksek değer ise 33.00 cm., el bileği çevresi değerleri 
ortalamaları 17.00 ± 1.04 cm., en düşük değer 16.00 cm., en yüksek değer ise 19.50 cm., 
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sporcuların biceps 1 çevresi değerleri ortalamaları 29.05 ± 3.02 cm., en düşük değer 26.00 
cm., en yüksek değer ise 37.00 cm., biceps 2 çevresi değerleri ortalamaları 32.47 ± 3.06 cm., 
en düşük değer 29.00 cm., en yüksek değer ise 40.00 cm. olarak tespit edilmiştir. 

 
    Tablo 3: Deri Altı Yağ Ölçüm Değerleri 

 N Minimum Maximum Ortalama Sd 
Subscapula (mm) 17 6.00 17.40 9.40 2.72 
Biceps (mm) 17 2.50 4.30 3.29 0.47 
Triceps (mm) 17 4.00 15.00 6.47 2.64 
Chest (mm) 17 4.20 10.00 6.03 1.66 
Suprailiac (mm) 17 5.20 14.60 7.81 2.41 
Abdominal (mm) 17 4.90 16.20 8.58 3.16 
Thigh (mm) 17 5.60 20.00 8.72 3.31 
Calf (mm) 17 5.70 12.40 7.62 1.95 
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    Grafik 3: Deri Altı Yağ Ölçüm Değerleri 
 

Sporcuların subscapula deri kalınlıkları ortalamaları 9.40 ± 2.72 mm., en düşük değer 
6.00 mm., en yüksek değer ise 17.40 mm., biceps deri kalınlıkları ortalamaları 3.29 ± 0,47.03 
mm., en düşük değer 2.50 mm., en yüksek değer ise 4.30 mm., triceps deri kalınlıkları 
ortalamaları 6.47 ± 2.64 mm., en düşük değer 4.00 mm., en yüksek değer ise 15.00 mm., chest 
deri kalınlıkları ortalamaları 6.03 ± 1.66 mm., en düşük değer 4.20 mm., en yüksek değer ise 
10.00 mm., suprailiac deri kalınlıkları ortalamaları 7.81 ± 2.41 mm., en düşük değer 5.20 
mm., en yüksek değer ise 14.60 mm., abdominal deri kalınlıkları ortalamaları 8.58 ± 3.16 
mm., en düşük değer 4.90 mm., en yüksek değer ise 16.20 mm., thigh deri kalınlıkları 
ortalamaları 8.72 ± 3.31 mm., en düşük değer 5.60 mm., en yüksek değer ise 20.00mm., calf 
deri kalınlıkları ortalamaları 7.62 ± 1.95 mm., en düşük değer 5.70 mm., en yüksek değer ise 
12.40 mm. olarak tespit edilmiştir.  

 
    Tablo 4: Vücut % Yağ Değerleri 

 N Minimum Maximum Ortalama Sd 
Vücut yağı yüzdesi 17 9.24 15.39 10.71 1.44 

 
Sporcuların vücut yağı değerleri yuhasz formülü ile hesaplanmış ve vücut yağı 

değerleri ortalamaları 10.71 ± 1.44, en düşük değer 9.24, en yüksek değer ise 15.39 olarak 
tespit edilmiştir.  
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TARTIŞMA SONUÇ 
 

Sporcuların Humerus çapı değerleri ortalaması 9.16 ± 0.52 cm., en küçük değeri 8.40 
cm., en büyük değeri 10.80 cm., femur çapı değerleri ortalamaları 12.01 ± 0.56 cm., en düşük 
değer 11.30 cm., en büyük değer ise 13.60 cm., acromion çapı değerleri ortalamaları 43.10 ± 
1.52 cm., en düşük değer 40.00 cm., en yüksek değer ise 47.50 cm., bitrochanter çapı 
değerleri ortalamaları 35.40 ± 1.06 cm., en düşük değer 33.70 cm., en büyük değer ise 37.10 
cm. olarak belirlenmiştir.  
 Sporcuların omuz çevresi değerleri ortalamaları 115.67 ± 7.02 cm., en düşük değer 
106.00 cm., en yüksek değer ise 136.00 cm., göğüs çevresi değerleri ortalamaları 96.00 ± 6.38 
cm., en düşük değer 89.00 cm., en yüksek değer ise 114.50 cm., insprasyonda göğüs çevresi 
değerleri ortalamaları 100.82 ± 6.66 cm., en düşük değer 93.00 cm., en yüksek değer ise 
116.00 cm., karın çevresi değerleri ortalamaları 79.65 ± 6.85 cm., en düşük değer 73.50 cm., 
en yüksek değer ise 101.00 cm., uyluk çevresi değerleri ortalamaları 51.5 8± 12.70 cm., en 
düşük değer 55.00 cm., en yüksek değer ise 68.50 cm., diz çevresi değerleri ortalamaları 
37.20 ± 2.72 cm., en düşük değer 34.00 cm., en yüksek değer ise 46.50 cm., baldır çevresi 
değerleri ortalamaları 36.67 ± 2.94 cm., en düşük değer 34.00 cm., en yüksek değer ise 45.50 
cm. olarak tespit edilmiştir 

Sporcuların ayak bileği çevresi değerleri ortalamaları 22.17 ± 1.40 cm., en düşük 
değer 20.50 cm., en yüksek değer ise 25.50 cm., ön kol çevresi değerleri ortalamaları 26.91 ± 
2.27 cm., en düşük değer 21.50 cm., en yüksek değer ise 33.00 cm., el bileği çevresi değerleri 
ortalamaları 17.00 ± 1.04, cm. en düşük değer 16.00 cm., en yüksek değer ise 19.50 cm., 
biceps 1 çevresi değerleri ortalamaları 29.05 ± 3.02 cm., en düşük değer 26.00 cm., en yüksek 
değer ise 37.00 cm., biceps 2 çevresi değerleri ortalamaları 32.47 ± 3.06 cm., en düşük değer 
29.00 cm., en yüksek değer ise 40.00 cm. olarak tespit edilmiştir 

Sporcuların subscapula deri kalınlıkları ortalamaları 9.40 ± 2.72 mm., en düşük değer 
6.00 mm., en yüksek değer ise 17.40 mm., biceps deri kalınlıkları ortalamaları 3.29 ± 0.47 
mm., en düşük değer 2.50 mm., en yüksek değer ise 4.30 mm., triceps deri kalınlıkları 
ortalamaları 6.47 ± 2.64 mm., en düşük değer 4.00 mm., en yüksek değer ise 15.00 mm., chest 
deri kalınlıkları ortalamaları 6,03 ± 1.66 mm., en düşük değer 4.20 mm., en yüksek değer ise 
10.00 mm., suprailiac deri kalınlıkları ortalamaları 7.81 ± 2.41 mm., en düşük değer 5.20 
mm., en yüksek değer ise 14.60 mm., abdominal deri kalınlıkları ortalamaları 8.58 ± 3.16 
mm., en düşük değer 4.90 mm., en yüksek değer ise 16.20 mm., thigh deri kalınlıkları 
ortalamaları 8.72 ± 3.31 mm., en düşük değer 5.60 mm., en yüksek değer ise 20.00 mm., calf 
deri kalınlıkları ortalamaları 7.62 ± 1.95 mm., en düşük değer 5.70 mm., en yüksek değer ise 
12.40 mm., vücut yağ  yüzdesi 10.71 ± 1.44, en düşük değer 9.24 , en yüksek değer ise 15.39 
olarak tespit edilmiştir.  

Polat ve arkadaşlarının (2002), elit Taekwon-do sporcuları üzerinde yaptıkları 
çalışmada sporcuların vücut yağ yüzdeleri ölçüm değerleri ortalaması 14.08, en küçük değeri 
10.17 , en yüksek değeri 23.10 olarak bulmuşlardır. 

Reilly, (1990) yaptığı çalışmada boyları 172- 178 cm. arasındaki kiloları 62.3- 81.8 
kg. olan elit erkek güreşçilerin vücut yağ yüzdesini 4- 14 arasında bulmuştur.  

Özer (1992) boy ortalamaları 160.6, kilo ortalamaları 52.5 olan cimnastikçiler 
üzerinde yaptığı araştırmada vücut yağ yüzdesini 5.96 olarak bulmuştur. Tamer (1991) 87 
erkek Beden Eğitimi Öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada vücut yağ yüzdesini 12.5 olarak 
bulmuştur.  

Sevim ve arkadaşları (1996) yaptıkları çalışmada 18-19 yaş beden eğitimi 
öğrencilerinin vücut yağ oranını 10.876 olarak bulmuştur. İşleğen ve arkadaşları (1989) 15-17 
yaş genç milli futbol takım oyuncularında vücut yağ  oranını % 11.0 bulurken, Kayatekin ve 
arkadaşları (1994) Bir geç futbol takımının fizyolojik profili değerlendirmesinde % 10,32 
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olarak bulmuş, İmamoğlu ve arkadaşlarının (2002) yıldız futbolcular üzerinde yaptığı bir 
başka çalışmada ise sporcuların yağ oranı % 7,79 olarak bulunmuştur.  

Wilmore’un (1969) profesyonel futbolcular üzerinde yaptığı çalışmada, vücut yağ 
oranını ortalama % 14,4 olarak hesaplamıştır.  

Reeves ve ark (1999) Asya’da yaptıkları araştırmada vücut yağ yüzdesini % 17,3 
olduğunu tespit etmişlerdir.  

Kayatekin ve arkadaşlarının 1993’de futbolcularda (Zorba ve Ziyagil, 1995) vücut 
yağını % 10,8 olarak hesaplamışlardır  

Gültekin ve arkadaşları (2002) elit sporcular üzerinde yapmış oldukları çalışmada, 
futbolcuların vücut yağ oranı ortalama değerini %15,1, yağsız vücut kitlesi % 84,9, 
haltercilerin vücut yağ yüzdesi değerlerini  % 18,2, vücut kitlesi yüzdesi ise 81,8 iken 
hentbolcülerin vücut yağ oranı ortalama değerini 20,8, yağsız vücut kitlesi %79,1, 
güreşçilerin vücut yağ oranı ortalama değerini % 13,06, yağsız vücut kitlesi % 86,9 olarak 
bulurlarken tekvandocuların vücut yağ yüzdesi %16,8 yağsız vücut kitlesi %83,2 olarak 
belirtmektedirler.  

Malhotra ve arkadaşlarının (1972) yaptıkları araştırmada Haltercilerin vücut yağ 
yüzdesi değerlerini % 9,8 olarak hesaplamışlardır.  
 Turnagöl ve Demirel’in (1992) Türk Milli Haltercileri üzerine yaptıkları araştırmada 
vücut yağ yüzdesini 13,8 ve yağsız vücut kitlesini yüzdesi  ise 86,2 olarak hesaplanmıştır. 

Doğu ve arkadaşlarının (1994) yapmış oldukları araştırmada, güreşçilerin vücut yağ 
yüzdesi değeri %10,9 olarak hesaplanmıştır.  

Güreşçiler için vücut  yağı ortalama değerleri %6 ila %15 arasında olması yapılan 
çeşitli araştırmalarla ortaya konmaktadır (Houtkooper LB, Going SB, 1994; Sinning WE. 
1996).  

Fazla vücut yağı fiziksel aktiviteyi engelleyici bir özellik taşımaktadır. Gerçekte vücut 
yağı fazla olanlar dayanıklılık aktivitelerinde daha fazla inaktif dokuyu taşımak zorunda 
olduklarından diğerlerine göre daha fazla enerji tüketmek durumundadırlar (Johnson G. O., 
Craıg J. C. 1987). Vücut yağı oranının yüksek olması kuvvet, çeviklik ve esnekliğin 
azalmasına ve enerji kaybına neden olabilmektedir. Çünkü kuvvet ve performansı etkileyen 
faktörlerden biri de vücut yağ oranıdır (İmamoğlu ve ark 1996). 

Elde edilen veriler ışığında sporcuların ortalama vücut yağ yüzdesi 10.714 olarak 
bulunmuştur. Yapılan literatür taramasında aynı özelliklere sahip mücadele sporlarından 
taekwon-do ve güreş branşlarında ortalama yağ yüzdeleri karate sporuna oranla daha yüksek 
tespit edilmiştir. Karate sporunun bir sıklet sporu olması, patlayıcı kuvvete dayalı ve 
müsabaka boyunca çok hareketli bir karaktere sahip olması vücut yağ oranının düşük olmasını 
gerektirir.  
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ÖZET 
 

Bu araştırmada elit erkek karate sporcularının motor özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmamıza Dünya ve Avrupa şampiyonlarında derece elde eden genç ve 
büyükler kategorisinde yer alan 17 elit karate sporcusu katılmıştır. Araştırmamız tek aşamalı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Ölçümler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Spor 
kompleksinde yapılmıştır.  

Çalışmamızda sporculara; dikey sıçrama, durarak çift ayak uzun atlama, otur- uzan  
testleri, çoktan seçmeli ve işitsel basit reaksiyon süreleri ölçülmüştür. Elde edilen ortalama 
değerler; sporcuların yaş ortalamaları 25.35 ± 4.15 yıl, dikey sıçrama değerleri ortalamaları 
67.21 ± 6.70 cm., çift ayak durarak uzun atlama değerleri ortalamaları 222.14 ± 16.94 cm., 
Lewis Nomogramından elde ettiğimiz anaerobik güç ortalama değeri, 131.41 ± 21.30 kg 
olarak bulunurken,  esneklik  değerleri ortalamaları 43.47 ± 8.58cm., çoktan seçmeli 
reaksiyon zamanı ortalamaları 299.67 ± 62.90 ms., işitsel basit reaksiyon süresi ortalamaları 
195.20 ± 41.27 ms. olarak saptanmıştır. Anaerobik güç değerleri benzer özelliklere sahip 
sporlara göre ortalama sonuçlar verirken reaksiyon süreleri oldukça düşük bulunmuştur.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Elit Erkek Karate Sporcuları, Dikey Sıçrama, Durarak Uzun Atlama, 
Otur-Eriş, Reaksiyon Süresi. 
 
 

SUMMARY 
 

ANAEROBİC POWER AND FLEXİBİLİTY  AND REACTİON TİME OF ELİTE  
KARATE SPORTSMAN 

 
In this study, the aim was determination of the  motor  specifications of the male 

elite  karate sportsman. 17 elite junior and senior karate sportsmen who joint the European 
and World Championships have included to this study. The measurements have only one 
stage and  done in Bayrampaşa Sports Complex belonging to İstanbul Municipality.  
               In this study, horizontal  jump, two feet long jump, sit-reach test and the  reaction 
time are applied.  The average horizontal jump measurements are 67.21 ± 6.70 cm, the 
average two feet long jump measurements are 222.14 ± 16.94 cm. the aerobic force  value of 
by Lewis Monogram is 131.41 ± 21.30 kg and the value of  flexibility is 43.47 ±  8.58cm. and  
auditory basic reaction time value  is 195.20 ±  41.27ms., and  the choose reaction time value 
is 299.67 ± 62.90 ms. As a result, in karate sports these values showed that the sportsmen’s 
reaction times are fairly low and their need to improve their reaction times.  
 

 Key Words: Elite Karate Sportsman, Vertical  Jump, Stabil Long Jump, Sit- Reach Test and 
Reaction Time  

 
*Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
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GİRİŞ 
 

Bizim bu çalışmadaki amacımız, elit düzeyde karate sporu ile uğraşan sporcuların 
‘motor özelliklerinden anaerobik güç ve esneklik değerlerini ve reaksiyon sürelerini’ ortaya 
koymaktır. Ölçüm yapılan milli sporcuların mevcut bazı motorsal verilerini belirleyerek 
gelecekte bu spora yönlendirilmesi gereken çocukların seçiminde ön fikir oluşturacak ayrıca 
ideal karate sporcusu verilerini tespit ederek yetenek seçimi kriterlerinde yol gösterici 
olmasıdır. 

Üst düzey sportif performans,  motorik, psikolojik ve antropometrik faktörlerin 
oluşturduğu bir bileşenler bütünüdür. Karate sporu, sporcuların yüksek anaerobik kapasite 
değerleri, cesaret, yorgunluk ve strese karşı olan dirençleri, taktik zeka yetenekleri ile tüm 
sporlar içerisinde özel bir yere sahiptir. 

Karate-do sporunda gerekli olan motorik özellikler; reaksiyon sürati, kuvvet, kuvvette 
devamlılık, aerobik ve anaerobik dayanıklılık ve esnekliktir. Bu elementleri geliştirmek için 
temel antrenmanlardan, yüksek performans antrenmanlarına kadar tümünden 
faydalanılmaktadır  (Gündüz N.1997).  

Son derece incelik isteyen Karate-do bir zeka sporudur. Ritim, yumuşaklık, çabukluk 
çeviklik, refleks, konsantrasyon ve koordinasyon unsurlarını bir arada toplar (Öztek İ. 1999). 

Genetik olarak özellikle bacak esnekliğine sahip olmak tekmelerin yüz seviyesine 
yükselmesini ve enerjinin daha ekonomik kullanılmasını kolaylaştırır. Bel esnekliğinin iyi 
olması rakibe güvenli mesafeden yaklaşma ve saha içerisinde daha rahat hareket etme 
kapasitesini artırır. Karate müsabakası 8x8 m2’lik bir alan içerisinde uygulanmaktadır bu 
nedenle sporcuların yüksek anaerobik kapasite değerleri, cesaret, yorgunluk ve strese karşı 
olan dirençleri, taktik zeka yetenekleri ve çeviklikleri ile tüm sporlar içerisinde özel bir yere 
sahiptir.  
 
MATERYAL-METOD 
 
Dikey Sıçrama Testi: Deneklerin alt ekstremite kaslarının patlayıcı güçleri dikey sıçrama 
testi ile yapılmıştır. Denekler teste başlamadan önce yaklaşık 5 dk.’dan 10 dk.’ya kadar 
esneme ve ısınma sonrası birkaç dikey sıçrama denemesi yapması sağlamıştır. İki sıçrama 
yaptırılmıştır. Denekten adım almadan kollarını kullanarak yukarıya sıçraması istendi. Takai 
jump meter ile ölçüm yapıldı. Lewis nomogramı ile deneklerin dikey sıçrama yüksekliği ve 
vücut ağırlıkları kullanılarak anaerobik güçleri hesaplanmıştır. Anaerobik gücün dikey 
sıçrama ve vücut ağırlığından belirlenebilmesi için kullanılırken metre birim formülü (kg-
m/sn) : P= v 4,9 (Ağırlık) v D n)   

P= Güç 
Dn= Dikey sıçrama mesafe (m) (Fox E.L. ve ark.1998, Kasap H. 2001, Zorba E. Ve 

ark. 1995, Zorba E. 2001, Tekelioğlu A.1999). 
 
Durarak Uzun Atlama Testi: Kaygan olmayan bir zeminde yere düz bir çizgi çizildi. 
Denekler testten önce 5 dk. süreyle, esneme egzersizleri yaptırılarak ısındırıldı ayakları aynı 
seviyede ve parmak uçları çıkış çizgisinin gerisinde ayakta durması sağlandı. Bu esnada 
başlangıç çizgisine basmamasına dikkat edildi. Kollarını yatay olarak öne ve uzağa sıçramak 
için sert bir hamle yapmaları ve dengelerini kaybetmeden ayaklar bitişik olarak yere 
konmaları istendi. Deneğin geriye doğru düşmesi yada vücudunun herhangi bir kısmının yer 
ile temas etmesi halinde atlayış tekrarlatıldı. Ayrı durum öne sürme şeklinde olduğunda 
atlayışı dikkate alındı. Deneğin sıçrama sonrasında yere konuşta her iki ayağının topuk 
hizasının aynı olmadığı durumlarda çıkış çizgisine yakın olan ayak topuğundan ölçüm yapıldı. 
Ölçümde çelik metre kullanıldı ve her deneğin ayrı ayrı çıkış noktası ve düşme noktası 
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ölçülerek cm. cinsinden kaydedildi. Deneklere 2 kez deneme hakkı verildi ve en iyi derecesi 
kabul edildi (Kasap H. 2001, Sevim Y.1997). 
Otur- Uzan Testi: Test için kullanılan araç (test sehpası); Uzunluk 35cm, genişlik 45cm, 
yükseklik 32 cm. Otur-uzan testi  (sit and reach testi ) hamstring ve sırt kaslarının esnekliğinin 
ölçülmesi için kullanıldı. Denekler ayak tabanlarını Otur-uzan sehpasının kendilerine bakan 
yüzüne yerleştirdiler. Elleri ile sehpanın üzerine doğru dizlerini bükmeden ileri uzanabildiği 
kadar uzandılar ve iki saniye sabit olarak beklediler. Uzanılabilen mesafe santimetre olarak 
kaydedildi. Ayrıca, teste başlamadan önce deneklere 3-5 dakikalık ısınma egzersizleri 
yaptırıldı. Test iki defa tekrar edildi ve en iyi sonuç esneklik değeri olarak kabul edildi.  
Reaksiyon zamanı ölçümleri: İşitsel reaksiyon dominant el kullanılarak 5 uyaran üzerinden 
ve görsel reaksiyon sağ ve soldan gelen karışık ışık uyarılarına (bileşik reaksiyon) 10 uyaran 
üzerinden tepki vermeleri istendi. Ölçümler Bosco’nun  “New Test 2000” test cihazı ile 
yapıldı ve ölçüm değerleri saniyenin 1/1000 hassasiyetinde reaksiyonlara verilen tepki 
kaydedildi (Alpkaya U., 2001).  
 
 
BULGULAR 
 
Tablo 1: Dikey Sıçrama ve Çift Ayak Durarak Uzun Atlama, Otur- Uzan Esneklik ve 
Anaerobik Güç Değerleri 

 N Minimum Maximum Ortalama Std. Sapma 
Yaş (yıl) 17 19.00 35.00 25.35 4.12 
Dikey sıçrama (cm) 17 54.00 78.00 67.21 6.70 
Otur-uzan (cm) 17 26.00 57.00 43.47 8.58 
Anaerobik güç (kgm/sn) 17 103.00 190.00 131.411 21.307 
Çift ayak uz.atl. (cm) 17 190.00 247.00 222.14 16.94 
     

Sporcuların, dikey sıçrama değerleri ortalaması 67.21 ± 6.70 cm, çift ayak durarak 
uzun atlama değerleri ortalamaları 222.14 ± 16.94 cm. esneklikleri 43.47 ± 8.58 cm., dikey 
sıçrama derecelerinin Lewis Nomogramındaki karşılıklarının alınması sonucu elde ettiğimiz 
anaerobik güç ortalama değeri 131,4118 ± 21,3074 kgm/sn. olarak bulunmuştur.  

 
 

Tablo 2: Reaksiyon Süresi Değerleri 

 N Minimum Maximum Ortalama Std. Sap. 

Çoktan seçmeli reak. süresi (mls) 17 225 463 299.67 62.90 

İşitsel basit reaksiyon süresi (mls) 17 138 289 195.20 41.27 

Sporcuların çoktan seçmeli reaksiyon zamanları değerleri ortalamaları 299.67 ± 62.90 
ms., en düşük değer 225ms., en yüksek değer ise 463ms. olarak tespit edilmiştir. 

Sporcuların işitsel basit reaksiyon zamanları değerleri ortalamaları 195.20 ± 41.27 ms., 
en düşük değer 138 ms., en yüksek değer ise 289 ms. olarak tespit edilmiştir.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Sporcuların esneklikleri otur-uzan testi ile ölçülmüş ve sporcuların ölçüm değerleri 
ortalamaları 43.47 ± 8.58cm., en düşük değer 26.00cm., en yüksek değer ise 57.00cm. olarak 
tespit edilmiştir.  

Erhan (1995) İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi erkek 
voleybol takımı oyuncularının ortalama esneklik değerlerini sırası ile 32.1, 27.3 ve 32.9 cm 
olarak bulmuştur (Demiralp,  1999). 

Kaynak (1999), çalışma grubunu oluşturan voleybol takım oyuncularının ortalama 
esneklik değerlerini 30.65±3.89cm olarak tespit etmiştir. 

Özgür ve Odabaş (2002) yaptıkları çalışmada Türkiye Erkek Voleybol I.Lig (A1) ve II. 
Lig (A2) Libero Oyuncularının öne esneklik değerlerini 13,263±7,7 cm. olarak bulmuşlardır. 

Tamer 1992’de yaptığı çalışmada 17 Galatasaraylı erkek sporcunun otur-uzan değerleri 
ortalamasını 22.18 cm. olarak bulmuştur. 

Şenel 1997’de yaptığı çalışmada 7 erkek bisiklet sporcusunun otur-uzan değerleri 
ortalamasını 27.14 cm. olarak bulmuştur. 

Tamer 1991’de yaptığı çalışmada 18 erkek BES öğrencisinin otur- uzan değerleri 
ortalamasını 33.3 cm. olarak bulmuştur. 

Gettman ve Pollack (1997) antrenmansız kişilerde 35 cm.’lik ortalama elde ederken, 
Zhuu ve arkadaşları Çinli erkeklerde 42.8 cm’lik değer elde etmişlerdir.  

Arabacı R. (2002) çalışmasında, güreşçilerin ortalama esneklik değerlerini, başlangıçta 
10.6 cm ve üç ay sonra 14.1 cm tespit etmiştir. 

Kalkavan ve ark. (1997) erkek sporcuların 24.05±6.82 olarak bulurken Baltacı (1996) 29 
yaş grubu devlet halk dansları oyuncularının otur eriş değerlerini 29.78±2.52cm olarak 
belirtmektedir. 

Açıkada ve ark (2001) genç milli su topu sporcularının otur eriş değerlerini 10.7 ±  
9.4cm. olarak bulmuşlardır.  

Jackson ve Pollock (1995), otur-uzan esneklik testi standart değerlerini, 28 cm. ve altı 
çok kötü, 29-33 cm. kötü, 34-45 cm. orta, 46-54 cm. iyi, 55 cm. ve üstü ise, mükemmel 
değerler olarak saptamıştır. 

Elde edilen verilere göre karate sporcularının otur- uzan test sonuçları 43.47 cm. olarak 
tespit edilmiştir. Tekme ve yumruklardan oluşan ve geniş hareket serbestisi gerektiren karate 
sporunda esneklik en önemli kriterlerdendir. Daha uzağa yumruk vurmak, daha yukarıya 
tekme kaldırabilmek ve saha içerisinde rahat hareket edebilmek için geniş bir hareket 
kabiliyetine ihtiyaç vardır ki bulgularımızı diğer literatür bilgileri ile karşılaştırdığımızda elit 
karatecilerimizin esneklik değerlerinin beklenilen seviyede olduğu görülmektedir. 

Sporcuların, dikey sıçrama değerleri ortalaması 67.21 ± 6.70 cm., en küçük değeri 
54.00cm., en büyük değeri 78.00cm., çift ayak durarak uzun atlama değerleri ortalamaları 
222.14 ± 16.94, cm. en düşük değer 190.00 cm., en büyük değer ise 247.00 cm. olarak 
bulunmuştur.  

Kaynak (1999), Elazığ spor kulübü durarak uzun atlama değerlerini 2.51±0.13, Ankara 
Kolej Spor Kulübü durarak uzun atlama değerleri 2.60±0.08, Samsun DSİ Spor Kulübü 
durarak uzun atlama değerleri 2.52±0.16 m., dikey sıçrama değerlerlerini 64.00±6.26 m. 
olarak tespit etmiştir. 

Ergun ve ark (1994) çalışmalarında elit bir voleybol takımının durarak uzun atlama 
ortalamalarını 238.55±16.73 cm, dikey sıçrama blokta ortalamalarını 57.65±5.02 cm,öne 
esneklik ortalamalarını 28.09±9.96 cm bulmuşlardır.  
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Gladden, (1978) çalışmasında antrene voleybolcuların dikey sıçrama ortalamasını 67.3 
cm, Smith ve ark. (1992) Kanada’lı 15 erkek milli voleybolcunun dikey sıçrama ortalamasını 
76.0 cm olarak bulmuşlardır (Özgür T., Odabaş B. 2002).  

Özgür ve Odabaş (2002) yaptıkları çalışmada dikey sıçrama ortalamalarını 56,50±4,8 
cm, durarak uzun atlama 256±16,8 cm. olarak bulmuşlardır. 

Dikey Sıçrama derecelerinin Lewis Nomogramındaki karşılıklarının alınması sonucu 
elde ettiğimiz anaerobik güç minimal değer 103 kgm/sn., maksimal değer 190 kgm/sn., 
ortalama değer 131.4118 ± 21.3074 kgm/sn. olarak kaydedilmiştir. 

Kuter 1992’de yapmış olduğu çalışmada 10 erkek basketbol sporcusunun maksimal 
anaerobik güç ortalamasını 163.2 kg.m/sn. olarak tespit etmiştir. 

Tamer 1992’de yapmış olduğu çalışmada 17 erkek Galatasaray takımı futbolcusunun  
maksimal anaerobik güç ortalamasını 131.8 kg.m/sn., Konya Spor takımı futbolcusunun  
maksimal anaerobik güç ortalamasını 119.06 kg.m/sn. olarak tespit etmiştir. Ayrıca 1996’da 
yapmış olduğu başka bir çalışmada 22 erkek Elazığ Spor takımı futbolcusunun  maksimal 
anaerobik güç ortalamasını 118.07 kg.m/sn. olarak tespit etmiştir. 

Tamer 1991’de 87 BES öğrencisine yaptığı çalışmada maksimal anaerobik güç 
ortalamasını 120 kg.m/sn. olarak tespit etmiştir. 

Arabacı R. (2002) yapmış olduğu çalışmada, güreşçilerin ortalama anaerobik güçlerini, 
başlangıçta 63.4 kg.m/sn  ve üç ay sonra 76.5 kg.m/sn olarak belirtmektedir.  

Song ve Cipriano (1984) 18-24 yaş elit Amerika’lı güreşçilerinin yarışma sezonu öncesi 
ve sonrası vücut kilogramları başına anaerobik kapasiteleri sezon öncesi: 31,9 kpm/kg ve 
sezon sonrası: 32,9 kpm/kg olarak bulmuşlardır.   

Baumgartner ve Jackson (1987), 17 yaşındaki sedanter erkek ve kızlarda dikey sıçrama 
değerlerini sırasıyla; 50 cm ve 33 cm olarak bulmuşlardır. AAHPER (1966) çalışmalarında 
17–18 yaş arasındaki basketbol oynayan erkek ve kız çocuklarında dikey sıçrama değerlerini 
sırasıyla; 51 cm ve 33 cm olarak saptamışlardır. 

Çimen ark (1997) genç erkek milli masatenisçi sporcuların anaerobik güç değerleri 
46,3±8,44 olarak bulmuşlardır. 

Kalkavan ve ark (1997) erkek sporcuların anaerobik güç değerleri 93.7±11.5 olarak 
belirtmektedirler,   

Sterkowicz ve arkadaşları(1999) büyükler kategorisindeki 15 judocu üzerinde yaptıkları 
çalışmada deneklerin anaerobik güçlerini 11,36 w/kg., olarak tespit etmişlerdir.  

Thomas S.G. ve arkadaşları(1989) yaptıkları çalışmada kanada milli takımındaki 
judocuların anaerobik güçlerini 13,7 W/kg.,bulurken,  Zdanowicz ve arkadaşları  Polonya 
milli takım judocularının anaerobik güçlerini ise 11,43 w/kg. olarak tespit etmişlerdir.  

Tutkun(l996), yapmış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında erkek judocuların 
anaerobik güçlerini, 124,00 +16,46 kg.m./sn. olarak tespit etmiştir.  
          Bulgularımıza göre; sporcuların çoktan seçmeli reaksiyon zamanları değerleri 
ortalamaları 299.67 ± 62.90 ms., en düşük değer 225 ms., en yüksek değer ise 463 ms. olarak 
tespit edilmiştir. Sporcuların işitsel basit reaksiyon zamanları değerleri ortalamaları 195.20 ± 
41.27 ms., en düşük değer 138 ms., en yüksek değer ise 289 ms. olarak tespit edilmiştir.  

Polat Y. ve ark. (2002), taekwondo sporcuları üzerinde yaptığı çalışmada çoktan 
seçmeli reaksiyon zamanını 254.21 ± 36.92 ms., işitsel reaksiyon zamanını ise 181.85 ± 23.18 
ms. olarak bulmuştur. 

Cicioğlu ve arkadaşları (1998), çeşitli üniversitelerin beden eğitimi öğrencilerinin 
reaksiyon zamanlarını araştırdığı raporda; Gazi Üniversitesi öğrencileri ses sağ el 
reaksiyonunu 0.14 ± 0.01ms., Erciyes Üniversitesi öğrencileri ses sağ el reaksiyonunu 0.14 ± 
0.02 ms., Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ses sağ el reaksiyonunu 0.16 ± 0.03 ms., ODTÜ 
öğrencilerinin ses sağ el reaksiyonunu 0.14 ± 0.02 ms. olarak   bulmuşlardır. 
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Şenel ve arkadaşları (1998)’de yaptıkları çalışmada Türk milli badmintoncular için ses 
sağ el reaksiyon zamanlarını 11.87 ± 1.5 ms., Şenel ve ark (1997) Türk milli bisikletçilerin ses 
sağ el reaksiyon zamanlarını 0.18 ± 0.01 ms. , sol el reaksiyon zamanlarını da 0.17 ± 0.08 ms. 
olarak bulmuşlardır. 

Kutlu ve arkadaşları (1996)’da yaptıkları çalışmada milli boksörler için ses el 
reaksiyon zamanını 22.11 ± 2.32  ms. olarak bulmuşlardır. 

Erzurumluoğlu ve Arkadaşları (1999)’da yaptıkları çalışmada Üniversiteli  değişik 
branşlarda spor yapan erkek öğrencilerin reaksiyon değerlerini ölçmüşler ve voleybolcular 
için 25.69 ms., futbolcularda 26.27 ms., basketbolcular için 28.21 ms, güreşçiler için 28.75 
ms., hentbolcularda ise 32.2 ms. bulmuşlardır. 

   Karakuş ve arkadaşları (1996)’da yaptıkları çalışmada Balkan şampiyonasına katılan 
badmintoncuların reaksiyon zamanlarını ölçmüş, Türkiye A milli takımı için 0.18 ms., 
Türkiye B milli takımı için 0.16 ms., Romanya milli takımı için 0.16 ms., Bulgaristan milli 
takımı için 0.16 ms., Yugoslavya milli takımı için 0.20 ms., Yunanistan milli takımı için 0.17 
ms. Bulmuşlardır. 

Kasap H.ve Alpkaya U. (2001)’un yaptığı bir çalışmada reaksiyon süresini; 
sprinterlerde 179.73 ms., Cimnastikçilerde 192.08 ms., Güreşçilerde: 200.45 ms. olarak 
bulmuşlardır. 

Çolakoğlu ve arkadaşları (1987),  20 yetişkin sürat koşucusu (yaş ortalamaları 21), 20 
yeni başlayan sürat koşucusu ( yaş ort. 11.5 ) ve 13  (yaş ort. 21) sedanter erkek üzerinde 
yaptıkları 8 haftalık sürat antrenmanlarının, görsel ve işitsel reaksiyon süresi üzerinde etkisine 
bakmışlardır. Yetişkin sürat koşucularının işitsel ve görsel basit reaksiyon süresi yeni 
başlayanlardan ve sedanter grubun reaksiyon sürelerinden daha kısadır. Yeni başlayan sürat 
koşucularında reaksiyon sürelerinde kısalma dahada belirgindir. En uzun reaksiyon süresinin 
yeni başlayan sürat koşucularında olduğu  bulunmuştur. 

Lupinacci ve ark. (1999), yüksek ve düşük aktivite seviyeleri olan yaşlı ve genç olmak 
üzere 7 erkek, 7 bayandan oluşan 4 grubun toplam 56 kişinin basit reaksiyon süresi ve seçmeli 
reaksiyon süresini  karşılaştırmışlardır. Genç aktif olanların basit reaksiyon süresi 258.8 ms., 
seçmeli reaksiyon süresi  522.25 ms. iken, genç sedanterlerin basit reaksiyon süresi 281.7 ms.,  
seçmeli reaksiyon süresi 574.9 ms. olarak bulmuşlardır. 

Spirduso, (1975), 15 kişilik genç (  yaş ort. 24 ) olan aktif ve sedanter erkekler arasında 
basit reaksiyon süresi ve seçmeli reaksiyon süreleri karşılaştırılmış, aktif olan genç grup 
haftada en az 3 saat squaş, hentbol ve raket sporları yapmışlardır. Genç aktiflerin b.r.s. 243 ms 
sedanter gençlerin 264 ms iken Seçmeli reaksiyon süresi genç aktiflerde 287 ms., sedanter 
gençlerde 303 ms. olarak bulunmuştur.  

Houx ve arkadaşları (1993), 150 denek 20-30 yaş gruplarına göre ayırmışlar. Ve  b.r.s. 
ile  s.r.s. ölçmüşlerdir. 20 yaş grubunun  basit reaksiyon süresi 289.4ms,  seçmeli reaksiyon 
süresi 317.9ms. iken 30 yaş grubunun  basit reaksiyon süresi 289.1  ms., seçmeli   reaksiyon 
süresi   331.6   olarak bulmuşlardır.                

Polat Y.(2000), 24 erkek üniversite öğrencisine (yaş ortalamaları 21) 8 hafta, haftada 3 
gün, günde birer saat olmak üzere çabuk kuvvet antrenmanı diğer  bir gruba da sprint 
antrenmanı yaptırmıştır. Çabuk kuvvet grubunu ön test i.b.r.s. 331 ms., g.b.r.s. 385 ms. iken 
sekiz haftalık antrenmanlar sonrası i.b.r.s. 294 ms., g.b.r.s. 318 ms olarak,  sprint grubunun 
i.b.r.s. ön test değeri  357 ms., g.b.r.s. 425 ms. iken, 8 haftalık sprint antrenmanı sonrasında 
i.b.r.s. 332 ms., g.b.r.s. 348 ms olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre çabuk kuvvet 
çalışmaları i.b.r.s. sprint çalışmalarına göre daha  geliştirmiştir. Genel olarak i.b.r.s. ve g.b.r.s. 
her iki grupta da gelişmiştir. 

Alpkaya U.(2001), cinsiyet ve fiziksel aktivitenin g.b.r.s. , i.b.r.s. ve görsel seçmeli 
r.süreleri üzerindeki değişimleri araştırmıştır. Spor yapmış olan grubun g.b.r.s. 251 ms. iken 
kontrol grubunun 268 ms.’dir. Spor yapmış olanların i.b.r.s. 202 ms.  g.s.r.s. 311 ms. iken,  
sedanter grubun  i.b.r.s. 217 ms.,  g.s.r.s. 331 ms. olarak bulmuştur.  
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Birçok çalışmada, fiziksel olarak aktif yaşam tarzı sürenlerin sedanterlere göre daha 
hızlı reaksiyon süresine ve daha iyi motor performansa sahip oldukları 
görülmektedir(Spirduso W.W., 1975) 

Yapmış olduğumuz ölçümlerin bulgularına göre, elit sporcular  veya aktif genç yaş 
erkeklerin reaksiyon süreleri ile karate sporcularının değerlerini karşılaştırdığımızda 
sporcularımızın seçmeli reaksiyon süreleri ile işitsel basit reaksiyon sürelerinin daha uzun 
olduğu görülmektedir. Ancak karate sporunda reaksiyon zamanının kısa olması çok önemli 
olmasına karşın elde edilen bilgilere göre karate sporcularının reaksiyon sürelerinin 
geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

Elde ettiğimiz verilere göre karate sporcularının anaerobik güç değerleri benzer 
özelliklere sahip sporlara göre ortalama sonuçlar vermiştir. Ani deparlı hareketlerden oluşan 
karate sporuna göre elde edilen reaksiyon süreleri değerlerin düşük olduğunu ve bu yöndeki 
çalışmaların artırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

THE BİOMECHANİCAL ANALYSİS OF THE FREE THROW ACCORDİNG 

TO THE CLASSİFİCATİON İN WHEELCHAİR BASKETBALLL 

Aydın,M*., Meriç,B*., Özbek.A*.,Bamaç.B**. 

*KOU Phy.Edu.and Sport 

**KOU Fac.of Medicine Anatomy Dep. 

 

INTRODUCTİON:The aim of our study is to do the kinematic analayse of 

the successgul free throws of the wheelchair basketball players determined by IWBF 

classification who has low (1-2 point) and hight marks (3-5 point) and to define the 

difference between there groups. 

  METHODS: 9 players from Young National Team and 7 from A National 

Team were used. Carrying out strength in free thorow and phases of the ball’s release 

from hand were studied.Three dimensional videography method was used in this 

study. 3 high speed and sencronized to each other cameras (their speed was 100 Hz). 

Were used to record the players. The scenes were loaded from the camera to the 

computer directly.The kinematik analysis was made from images by using Simi 

Motion 6.2 programme. 

 RESULTS: In segment movements; significant differences were found 

between the group 1 and group 2 according to the angelar wideners, speed and 

acceleration values of movements in sagital plane (the arm segment’s yz axis) 

(P<0,05). İn sagital plane angular speed and angular acceleration values (hand 

segment’s yz axis) i significant difference was faund (P<0,05).Segment movements 

during the shot phase in free throw tecnicque, the high of the ball and release angle 

are very important. The group, who had high marks, had much more height and 

significant difference was faund statistically between 2 groups (P<0,05).Shouting 

phrase in segment movements, significant difference was faund between angular 

wideness and angular speed values in sagital plane (arm segment’s yz axis) and 

forearm segment’s angular speed (P<0,05). Significant difference was faund in all 

values of the body segment’s angular wideness, angular speed and angular 

acceleration in transvers plane (body rotation is realized in xy axis) (P<0,05). 

 DİSCUSSİON: Aldhough shooting from wheelchair is more difficult than 

shooting normal basketball, the difference in shooting rate is because of te shooting 

style. As shooting style, which depends on the decresing of highness and not 

suppeorted by the feet, has beenimproved. 
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 İn studies which were obtained from the scientific researchthat are few, 

scientific approach about shooting mechanical disability’s handicap rate, within the 

help of biomechanical approaches, if contributes to improve the new techniques. 

Thus imroumentwill be obtained in every level of the disability group’s free throw 

performances. 

As a result; the players who have low marks have haigh shoulder angle and 

the players who have low marks have high elbow and wrist angles. 

 KEY WORDS: Wheelchair, basketball, free throw. 
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GİRİŞ 

Günümüzde tekerlekli sandalye basketbolu yaygın olarak yapılan rekabete 

dayalı ilginç bir spordur. Tekerlekli sandalye basketbolunda daha fazla skor elde 

etmek için atış yüzdelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sandalyede oturuş 

pozisyonu, atışlarda dezavantaj olmasına rağmen, uygun tekniklerin geliştirilmesiyle 

her oyuncunun %70’in  üzerinde başarı gösterebilmesi mümkün olabilmektedir 

(Yilla,1993). 

 Oyuncuların sınıflandırılması ve atış teknikleri  incelenerek sınıflar arasında 

önemli atış mekanikleri farklılığının performansa ne kadar etkileyip etkilemediğinin 

üzerinde durulmuştur. Bizim araştırmamızda sınıflar arası atış tekniklerinin 

performansa etkisini araştırmak ve aşağıdaki konularak açıklık kazandırılmaya 

çalışılmıştır; 

1. Top atış parametreleri (yükseklik, açı ) ve oyuncu sınıfları arasında 

ilişkiyi belirlemek  

2. Açısal farklılıklar ve ana bedensel uzuvların hareketleri veya hızları 

(omuz, dirsek ve bilek) yoğunluk verilmek üzere her bir sınıf içinde 

başarılı atış için gerekli atış parametrelerini ulaşmada kullanılacak 

atış tekniklerini belirlemek ( Melona,1999). 

3. Ülkemizdeki tekerlekli sandalye basketbolcularının uygun teknik 

kullanımında model oluşturmak. 

METOTLAR 

 Tekerlekli sandalye sporcularının IWBF (1992) sınıflandırmaları göz önünde 

bulundurularak puanlaması yapılmış Türkiye tekerlekli sandalye basketbolculardan; 

yaş ortalamaları 19,13±1,139 olan 9 genç erkek milli ve yaş ortalamaları 27,38±3,89 

olan 7 A milli , toplam 16 sporcu araştırmaya alınmıştır. Gruplama için 1.2 puanlık 

oyuncular 1 grup, 3. 4 puanlık oyuncular 2 grup olarak değerlendirilmeye 

alınmışlardır.   

Anatomik noktaların belirlenmesinde markerlar acromion,  olecranon, 

ststyeloid, metacarpophalangeol eklem, suprailiac bölgelerine yerleştirilmiş ve 

birbirine senkronize çalışan  BASLER A602f marka, hareket hızları 100 olan 3 adet 

dijital kameralar tarafından görüntüler bilgisayara kaydedilmiştir. 

Eklem açıları için; kalça, omuz ve dirsek eklem pozisyonları ile tanımlanan 

scalar açı (omuz eklemi),omuz, dirsek ve bilek eklem pozisyonları ile tanımlanan 

scalar açı (dirsek eklemi), dirsek, bilek ve metacarpophalangeol eklemi pozisyonları 

ile tanımlanan scalar açı (el bileği) belirlendi. 



 4 

Bu çalışmada 3 boyutlu videografi yöntemi kullanılmıştır. Ölçüm yapılacak 

alanın kalibrasyonu  70X70X80 ölçülerde küp kalibrasyonu aleti ve kalibrasyon 

aletini iki kamera yandan 90°, ve üçüncü kamera direkt karşıdan potayı görecek 

şekilde yerleştirilmiş BASLER A602f marka, hareket hızları 100 olan 3 adet dijital 

kamera yerleştirilerek çekimler direkt bilgisayara kaydedilmiştir. Elde  edilen 

verilerin Simi Motion 56.2 programı ile kinematik analizleri yapılmıştır.  

SONUÇLAR 

Tekerlekli sandalye oyuncularının hepsi fiziksel engelli olmalarına karşın her 

birinin engel derecesi ve lezyon düzeyleri, yaptıkları hareketlerde değişiklikler 

göstermektedirler. Engel sınıflamasına göre iki gruba arılan sporcular arasında bazı 

farklar görülmüştür.  

Araştırmaya katılan engelli basketbolcuların yaşları; II. Grup (1 ve 2 puanlık) 

oyuncuların yaş ortalamalar 19,13 ±1,13  I. Grup  (3 ve 4 puanlık) oyuncuların 

27,38± 3,89tespit edilmiştir.  

Kuvvet Uygulama Evresinde; 3 ve 4 puanlık (1. grup) tekerlekli sandalye 

basketbolcularla, 1ve 2 puanlık (2.grup) tekerlekli sandalye basketbolcuların kuvvet 

uygulama evresinde yz ekseni yani sagital düzlemde, xy ekseni yani transvers 

düzlemdeki açısal değer, açısal hız ve açısal ivmelerinin her karedeki aritmetik 

ortalamaları  çizelge 1 ve 2 de verilmiştir.  

Segment Hareketlerinde; 

 Kol, önkol, bilek segmentinin yz düzlemi yani sagital düzlemdeki , gövde 

segmentinin yz düzlemi yani sagital düzlemdeki hareketlerde iki grup arasındaki 

farka yönelik Mann Whitney U testi sonuçlarına göre; 

a. Kol segmentinin yz ekseni yani sagital düzlemdeki hareketlerinin açısal 

genişlik, açısal hız ve açısal ivme değerleri açısından 1. ve 2. grup arasındaki 

istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmuştur (P<0,05). 

b. Ön kol segmentinin aynı düzlemdeki hareketinde ise açısal değer açısından 

anlamlı fark görülmezken, açısal hız ve açısal ivme değerlerinde 2 grup 

arasında  istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmüştür (P<0,05). 

c. Yz düzleminde yani transvers düzlemde gövde rotasyonu incelenmiş ve 

gövde rotasyonu açısından 2 grup arasında istatistiksel fark bulunmazken, 

açısal hız ve açısal ivme değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). 

d. Atış yüksekliği yönünden 2. grup arasında anlamlı fark bulunurken (P<0,05), 

atış açılarında gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farka 

rastlanmamıştır (P>0,05). 
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Çizelge1.   I. Grup (3-4 puanlık) engelli basketbolcuların yz ve xy düzleminde 
her karedeki açı, açısal hız ve açısal ivme aritmetik ortalamaları 

FRA
ME ÜST KOL SEGMENTİ YZ ÖNKOL SEGMENTİ YZ EL SEGMENTİ YZ OMUZ ROTASYON XY 

 J W a J W a J W a J W a 

1 25,99 84,1 6713,21 39,61 344,98 15947,51 32,98 683,65 25838,35 62,44 88,72 3548,01 

2 25,27 43,06 4632,77 44,53 207,59 11389,27 30,03 418,46 19807,95 62,78 63,76 2813,44 

3 24,9 40,47 2189,42 45,22 61,13 6892,87 30,7 184,17 13525,49 63,11 44,17 2114,84 

4 25,86 31,55 1495,82 45,54 66,78 6412,04 30,57 165,31 11694,22 63,57 24,97 1432,33 

5 23 30,91 1317,79 47,17 82,93 3802,34 29,39 201,25 10651,2 63,57 25,41 1031,56 

6 22,99 32,18 1073,92 46,94 83,33 3121,5 27,56 131,92 8266,05 62,39 14,15 468,48 
7 22,65 47,72 020,56 47,32 75,01 3103,62 27,3 94,47 6329,42 61,96 23,02 1180,9 

8 22,4 53,5 1104,92 46,6 77,05 2113,15 26,4 99,68 4177,9 62,26 25,19 398,39 

9 22,63 38,02 2295,73 45,95 96,28 1134,35 25,48 90,24 2135,04 62,95 37,13 1777,06 

10 22,66 51,22 3028,78 43,82 89,15 939,69 24,09 85,09 3156,92 62,5 46,41 2319,23 

11 23 53,71 2553,37 42,91 63,32 1350,14 24,41 50,28 4471,92 62,01 44,98 2126,14 

12 22,53 106,8 2568,05 42,51 34,71 1500,89 24,5 58,6 4638,84 62,56 113,07 2931,62 

13 22,1 105,7 2217,83 42,92 53,04 1333,41 24,22 119,43 3865,76 63,03 92,85 2311,89 

14 26,05 103,3 954,4 43,37 94,66 1853,41 25,51 151,02 4031,1 58,09 89,98 1216,93 

15 26,61 117,5 2119,97 42,4 115,21 1452,5 26,42 129,49 2243,32 57,57 115,34 1772,39 

16 27,28 75,67 2403,87 39,25 122,88 1404,67 30,99 140,27 3766,34 57,69 74,88 918,57 

17 27,71 27,03 2459,1 38,15 103,22 2062,52 29,31 167,92 4634,9 57,74 15 1863,67 

18 26,81 81,39 1708,85 38,54 153,04 2986,57 26,28 242,07 8030,09 57,27 43,91 2147,03 

19 26,82 79,68 696,42 36,41 140,63 2099,93 24,1 261,49 8480,68 58,18 60,7 2066,42 

20 27,28 81,01 677,23 36,97 115,63 2751,64 25,25 166,2 6684,41 57,69 27,78 1630,32 

21 26,34 72,8 1745,67 36,76 107,52 3176,61 24 270,55 7602,86 56,76 15,79 1721,35 

22 27,53 73,62 1553,78 35,99 120,42 2308,9 22,41 254,1 8040,34 58,82 25,15 1784,28 

23 28,41 94,12 1715,45 35,67 124,28 1512,28 23,88 223,61 9231,89 59,05 38,66 1200,09 

24 28,8 95,19 1731,16 35,98 100,04 1877,4 25,96 129,66 10290,54 59,13 31,89 1124,72 

25 29,49 105,6 2139,66 35,85 78,03 2140,94 27,67 189,1 11123,61 59,38 27,41 642,44 

26 28 101,4 2282,01 34,76 66,08 2462,79 23,91 228,93 9306,23 60,42 55,34 1187,13 

27 30,29 100,9 1929,69 34,29 60,25 2093,12 27,75 282,84 6955,1 60,71 50,22 797,21 

28 31,15 112,5 2671,7 34,01 55,14 2051,6 26,29 332,34 8079,63 60,97 36,99 1374,56 

29 31,91 87,86 2857,56 34,04 57,25 1645,63 30,71 285,82 9248,18 61,17 37,16 1482,13 

30 32,13 113,6 2747,12 33,65 59,24 1219 32,42 261 10917,67 61,84 69,7 1351,83 

31 32,61 124,3 2639,36 32,84 73,81 1750,75 32,42 303,33 10686,98 62,26 100,09 1624,66 

32 32,72 106,2 2669,36 32,02 70,68 2154,46 31,16 324 8358 62,87 94,94 1316,5 

33 31 103,2 2498,3 31,95 95,83 2787,05 25,69 350,13 7821,88 65,61 97,33 1365,35 

34 31,17 126,8 3150,74 31,75 115,02 3891,32 26,47 421,59 6791,28 65,97 103,84 1697,57 

35 31,31 116,6 3382,65 30,81 116,86 4496,39 23,6 478,56 5377,83 66,44 79,1 1294,44 

36 31,45 90,45 3585,08 29,59 155,76 4873,4 27,07 502,73 7615,11 67,12 69,02 1684,67 

37 32,49 114,8 3630,46 29,24 220,4 4974,12 27,83 433,37 10630,01 67,82 66,57 1665,93 

38 32 128,8 3266,47 27,13 260,58 4459,56 27,91 317,67 12807,34 68,5 62,9 983,77 

39 32,4 128,2 3589,52 24,61 283,68 3082,86 27,53 352,87 9617,94 69,08 57,58 1869,77 

40 32,14 124,7 4878,09 22,29 315,99 4108,9 29,51 374,9 16630,84 69,51 54,31 2023,77 

41 31,25 133,5 5029,94 20,24 307,32 3612,93 27,4 501,14 14670,51 70,19 70,32 2054,74 

42 29,56 191,9 4300,43 18,3 274,35 3029,05 25,55 552,18 12353,5 70,35 84,8 2823,68 

43 27,48 255,7 3720,45 16,49 293,87 3275,41 19,88 508,81 15782,55 71,65 91,21 3069,11 
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Çizelge 2.  2.grup (1-2 puanlık) engelli basketbolcuların yz ve xy düzleminde her 
karedeki açı, açısal hız ve açısal ivme aritmetik ortalamaları 

 

FRA
ME 

ÜST KOL SEGMENTİ YZ ÖNKOL SEGMENTİ YZ EL SEGMENTİ YZ OMUZ ROTASYON XY 

J W a J W a J W a J W a 

1 28,12 21,15 713,61 43,15 39,97 1397,66 13,68 225,31 5724,84 59,89 33,6 239,21 

2 27,61 19,26 480,62 43,38 31,07 1703,75 14,23 164,61 6152,32 59,81 30,16 207,75 

3 25,44 25,05 269,02 44,2 16,81 2390,11 16,87 113,16 6222,45 59,46 30,94 135,3 

4 25,36 26,82 641,97 43,95 37,52 2794,83 17,62 66,06 7009,44 59,31 31,86 142,38 

5 25,54 27,34 1266,58 36,7 99,61 2534,3 19,66 86,84 7877,71 62,24 22,88 329,23 

6 25,42 34,84 1542,23 36,29 129,24 2237,56 18,87 106,51 6407,34 62,22 21,78 571,65 

7 27,14 74,65 1214,94 38,9 150,92 2146,75 17,72 429,03 13096,08 60,38 27,91 953,7 

8 35,62 188,9 4664,61 42,12 213,29 7836,72 16,21 389,05 9818,64 58,79 234,03 10356,53 

9 37,53 160,8 3537,75 43,26 147,84 5522,28 19,03 313,3 7249,88 61,71 161,73 10144,67 

10 35,81 146,7 5858,3 43,1 168,74 3648,28 19,55 362,68 10335,39 58,48 98,65 7828,27 

11 39,92 163,4 4357,8 39,32 258,1 4664,44 22,75 278,87 8536,35 54,31 133,88 3889,08 

12 41,05 179,9 3792,52 38,19 239,45 6036,34 23,11 242,19 8542,51 53,46 110,39 2811,05 

13 44,2 186,4 4384,78 38,44 176,11 7319,91 24,55 240,11 7775,21 55,34 92,17 3602,78 

14 44,39 202,8 4831,91 39,07 114,44 6968,19 26,1 263,4 6773,94 55,88 62,32 3871,51 

15 45,44 168,8 3747,36 39,7 101,22 5862,38 27,91 256,12 5559,4 56,65 113,25 3979,24 

16 46,15 191 3490,61 39,48 174,11 5446,74 27,68 468,11 15239,93 57,12 139,91 3315,56 

17 46,04 161,3 4152,91 38,02 211,24 5037,37 32,91 412,12 15190,13 56,56 141,28 1675,1 

18 45,81 119,6 4916,9 39,71 169,11 7074,2 35,24 289,35 13162,51 56,93 156,9 2006,77 

19 46,24 100,5 5936,02 39,96 215,47 10108,74 31,71 350,98 14900,36 57,98 142,25 1989,21 

20 45,51 125,3 5446,71 39,33 247,6 9707,55 30,49 436,03 15503,26 58,98 105,8 1926,81 

21 47,08 161,7 5991,96 30,69 345,52 8186,32 33,28 405,04 15693,03 61,47 100,24 2590,13 

22 44,69 173,2 5238,97 27,67 416,78 7339,62 34,64 317,94 18105,63 61,45 87,5 2285,58 

23 42,22 215,2 5008,36 25,05 382,25 6688,68 31,85 335,2 30274,28 61,32 64,69 1974,7 

24 39,6 259,9 5826,88 21,45 406,66 5471,96 31,76 498,9 24960,82 60,75 52,74 2124,13 

25 37,29 260,9 5132,35 18,1 433,33 3837,36 25,14 663,98 16322,75 61,16 34,09 1884,53 
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Çizelge 3  2 düzlemdeki açısal değer, açısal hız ve açısal ivme aritmetik 
ortalama değerleri 

 GRUP N ORTALAMA STD HATA MİN MAK 

ÜSTKOL YZ J 1 43 27,82 0,53 22,10 32,72 

  2 25 37,97 1,62 25,36 47,08 

  3 5 22,30 1,36 18,07 25,20 

  4 5 28,27 2,07 22,32 34,01 

ÜSTKOL YZ W 1 43 92,72 6,63 27,03 255,66 

  2 25 135,81 15,04 19,26 260,85 

  3 5 257,47 4,80 245,81 269,11 

  4 5 297,37 9,02 274,26 324,53 

ÜST KOL YZ a 1 43 2580,15 191,90 677,23 6713,21 

  2 25 3697,83 388,71 269,02 5991,96 

  3 5 4537,25 825,14 2522,71 7275,41 

  4 5 5876,11 638,89 4069,15 7828,71 

ÖNKOL YZ J 1 43 36,15 1,22 16,49 47,32 

  2 25 37,17 1,42 18,10 44,20 

  3 5 9,31 1,27 6,96 14,11 

  4 5 9,50 0,80 8,12 12,50 

ÖNKOL YZ  W 1 43 130,07 12,83 34,71 344,98 

  2 25 197,06 24,52 16,81 433,33 

  3 5 309,39 26,26 263,56 405,83 

  4 5 406,51 7,43 385,27 428,92 

ÖNKOL YZ a 1 43 3270,62 417,58 939,69 15947,51 

  2 25 5278,48 499,30 1397,66 10108,74 

  3 5 10176,08 2459,68 3297,16 17681,47 

  4 5 5605,34 953,52 3620,84 8888,91 

BİLEK YZ J 1 43 27,04 0,45 19,88 32,98 

  2 25 24,50 1,38 13,68 35,24 

  3 5 14,24 2,02 8,34 20,15 

  4 5 16,80 0,69 15,66 19,00 

BİLEK YZ W 1 43 267,91 22,97 50,28 683,65 

  2 25 308,60 28,30 66,06 663,98 

  3 5 675,54 24,52 600,17 730,94 

  4 5 720,98 23,38 659,39 769,85 

BİLEK YZ a 1 43 8985,34 721,42 2135,04 25838,35 

  2 25 11857,37 1248,84 5559,40 30274,28 

  3 5 18692,62 1214,34 15454,92 22429,14 

  4 5 20989,86 4369,02 12777,54 36168,39 

ROT XY J 1 43 62,67 0,61 56,76 71,65 

  2 25 58,87 0,51 53,46 62,24 

  3 5 72,18 0,51 70,38 73,26 

  4 5 61,68 0,17 61,12 62,02 

ROT XY  W 1 43 57,95 4,43 14,15 115,34 

  2 25 89,24 11,11 21,78 234,03 

  3 5 136,28 29,48 75,79 244,95 

  4 5 52,55 15,38 27,02 108,50 

ROT XY a 1 43 1679,28 104,93 398,39 3548,01 

  2 25 2833,40 560,44 135,30 10356,53 

  3 5 7002,46 1601,47 2670,95 11911,90 

  4 5 3085,73 589,01 1510,81 4921,24 
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Topu elden bırakma  evresi yükseklik ve atış açısında; 

a. Atış evresindeki topun yerden yüksekliği ve atış açısı aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri çizelge 4,7 de verilmiştir.  

b. Atış yüksekliği yönünden 2. grup arasında anlamlı fark bulunurken (P<0,05), 

atış açılarında gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farka 

rastlanmamıştır. 

Topu elden bırakma evresi segment hareketlerinde;  

a. Kol segmentinin yz ekseni yani sagital düzlemdeki açısal genişlik ve açısal 

hız değerleri ile önkol segmentinin açısal hız değerlerinde 2 grup arasında 

nlamlı farklılığa rastlanmıştır (P<0,05). 

b. El segmentinin sagital düzlem üzerindeki hareketlerin 2 grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05). 

c. Gövde rotasyonunun gerçekleştiği xy ekseni yani transvers düzlemde gövde 

segmentinin açısal genişlik, açısal hız ve açısal ivme değerlerinin hepsinde 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0,05). 

TARTIŞMA 

Basketbolda başarı;  top sürme, ribound, paslaşma ve şut atma gibi temel 

tekniklerin yanı sıra sporcuların fonksiyonel yeteneklerine de dayanmaktadır. 

Örneğin gövde fonksiyonu seviyesinin direkt olarak performansı etkilediği 

gözlenmiştir. (Barcelona 1992 sınıflandırma klavuzu). Sınıflandırma sistemi; her bir 

sınıfın temel öğe olarak oturma dengesi ve gövde hareketliliğinin seviyesine göre 

fonksiyonel kısıtlamayı değerlendirmektedir. 

Çalışmamızdaki tekerlekli sandalye basketbol oyuncularından oluşan denekler 

IWBF sınıflandırmasına göre belirlenmiş 1,2,3,4 puanlık sporcular seçilmiştir. 

Deneklerden 1ve2 puanlık olanlar bir grup,  3 ve 4 puanlık olanlar diğer grubu 

oluşturmuş ve serbest şut teknikleri  analiz edilmiştir. Malona L.A.ve arkadaşları da 

serbest şut tekniğinin analizi yaparken bizim çalışmamızda olduğu gibi aynı 

gruplamayı kullanarak serbest sut analizi yapmışlardır. Morris ise çalışmasında  

normal basketbolcular ile tekerlekli sandalye basketbolcularının şut atma tekniğini 

karşılaştırırken, Nunome ve arkadaşları tetraplejikler ile normal basketbolcuların 

serbest atışlarını incelemiştir. Sadece normal basketbolcuların serbest şut tekniğinin 

incelendiği çalışmalar da mevcuttur (Hudson, 1982,Nunome,2002). 

Ayakta ve tekerlekli sandalyedeki aynı yeteneğin performansını karşılaştırırken, 

basketbolcularda sıçrama, engelin olmaması nedeniyle zamanlama ve segmental 

hareketlerdeki uzaysal özelliklerinde farklılıklar görülebilir. 
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Aktivitelerdeki segment grubu kapalı veya açık zincir sistemi ile modellenebilir.  

Kapalı zincir de distal segmentler dirençle karşılaşır, hareket edemez (örneğin;push 

up, vertikal sıçrama). Açık zincirde, distal segmentler serbesttir (basket atma, 

rebauntta). Açık zincir sisteminde etkili harekete ulaşabilmek için birkaç hareket 

segmentinin kombinasyonunun uygun zamanlama veya koordineli olması gerekir 

(Malone,1999). 

Hudson (1986)’e göre aktivitenin koordinasyonu segment hareketlerinin 

zamanlama ve sıralamasına bağlıdır. Basketbolda serbest atış; atma tarzında ve itme 

tarzında olmak üzere iki şekilde yapılır .Atma tarzında beyzbol atşında olduğu gibi 

segmental rotasyon, itme tarzında ise  benç presde olduğu gibi kendiliğinden 

segmental rotasyonun gerçekleşmesiyle oluşur (Malone and all,2002).   

Atış kolundaki segmental hareketin koordinasyon karakterlerini belirleme 

esnasında, oyuncunun sınıfı ve atış tekniği arasında ilişki  olmadığı belirtilmiştir. 

Hareketin başlaması çoğunlukla proksimalden distale doğru olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte genel olarak zamanlamada veya değişkenlerin çakışmasında 

segmentlerin parçaları (omuz ve dirsek veya dirsek ve bilek ) arasında bir örtüşme 

söz konusudur. Diğer bir yaygın segment koordinasyon kalıbında ise omuzdan ve 

dirsekten yapılan itmeyi bileğin hafif itmesi izler şeklindedir. Meriç (2003) voleybol 

ve hentbolcuların yüksek kol atış tekniklerini analiz ettiği çalışmasında hareketin 

proksimalden distale olduğunu belirtmiştir. 

Basket atışlarında farklılıklar istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte 

gruplar arasındaki atış stilindeki belli eğilimler gözlemlenmiş ve etki büyüklükleri 

hesaplanarak desteklenmiştir. Yüksek puanlı (3-4) oyuncular tekerlekli sandalyede 

dengeli oturma ve daha serbest hareket yeteneklerine sahiptirler. Ancak düşük puanlı 

(1 ve 2) oyuncular tekerlekli sandalyede gövde stabiliteleri tam olmadığı, kollarını 

serbest kullanamadıklarından dolayı üst ekstremitelerini bir bütün olarak hareket 

ettirebilecekleri şekilde stil geliştirmektedirler (Yilla,1993). 

Bizim deneklerimizde de düşük puanlı olan 2 grubun yüksek puanlı 1. grubun 

arasında atış tekniği açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Yüksek puanlılar normal 

basketbol atış tekniğine yakın (atma tarzında) teknik kullanırken, düşük puanlı 

oyuncular çift el göğüs hizasından itme tarzında atış yapmışlardır. Hareketlerde her 

iki grupta proksimalden distale doğru gerçekleşmiştir. 

Atış esnasındaki eklem hareket ve hızları topun atış parametrelerini ,(Eliot 

1992)  yörüngesel hız  daha yüksek ektremitedeki hareketlerle  geniş çaplı olarak 

topun hızını belirler. Eliot (1991), ve Miller ve Bartlett (1996)  tarafından belirtildiği 

gibi; atış kolunun hızı, atış esnasındaki atış  hızını belirler. Tekerlekli sandalye 



 10 

oyuncularının serbest atışları esnasında alt bacaktan destek alamamalarının meydana 

getirdiği eksiklik atış esnasındaki atış kolunun hızını ve pozisyonu olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Bizim araştırmamızda kol segmentinin  YZ ekseninde yani sagital düzlemdeki  

açısal genişlik, açısal hız ve ivmesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p< 0.05) Yine önkol segmentinin yz ekseninde yani sagital 

düzlemdeki açısal hız ve açısal ivmede anlamlı farklar bulunması literatürle 

paralellik göstermektedir. Bunun yanı sıra gövde segmentinin xy eksenindeki yani 

transfers düzlemdeki rotasyon hareketlerinde gruplar arasında açısal hız ve açısal 

ivme değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). 

Morris ve arkadaşları (2002),  düşük sınıflar (1,2) topu daha az yüksekten 

atma, daha hızlı ve daha büyük dairesel açısında atma eğiliminde olduklarını 

savunmuşlardır. Buna ek olarak fırlatma sırasında daha az omuz fleksiyonu, dirsek 

ve omuzda daha büyük maksimum açısal hızlar göstermişlerdir.  

Deneklerimizin düşük puanlı olanların yüksek puanlılara oranla dirsek, bilek 

ve el segmentlerinde daha büyük açısal hıza sahip oldukları bulunmuştur (P>0,05). 

Sıçrayarak atış kinematiğinin yapıldığı çalışmada ise Miller ve Barttlet (1996) 

serbest atış mesafesinden sıçrayarak atış için elden çıkma atışını ortalama 52°, forvet 

savunma oyuncuları için  54 derece ve orta oyun kurucular için 49° olarak 

belirlemiştir (Malona and all,). Bizim araştırmamızda da yüksek puanlı oyuncular ile 

düşük puanlı oyuncular arasında açısal anlamda farklılıklar bulunmuştur. Yüksek 

puanlı oyuncuların omuz açıları, düşük puanlı oyunculardan daha fazla bulunmuştur 

(P<0,05). 

Maugh (1981)  göre sayı elde etmede; atış yüksekliği ne kadar artarsa,  başarı 

o kadar artmaktadır. Bazı yazarlar;  yüksek noktalarda atılmış bir topun daha düşük 

noktadan atılmış bir topla kıyaslandığında, daha düşük bir atış açısına ve daha düşük 

hıza ihtiyaç duyduğunu göstermişlerdir (Brancazio,1981). Atış yüksekliği potaya  ne 

kadar yakın ise o kadar dar açı oluşur ve bunun sonucu top daha az hızlı  atımlı olur. 

Atış mesafesi yüksek atış noktalarında azalmaktadır. Dolayısıyla daha isabetli atış 

kaydedilmektedir. Yetenekli oyuncuların performanslarını tanımlarken yüksek atış 

noktalarını kullanmışlar ve yüksek atış noktalarının hata oranını arttırdığını 

önermişlerdir.  Hudson (1982 a,1985) çeşitli seviyelerdeki üç grup basketbol 

oyuncularını karşılaştırmış ve en yetenekli oyuncularının daha az yetenekteki oyuncu 

gruplarına oranla topu 27 cm. daha yükseğe attıklarını ve en yüksek atıcıların en 

yüksek oranının (atıcının durma yüksekliliğinin oranını atış yüksekliği ile 
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kıyaslamış) serbest atış başarısının en iyi göstergelerden biri olduğunu tespit etmiştir 

(Malone,1999). 

Araştırmamızda 1. grupta  1,81±0,2 top yüksekliği bulunmuştur. Hay 

çalışmasında normal basketbolcularla çalıştığından deneklerimizin onlara göre düşük 

değerlere sahip olması beklenen bir sonuçtur.  

Atış açısı ne kadar büyük olursa başarı şansı da o kadar büyük olur 

(Barancazio 1981, Hay 1993). Hudson (1982) tarafından tespit edildiği üzere serbest 

atışın başarısını belirlemek için kullanılan en iyi göstergelerden birisi topun gidiş 

hızıdır. Herhangi bir atış noktasında arzu edilen atış hızını minimum olabilmesi için 

bir atış açısı vardır (Barancazio 1981). Etkili bir atışın gerçekleşmesi için; atış hızını 

arttırırken , atış açısını da arttırmak gerekmektedir. Minimum bir atış hızını arttırmak 

istense en az atış açısını 2 derece attırmak gerekir. Bizim çalışmamızda topu açış 

açısı 1. grupta 41,86±7,44, 2. grupta 34,9±6,69 bulunmuştur. Yüksek puanlı 

sporcular daha büyük atış açısıyla düşük puanlılara oranla daha fazla avantaj elde 

etmektedir.  

Tekerlekli sandalyeden basket atma normal basketbola göre (alt ekstremite 

eksikliği nedeniyle, basket potasına olan mesafe artmıştır) dezavantajlı olmasına 

rağmen başarı oranlarındaki farklılığın, sadece gerekli şut atma mekaniğindeki 

farklılığa dayanmadığı görülmektedir (Owen,1982). Örneğin tekerlekli sandalye 

basketbolcularında  (engel seviyesine göre) oyuncunun fonksiyonel yeteneğindeki 

azalma ve atış mesafesindeki artma normal basketbola göre farklı hareket 

özelliklerini gerektirir (Kreighbaum and Barthels,1996).  

Bir çok araştırmacı atıştaki son harekette bileğin hızlı bir şekilde eğilmesi 

gerektiğini belirtmektedirler. Bilek hareketi hem gücün kullanımı hem de atış 

esnasında topu yönünün belirlenmesinde önemlidir (Malone,1999). Bileğin öne 

doğru esnekliği ve topa  doğru bileğin bükülmesi ek bir güç gerektirir. Bir basket 

atışının başarılı olabilmesi için el esnekliğinden kaynaklanan gücün, atış açısı ile ve 

potadan olan uzaklıkla eşdeğerli olması gerektiğini önerir Çoklu doğrusal gerilme 

hızında biomekaniksel değişkenlerin etkisini araştıran  Hudson (1982), atıştan hemen 

önceki bilek esnekliğinin çok önemli olduğunu belirmektedir (Malone,1999).   

Bizim araştırmamızda ön kol segmentinin 2 grupta; önkol yz eksenindeki 

hızında, önkol yz eksenindeki ivmelenmesinde anlamlı farklar bulunmuştur (P<005). 

Her iki grubun atış anındaki bilek açı, açısal hız ve açısal ivme farkları da sadece 

bilek hızında anlamlı bir fark bulunmuştur (P<0,05). Yüksek puanlı olan 1. grup 

daha fazla bilek esnekliğine sahip olduğundan daha büyük bilek açısal hız 

göstermişlerdir. 
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Basketbol jump shot incelenmesinde ise Yates ve Hold (1982) dirseğin 

başlangıç açısının atışlardaki başarılarda önemli bir role sahip olduğunu tespit 

etmiştir. Düşük atış sayısı olan kişilerle karşılaştırıldığında daha fazla başarılı atış 

yapan kişiler dirsekten daha büyük bir başlama açısını kullanmışlardır. Elliot  (1991-

92) atıştaki dirseğin iç açısını yüksek performanslı Avustralya’lı basketbolcular jump 

shot yaparken 153 derece olarak tespit etmiş ve dirsekteki geniş açılı hareketin top 

atışı esnasında gerekli olan hız açısından önemli olduğunu belirlemiştir. Miller ve 

Bartlet (1993) basketbol jump shot’larındaki artan atış uzaklıklarının etkilerini 

incelemek sureti ile dirsek ekstansion açı hızının uzaklık arttıkça arttığını tespit 

etmiştir. Yazarlar bu bulguyu artan atış mesafesi nedeniyle topun potaya ulaşması 

için gerekli olan hıza bağlamışlardır. Benzer bulguların tekerlekli sandalye  

oturmalar dikkate alındığında tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının potaya 

olan uzaklıkları arttığı için atış tekniklerini etkilemesi beklenebilir.  

Deneklerimizde 2. grupta dirsek açısı 130,72±15,8, 1. grupta 131,41±18,4 

bulunmuştur. Literatürde normal basketbolcuları denek olarak almaları ve bizim 

deneklerimizin engelli olmaları nedeniyle düşük değerlere sahip olmaları normal 

olarak nitelendirilebilir. 

Yüksek sayı yapan oyuncularının atış esnasında geniş omuz açıları 

kullandıkları görülmüştür. Elliott (1991-92) jump shot analizi ile ilgili yaptığı 

çalışmada  atış esnasındaki omuz esnekliğini (gövde ile üst omuzun arasındaki açı) 

erkek atıcılarda 146 derece ve bayan atıcılarda 143 derece olduğunu rapor etmiştir. 

Potadan uzaklık arttıkça omuzun kolun ve bileğin atışta önemli etkilerinin 

bulunduğuna dair bir tespit bulunamamıştır.  

Bizim araştırmamızda da omuz açısında anlamlı farkın bulunması literatürü 

desteklemektedir.Omuz açısı 1. grupta 103,8±8,41 ve  2. grupta 99,47±8,28 olarak 

tespit edilmiştir. 

Tekerlekli sandalye basketbolu  ile ilgili bilimsel veriler çok az olmakla 

birlikte sonuç olarak bu araştırma sonuç karakterleri ve elit seviyedeki oyuncuların 

atış mekanikleri konusunda bilimsel veriler sağlamış ve fiziksel faaliyetler ve 

biyomekanikleri uygulamak suretiyle uygun teknik uygulamada destek olmuştur. 

Böylelikle bu grupların her birini performansları daha da geliştirilmiş olacaktır. 

Dahası bu araştırmamız sahadaki gerçek performans ile fonksiyonel sınıflandırma 

arasındaki iş ilişki içinde yeni bir bilgi sağlamaktadır 

Tekerlekli sandalye basketbolunda düşük puanlı ile  yüksek puanlı oyuncular 

arasındaki başarı farklılıkları atış mekaniklerindeki farklılıklara neden olmaktadır. 

Yüksek puanlı (3-4) oyuncular tekerlekli sandalyede dengeli oturma ve daha serbest 
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hareket yeteneklerine sahiptirler. Ancak düşük puanlı (1ve 2) oyuncular tekerlekli 

sandalyede gövde stabiliteleri tam olmadığı, kollarını serbest kullanamadıklarından 

dolayı üst ekstremitelerini bir bütün olarak hareket ettirebilecekleri şekilde stil 

gelirtirmektedirler. 

 İleriki çalışmalarda düşük puanlılar ile yüksek puanlıklar kendi aralarında 

fonksiyonel bakımdan çok fazla belirginlik olmamasından dolayı iki gruba ayrılarak 

(düşük puanlılar, yüksek puanlılar) başarı için gerekli dripling, savunma, rakibi 

geçme gibi özellikler incelenebilir. 
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Sualtı Ragbi Oyuncularında Gözlenen Spor Yaralanmaları Üzerine İstatistiksel 
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Özet 

Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonunca yaklaşık 

10 yılı aşkın bir süredir ülkemizde organize edilmekte olan Sualtı Ragbisine  ilgi son 

yıllarda oldukça büyük bir artış  kaydetmektedir. Sualtı Ragbisi kontak sporu 

olduğundan dolayı fiziksel egzersizin sualtında yapılan bu türünde “güvenlik” çok 

büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve 

Spor Kulübü, Sualtı Ragbi takımı bayan ve erkek sporcularında bir sualtı ragbi maçı 

sonrası gözlenen yaralanmaların istatistiksek analizi ve bu yaralanmaları 

engellemeye yönelik öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sualtı Ragbisi, yaralanma 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Investigation on the Injuries Observed Underwater Rugby Players 

 



Levent Çavaş1, 2 , Çağın Çavaş3, Önder Dağlıoğlu4 

Dokuz Eylül University, Faculty of Arts and Sciences, 1Biochemistry Division, 

3Statistics Department,  İZMİR. 2İzmir Municipality Underwater Rugby Team, İZMİR. 

4Marmara University, Department of Physical Education and Sports, İSTANBUL 

 

Abstract 

The interest on the Underwater rugby (UWR) tournaments in Turkey which has been 

organised by Turkish Underwater Sports Federation are increased in recent years. 

Since UWR is a kind of physical activity based on contact and tackles underwater, 

safety is of great importance in the UWR.  , a statistical analysis on observed injuries  

of female and male UWR team players and some preventive comments related to 

injuries were presented In this study. 

Key words: underwater rugby , sports injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 



Sualtı Ragbisi 3,5-5 m derinlikteki bir havuzda topla 3 boyutta oynanan  bir spor 

dalıdır. Sualtı Ragbi’sinde amaç dipte bulunan sepetlere topu atmak yani gol 

yapmaktır. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme 

Federasyonunca yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir ülkemizde organize edilmekte olan 

Sualtı Ragbisine  ilgi son yıllarda oldukça büyük bir artış  kaydetmektedir (1). Sualtı 

Ragbisi kontak sporu olduğundan dolayı fiziksel egzersizin sualtında yapılan bu 

türünde “güvenlik” çok büyük önem taşımaktadır. Sualtı Ragbisi sualtı 

terminolojisinde ABC malzemeleri diye tabir edilen maske, palet ve şnorkelle 

oynanmaktadır. Takımlar 10 kişiden oluşmakta olup efora dayalı bir spor olduğu için 

oyun süresince sınırsız sayıda oyuncu değişimine izin verilmektedir.  Suda 6 aktif 

oyuncu yer alırken 4 oyuncu değişim alanında yer almaktadır (CMAS kurallarına göre 

5 değişim oyuncusuna izin verilmektedir). Sualtı Ragbisinde her ne kadar katı kurallar 

yer alsa da kontak sporu olduğundan eğer antrenör ve sporcular bazı önlemler 

almazlarsa ciddi yaralanmalara rastlanabilir. Bu araştırmada, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü, Sualtı Ragbi takımı bayan ve erkek 

sporcularında bir sualtı ragbi maçı sonrası gözlenen yaralanmaların istatistiksel 

analizi ve bu yaralanmaları engellemeye yönelik öneriler sunulmuştur.  

 

Materyal ve Metot 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü, Sualtı Ragbi takımından elit 10 

bayan ve 10 erkek sporcu gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Erkek takım 2003 

yılında Samsunda yapılan Türkiye 2.liginde 24 takım arasından yenilgisiz olarak 

şampiyon olurken, bayan takımı 14 takım arasında 4. sırada yer almıştır.  

Çalışmamızda Sualtı Ragbi oyuncularının vücutlarında 7 bölge belirlenmiş ve bu 

bölgelerde maç sonrası oluşan herhangi bir yaralanma sayısı kaydedilmiştir. 



 

İstatistiksel Analiz 

Çalışma da birbirinden bağımsız olan iki örneklemin ortalamalarının karşılaştırılması 

için t-test uygulanmıştır.  

 

Sonuçlar 

Bölge Bayan Erkek P-

Değeri 

Baş    

Boyun 22.12 ±  

(0.78, 3.22) 

58.13 ±  

(1.42, 4.58) 

0.660 

El 77.02 ±  

(1.23, 2.77) 

94.14 ±  

(2.06, 5.94) 

0.020 

Kol 36.14 ±  

(2.64) 

74.16 ±  

(4.26, 7.74) 

0.140 

Vücut 

(ön-

ventral) 

70.01 ±  

(0.30, 1.70) 

72.15 ±  

(3.28, 6.72) 

0.000 

Vücut 

(sırt-

dorsal) 

84.02 ±  

(1.16, 2.84) 

20.16 ±  

(4.80, 7.20) 

0.000 

Ayak 70.01 ±  

(0.30, 1.70) 

04.13 ±  

(1.96, 4.04) 

0.002 

Tablo 1. Bayan ve erkek sualtı ragbi oyuncularında maç sonrası yaralanma sayıları.  

 

 

Tartışma ve Yorum 



Bu araştırma da bayan ve erkek sualtı Ragbi oyuncularının sualtı Ragbi maçı 

sonrasındaki vücutlarının değişik bölgelerindeki  yaralanma oranları istatistiksel 

olarak değerlendirilmiştir. Tablo 1 den görüleceği üzere erkek sporcularda yaralanma 

oranları bayan sporculara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunmuştur. 

Bayan ve erkek sporcuların baş bölgelerindeki az sayıdaki yaralanma sayıları 

sporcuların kullandıkları baş ve kulak korumalı bonelerden kaynaklanmaktadır. 

Boyundaki yaralanmaların nedeni özellikle ikili mücadeleler sırasında sporcuların 

birbirlerini boyunlarına saldırmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Ellerdeki 

yaralanmaların nedeninin altında tırnaklar yer almaktadır. Kısa kesilmiş tırnakların 

bile bu yaralanmaların oluşumunda rol oynadığı gözlenmiştir. Bayanların vücutlarının 

ön kısmında yer alan yaralanma sayılarının erkeklere kıyasla oldukça az olmasının 

nedeni bayanların mayolarının vücutlarının ön kısmını kapatması düşünülebilir. 

Benzer açıklama sırttaki yaralanmalar için ortaya konulabilir. Ayaklarda yer alan 

yaralanmalar ise genelde kaleciyi kaldırmak üzere dizin yere konulması sırasında 

gerçekleşme ve ayakların havuz tabanına sürtülmesiyle hafif sıyrıklar şeklinde 

kendisini göstermektedir.  

Son 25 yıldır uluslar arası arenada bu sporlarda oldukça az yaralanmalara rastlansa 

aşağıda diğer muhtemel yaralanma kaynakları ve bunları engellemelere yönelik 

önlemler belirtilmiştir: 

1. Boyle-Mariotte yasası gereğince basınç ve hacim arasında ters bir ilişki 

bulunmaktadır. Dolayısıyla Sualtı Ragbisinde sporcular maç sırasında basınca 

maruz kalmaktadırlar. Kulaklar basınç sırasında ciddi tehlike altında 

bulunmaktadır. Sualtında iken mücadele sırasında rakibin kulağa istemsiz 

palet vuruşu, kollar, hatta top kapma için vurulan bir yumruk gibi herhangi bir 

darbe kulaktaki basıncı ciddi oranda arttıracağından kulak zarına zarar 



verebilir. Sporcuların kulaklarını korumaları için kulak korumalı bone giymeleri 

çok büyük bir önem taşımaktadır. Hakem komitesinin maçlar öncesi bu 

kontrolleri yapması çok büyük önem taşımaktadır.Öte yandan, sporcuların 

maç sırasında mücadele esnasında boneleri çıkmışsa kendi sağlıkları 

açısından bonelerini düzeltmeleri sağlıkları için önem taşımaktadır.  

2. Sualtı ragbisinde kullanılan şnorkellerin, maskelerin ve paletlerin kesinlikle 

sivri-keskin uç içermemesi gerekmektedir. Her iki branşta kontak sporu olduğu 

için keskin ve sivri uç taşıyan malzemelerin turnuva öncesi hakemler 

tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Uzun süre kullanılan yıpranmış 

paletlerde bazı sivri-keskin kısımlar oluşmakta olup bu durum sporcuların 

derileri açısında bir tehlike unsuru oluşturmaktadır. Yapılan maçlarda 

hakemler tarafından maçlarda çok sıkı palet kontrollerinin yapılması 

sevindiricidir. 

3. Sualtı ragbisinde genital bölgelerin korunması bu bölgelere gelebilecek 

muhtemel darbeleri engellemek için büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle 

erkek sporcular için “Jockstrap” diye isimlendirilen dış kısmı sert plastik iç 

kısmı ise yumuşak köpük benzeri materyalden yapılan koruyucu bu 

malzemelerin tüm erkek sporcuların kullanması gerekmektedir. Ancak bu 

malzeme oldukça sıkı bir mayo altına giyilmelidir. Aksi takdirde bu malzemede 

tehlike yaratabilir.  

4. Sualtı ragbisinde kaleci rakip oyuncu tarafından enseden kavranıp kaleden 

kaldırılabilir. Ancak burada rakip oyuncunun kalecinin sağlığı açısından boyun 

bölgesini tutmadan, boyun bölgesinde herhangi rotasyon yapmadan, 

hareketini sadece enseden çekme şeklinde yapması gerekmektedir. Aksi 

takdirde çok büyük yaralanmalar ortaya çıkabilir. Nitekim Dr. Andresen ve 



arkadaşları sualtı ragbisinde hamulus ossis hamate kırığı vakasına dair bir 

makale yayınlamışlardır(2). Bu makale sualtı ragbi ve hokeyinde yayınlanan ilk 

yaralanma raporu olup umarız bu raporun bir son olma özelliği de olur. 

5. Sualtı Ragbisi çok ciddi yüklenmelere dayandığı için kardiak belirteçlerde 

yaptığımız çalışmalarda artış gözlenmektedir (3). Dolayısıyla bu sporları 

yapmak isteyen sporcu adaylarının mutlaka genel bir sağlık kontrolü sonrası 

bu sporları yapması önerilmelidir. 

6. Sualtı Ragbisi üzerine yapılan bir araştırma da (4), maç sonrası plazma 

kreatinin düzeylerinde istatistiksel artışlar kaydedilmiştir. Dolayısıyla, aç 

karnına uzun süreli bu egzersizin yapılmasının metabolizma da ciddi protein 

kayıplarına neden olabileceği sualtı ragbi antrenörlerince göz önünde 

tutulmalıdır.  

7. Sualtı ragbi oyuncularının antioksidan enzim aktiviteleri üzerine yapılan bir 

araştırma da (5) ise özellikle erkek oyuncularda artmış antioksidan enzim 

aktiviteleri ve lipid peroksidasyon düzeylerine rastlanılması özellikle erkek 

sualtı ragbi oyuncularının maç öncesi ve sonrası antioksidan vitamin içeren 

besinleri tüketmesi gerektiği önerilmektedir. 

8. Bu sporun bilimsel temeller altında gelişmesi için antrenör gelişim 

seminerlerinin yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Şu ana kadar bu spor 

üzerine bildiğimiz antrenörlere yönelik bir gelişim semineri yapılmasa da, 

konunun 10-11 Nisan 2004 tarihleri arasında Antalya’da yapılan VI.Sualtı 

Şurasında bir yuvarlak masa toplantısında ele alınması Federasyon 

yönetiminin bu konuda gelecek dönemde gerekli düzenlemeleri yapacağının 

bir göstergesi olabilir.  
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YÜKSEK HIZ KOŞU YÜKLEMESİNİN BAZI VÜCUT HORMONLARININ ANİ 

DEĞİŞİMİNE ETKİSİ 

Önder Dağlıoğlu1 , Muhsin Hazar2  

1Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İSTANBUL,  

2Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, GAZİANTEP 

Özet 

Bu çalışma, tek seferlik doruk yüklenmeli 60 metre hız koşusunun, total testosteron, 

büyüme hormonu, kortizol ve insülin hormonlarının ani değişimi üzerine etkisini 

incelemek amacıyla planlanmıştır. 

Çalışmamız, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan, 18-23 yaş arası, 22 

sağlıklı erkek öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Deneklere toprak zeminli atletizm pistinde 

tek seferlik doruk yüklenmeli 60 metre sürat koşu testi uygulandı. Hormon ölçümleri için 

deneklerden koşu öncesi ve sonrası aç karına kan örnekleri alınarak,  30 dakika 

bekletildikten sonra santrifüj edildi. Elde edilen serumlardan hormon düzeyleri, 

elektrokemilüminesans yöntemle ölçüldü. Sonuçlar ortalama ve standart sapma şeklinde 

verildi. Deneklerin koşu öncesi fiziksel ve fizyolojik özellikleri, uygun koşullarda alan 

testleri ile belirlendi. Koşu öncesi ve sonrası ölçüm değerleri arasındaki ortalama farkı 

belirlemek amacıyla bağımlı gruplardaki iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 

(bağımlı t-testi) uygulandı. 

 Koşu öncesi serum total testosteron değeri 7,13 ± 2,13 ng/mL, büyüme hormonu 1,13 

± 0,94 ng/mL, kortizol 15,67 ± 4,66 µg/dL, insülin 5,51 ± 2,94 µIU/mL iken, koşu sonrası 

serum total testosteron 7,53 ± 2,17 ng/mL, büyüme hormonu 1,80 ± 1,40 ng/mL, kortizol 

15,06 ± 4,46 µg/dL, insülin 4,41±2,57 µIU/mL olarak ölçüldü. 

Sonuç olarak; tek seferlik, doruk yüklenmeli 60 metre hız koşusu  öncesi ve sonrası, 

istatistiksel olarak serum total testosteron düzeylerinde anlamlı bir artış (p<0.01), insülin 

düzeylerinde ise belirgin bir azalma saptandı (p<0,001). Serum büyüme hormonu düzeyleri 

koşu sonrasında artmakla beraber, bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

Koşu öncesi ve sonrası serum kortizol düzeylerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

tespit edilmedi (p>0,05). Ortalama hematokrit değerlerinde ise koşu sonrası belirgin bir 

artış tespit edildi (p<0,001). Kısa mesafe sürat koşusu; bazı hormonların kan seviyelerinde 

ani olarak  artış veya azalmaya sebep olmuştur. Aktivite sonucu, vücuttaki su kaybından 

dolayı plazma hacminde azalma meydana gelmiştir. Tek seferlik doruk yüklenmeli 60 



metre hız koşunun serum total testosteron ve insülin seviyelerini ani ve belirgin bir şekilde 

değiştirdiği, kortizol ve büyüme hormonu üzerinde önemli bir etkisi olmadığı kanaatine 

varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 60 metre hız koşusu, total testosteron, büyüme hormonu, kortizol, 

insülin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFECT OF HIGH SPEED RACE LOAD ON SUDDEN CHANGES OF SOME 

HORMONES 

Önder Dağlıoğlu1 , Muhsin Hazar2  

1Marmara Üniversitesi, Department of Physical Education and Sports, İSTANBUL,  

2Gaziantep Universitesi, Department of Physical Education and Sports, GAZIANTEP 

ABSTRACT 

In this study, our objective was to assess the influence of sixty-meter speed running 

as applied once with maximal load on sudden changes in the levels of total testosterone, 

growth hormone, cortisone and insulin. 

Twenty-two healthy male students aged from 18 to 23 years who were attending to 

Physical Education and Sports Highschool were included in the study. Sixty meters speed 

running test was applied to the subjects only once in a dust running track. For hormone 

measurements, fasting blood samples were obtained form the subjects both before and after 

the race, and centrifuged in 30 minutes. Hormone level in the serum was measured using 

electrochemiluminecance method. The results were given as means and standard 

deviations. The physical and physiological features of the subjects were evaluated with 

relevant field tests before the race. In order to evaluate the difference between the mean 

values obtained before and after the race, dependent samples (paired t test) test was 

applied.  

Before the race, the serum levels of total testosterone, growth hormone, cortisone and 

insulin were 7,13 ± 2,13 ng/mL, ,13 ± 0,94 ng/ml, 15,67 ± 4,66 µg/dL and 5,51 ± 2,94 

µIU/mL, respectively. After the race, the serum levels of total testosterone, growth 

hormone, cortisone and insulin were 7,53 ± 2,17 ng/mL, 1,80 ± 1,40 ng/mL, 15,06 ± 4,46 

µg/dL and 4,41±2,57 µIU/mL. In conclusion, sixty-meter speed running as applied once 

with maximal loading causes a significant increase in the serum total testosterone level 

(p<0.01) and decrease in serum insulin level (p<0,001) after the race. Although the level of 

growth hormone increased after the race, this increase was not statistically significant 

(p>0,05). Serum cortisone levels measured before and after the race were not significantly 

different (p>0,05). There was a substantial increase in the mean hematocrit level after the 

race (p<0,001). Short distance speed race caused sudden change in the serum level of some 

hormones. As a result of the physical activity, water loss occurs in the body, which in turn 

may lead to a decrease in the plasma volume. It was concluded that serum testosterone and 



insulin levels change in a sudden and substantial manner while cortisone and growth 

hormone levels do not change after sixty-meter speed race applied once with maximal 

load.  

Key Words: Sixty-meter speed race, total testosterone, growth hormone, cortisone, and 

insulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRİŞ 

Fiziksel alıştırmaların temeli hız, kuvvet ve dayanıklılık özelliklerini geliştirmektir. Bu 

özelliklerden hız veya çabuk hareket etme, kuvvet ve çabuk kuvvet genel anlamda birçok spor 

branşında başarıyı arttıran temel özelliktir. 

Hız, bir kişinin kendini bir yerden bir yere en kısa zamanda taşıyabilme özelliğidir. 

Hız, bir kütleyi bir kuvvetin etkilemesi sonucu doğar. Kuvvet ise; bir aktivitede kişinin bir 

dirence karşı koyabilme veya bir direnci ya da kendi ya da kendi vücudunu ileriye doğru 

hareket ettirebilme özelliğidir. Hızın kuvvetle olan bağımlılığı direkt bir bağımlılıktır. Çünkü; 

kuvvet, hız olmadan geliştirilemez (1). Doruk hız kısa mesafe koşu branşlarının en önemli 

öğesidir. Kısa mesafe koşularında çabuk kuvvet çok tekrarlı birbiri ardına gelen çok hızlı 

hareketler için belirleyici bir öğedir. Çabuk kuvvet, hız ve kuvvetin bir ürünüdür (2). 

Hız koşularında sporcular doruk hızına hemen varamaz, en az 20 metrelik 

ivmelenmeden sonra buna varır. 30 metreden veya 5-6 saniye sonra doruk hıza varıldığı ve 

doruk hızın değişmez olarak 60 metreye kadar devam ettiği görülmektedir (2). Performans 

düzeyi ne olursa olsun hemen hemen bütün kısa mesafe koşucuları 30 ile 60 metre arasında en 

yüksek hızlarına ulaşmaktadır (3). Değişik tipte fiziksel aktiviteye hormonal yanıtların 

değerlendirilmesi son yıllarda daha da önemli bir alıştırma alanı teşkil etmektedir. Fiziksel 

alıştırmalar bilindiği gibi hormonlar üzerine etkilidir ve bundan dolayı organizmadaki 

değişimlerin önemi büyüktür (4,5).  

Fiziksel aktivite ve antrenman, kan seviyelerindeki bazı hormonların artışına ve 

azalmasına neden olmaktadır. Bu artış ve azalmalar, endokrin salgı bezlerinin ayarlaması ile 

olmaktadır (6). Bu değişik kan seviyeleri aynı zamanda da metabolik değişimleri de 

göstermektedir. Örneğin, fiziksel aktivite esnasında salınan hormonların terleme ve su 

kaybından dolayı plazma hacminde azalma meydana gelmektedir (6).Testosteron bir 

androjenik-anabolik streoid hormonudur (7). Erkekte; testisler ve böbreküstü bezi kabuk 

kısmından, kadında, sadece böbrek üstü bezi kabuk kısmından salgılanır (7,8). Erkeklerde 

testosteronun % 95’i testislerde üretilir (9). Anabolik streoidler doğal olarak üretilen 

testosteron hormonundan oluşur (10). Anabolik steroidlerin sporcu ile sporcu performansı 

üzerine ilişkin kesin etkileri konusundaki bilgilerde uyumsuzluklar vardır (10). 

Büyüme hormonunun büyümeye neden olan genel etkisinden başka vücudun tüm 

hücrelerinde protein sentez hızını artırmak, yağ dokusundan yağ asitlerinin enerji için 

kullanımını sağlamak, bütün vücutta glikoz kullanım hızını azaltmak gibi birçok özel 

metabolik etkileri de vardır (8).  



Kortizol yağ asitleri kullanımını ve protein yıkımını arttırır, kan şekerini muhafaza 

eder. İnsülin hormonuyla ters orantılıdır (8). Kortizolün fiziksel aktiviteye verdiği cevap 

aktivitenin şiddetine ve süresine göre farklılık gösterir (6). 

İnsülin küçük bir proteindir (8). İnsan insülininin mol ağırlığı 5808 kadardır (8). 

Birbirine bir disülfit bağı ile tutunmuş iki amino asit zincirinden oluşmaktadır (8). ). İnsülin 

hormonun protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmaları üzerinde önemli etkileri vardır (8). 

Fiziksel aktivite esnasında glukagon artış gösterirken insülin düşüşe geçmektedir (6). 

Bu bilgiler ışığında; tek seferlik yüksek hız koşu yüklemesinin, serum total 

testosteron, büyüme hormonu, kortizol ve insülin düzeyleri üzerinde ani değişimler oluşturup 

oluşturmadığını tespit etmek amacıyla böyle bir çalışma planlanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

Araştırmanın evreni Gaziantep Üniversitesi, Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 

okuyan, elit seviye sporcu olmayan ve uzun süredir sürat antrenmanı yapmayan, yaşları 18-23 

arasında değişen toplam 22 sağlıklı erkek öğrenci oluşturdu. Tek seferlik doruk yüklenmeli 60 

metre sürat koşu testi, toprak zeminli atletizm pistinde, koşu öncesi ve sonrası deneklere 

uygulanan laboratuar testleri Gaziantep Üniversitesi biyokimya laboratuarında, alan testleri 

ise Gaziantep üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor salonunda 

gerçekleştirildi. Vücut yağ yüzdesi, Gaziantep üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 

Anabilim dalında kemik-mineral densitometrisi ile tespit edildi.  Sporculardan 60 metre sürat 

koşu testini doruk düzeyde yapmaları istendi. Hormon ölçümleri, koşu öncesi ve sonrası saat 

8.00-9.00 arasında ve 12 saat içinde hiçbir şey yememiş ve içmemiş durumda iken yapıldı. 

İstatistiki Değerlendirme 

İstatistiki analizler Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 

dalında SPSS for Windows 9,0 paket program kullanılarak yapıldı. Araştırmada tespit edilen 

fiziksel aktivite öncesi ve sonrası verilerin aritmetik ortalama farklarını belirlemek amacıyla 

bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (paired t-test) uygulandı. 

Sonuçlar p< 0,05 anlamlılık seviyesi esas alınarak incelendi. 

 

 BULGULAR 

Bu çalışma; yaşları 19-23 arasında değişen gönüllü 22 erkek öğrenci üzerinde 

gerçekleştirildi. Deneklere tek seferlik doruk yüklenmeli 60 m sürat koşu testi uygulandı. 

Araştırmaya katılan deneklerin bazı fiziksel ve fizyolojik ölçüm değerleri tablo 1’de, 



gösterilmiştir. Koşu öncesi ve koşu sonrası serum total testosteron, insülin, büyüme hormonu 

ve kortizol düzeylerindeki ani değişiklikler tablo 2’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmaya katılan grubun bazı fiziksel ve fizyolojik ölçüm değerleri. 

 

 X ± SD 

Yaş (yıl) 21,41 ± 1,47 

Boy (cm) 1,74 ± 0,05 

Kilo (kg) 69,45 ± 4,53 

Vücut yağ yüzdesi (%) 12,68 ± 2,63 

SKB (mm hg) 114,7 ± 8,60 

DKB (mm hg) 66,0 ± 6,84 

Anaerobik güç (kg.m/sn) 113 ± 8,6 

Vücut kitle indeksi 22,9 ± 1,79 

D.K.A.S. (atım/dakika) 62 ± 7,3 

60 m koşu süresi (sn) 8,3 ± 0,36 

 

 SKB = Sistolik kan basıncı        DKB = Diastolik kan basıncı 

 DKAS = Dinlenme kalp atım sayısı   X = Aritmetik ortalama  

 SD = Standart Sapma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 2. Total testosteron, Büyüme hormonu, Kortizol, İnsülin, Hematokrit ve Kalp Atım 

Sayısı düzeylerinin koşu öncesi ve koşu sonrası test sonuçları. 

 

 

Değişken 

 

Koşu Öncesi 

n = 22 

X  ± SD 

 

Koşu Sonrası 

n = 22 

X ± SD 

 

P değeri 

Total testosteron 

(ng/mL) 
7,13±2,13 7,53±2,17 0,009 

Büyüme Hormonu 

(ng/mL) 
1,13±0,94 1,80±1,40 0,067 

Kortizol 

(µg/dL) 
15,67±4,66 15,06±4,46 0,528 

İnsülin 

(µIU/mL) 
5,51±2,94 4,41±2,57 0,000 

Kalp atım sayısı 

(atım/dakika) 
62±7,13 135±11,9 0,000 

 

Araştırmaya katılan deneklerin tek seferlik doruk yüklenmeli 60 metre hız koşu testi 

öncesi total testosteron düzeyi 7,13±2,13 ng/mL iken, koşu sonrasında 7,53±2,17 ng/mL 

olarak ölçülmüştür. Total testosterondaki bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (P<0,01). 

Koşu öncesi büyüme hormonu 1,13±0,94 ng/mL iken, koşu sonrasında 1,80±1,40 

ng/mL olarak ölçülmüştür. Tek seferlik 60 metre hız koşusundan sonra büyüme hormonunda 

artış olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 

Koşu öncesi serum kortizol düzeyi 15,67±4,66 µg/dL iken, koşu sonrasında 

15,06±4,46 µg/dL olarak ölçülmüştür. Koşu sonrasında kortizol de meydana gelen bu 

değişiklik istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).  



Koşu öncesinde insülin değeri 5,51±2,94 µIU/mL iken, koşu sonrasında 4,41±2,57 

µIU/mL olarak ölçülmüştür. Meydana gelen bu azalma istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0,001).  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Hormonal sistemler hem kısa süreli hemostatik kontrol hem de uzun süreli hücresel 

uyarlamalarla ilgili görünmektedir. Bazı çalışmalar farklı antrenman değişkenlerinin 

organizma üzerinde hormonal etkilerini belirlemek için de aerobik ve anaerobik sportif 

alıştırmaların etkilerini göz önüne almışlardır. Antrenmanlarda setler sayısı, tekrarlar, şiddet 

ve kapsam hormonal tepkilerin önemli belirleyici etkeni gibi görünür. Ancak, diğer muhtelif 

etkenler ve onların peripheral hormonal değişiklikleri ile ilişkileri bakımından az sayıda 

çalışma yapılmış ve değişik görüşlere varılmıştır (11). 

 Bu araştırmada, 60 metre hız koşu testi öncesi total testosteron değeri 7,13±2,13 

ng/mL iken, koşu sonrası 7,53±2,17 ng/mL olarak bulunmuştur. Dolayısıyla kısa süreli 

yüksek hız koşusu,  serum testosteron düzeyini yükseltmiştir (p<0,01). 

 Bottechia ve arkadaşları, beş sağlıklı üniversite öğrencisi ile, dört gün antrenman 

yapmışlar ve hormon seviyelerini ölçmüşler, egzersizden sonra testosteron miktarının arttığı 

ve bu artışın istatistiki olarak anlamlı olmadığını açıklamışlardır (12). 

 Weiss ve arkadaşları, yirmi erkek ve yirmi bayan sporcuyla iki ay ağırlık çalışması ve 

altı değişik fiziksel aktivite yapmışlardır. Antrenmanlar öncesi ve sonrasında testosteron 

seviyesinde erkeklerde anlamlı artışlar gözlenirken, bayanlarda anlamlı bir değişiklik tespit 

edememişlerdir (13). 

 Hakinen ve arkadaşları,  orta yaştaki bayan ve erkek, yaşça daha büyük bayan ve erkek 

üzerinde altı aylık dayanıklılık ve patlayıcı kuvvet antrenmanları yaparak total testosteron, 

serbest testosteron, büyüme hormonu, kortizol ve cinsiyet hormonları üzerindeki ani 

değişimleri incelemişler, antrenman süresince hormonlar üzerinde sistematik bir değişiklik 

bulamamışlardır. Ancak, tek fiziksel aktivitede total testosteron ve serbest testosteronda bütün 

grublarda artışlar tespit etmişlerdir (14). 

 Yapılan çalışmalardan anlaşıldığı gibi, testosteron değişik fiziksel aktivitelerde alınan 

sonuçlar tartışmalıdır. Ağırlıkta olan görüş ise, yüklenmeli bir aktivitede artış gösterdiğidir. 

Aktivitenin başlamasıyla birlikte testosteron hormonunda meydana gelen değişiklikler 



aktivitenin şiddeti ile ilgilidir. Fiziksel aktivite ile Testosteron seviyesindeki artış hepatik kan 

akımının ve hormon klerensinin azalmasıyla açıklanabilir. 

 Büyüme hormonu; koşu öncesi 1,13±0,94 ng/mL iken, koşu sonrasında 1,80±1,40 

ng/mL olarak bulundu. 60 metre koşu sonrası büyüme hormonunda artma  olmasına rağmen 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). 

 Sutton ve Lazarus tarafından bisiklet ergometresinde 20 dakika süre ile yapılan bir 

çalışmada, hafif yüklenmede kandaki büyüme hormonu seviyesi artmadığı, ancak uzun süreli 

yüklenmede büyüme hormonun belirgin bir şekilde arttığı gözlemişlerdir (15). 

 Pyka, beş erkek ve dokuz bayana 52 hafta süre ile 12 ağırlık kaldırma alıştırmasını 

(haftada 3 gün, 8 tekrarlı 3 set) içeren halter çalışması yaptırmış ve hormon seviyelerini 15,30 

ve 52. haftalarda ölçmüş, büyüme hormonu istirahat değeri 52 hafta sonunda bir kişi hariç 

olmak üzere kimsede değişmemiştir (16). 

 Yapılan çalışmalarda farklı tipteki sportif aktivitelerde değişik sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu sonuçların aktivitenin şiddeti, kapsamı ve yoğunluğuyla ilgili olduğu sanılmaktadır. 

Büyüme hormonun uzun süreli aktivitelerde, kısa süreli aktiviteye nazaran daha yüksek 

seviyede olması, büyüme hormonun serbest yağ asitlerinin enerji kaynağı olarak kullanımını 

artıran etkiye sahip oluşudur. Bu yüzden büyüme hormonu uzun süreli aktivitelerde 

performansı etkileyen hormondur. Kısa süreli şiddetli aktivitelerde büyüme hormonu artışı 

bazı enzimlerin yapılarını uyararak daha sonraki aktiviteler içi kullanılacak yakıtı sağlaması 

açısından önem taşımaktadır (17). 

 Bu çalışmada 60 metre hız koşu testi öncesi serum kortizol düzeyi 15,67±4,66 µg/dL 

iken, koşu sonrasında 15,06±4,46 µg/dL olarak bulunmuştur. Koşu sonrasında kortizol de 

meydana gelen bu değişiklik istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. (p>0,05). 

 Ersöz ve arkadaşları, elit sporcularda tek seferlik orta şiddetli ani fiziksel aktiviteye 

plazma kortizol düzeyi cevabını incelemiş, plazma kortizol konsantrasyonun aktivite anında 

değişmediğini, hemen sonra yükseldiğini ve toparlanmanın 30. dakikasında en yüksek 

seviyeye ulaştığını tespit etmişlerdir (18). 

 Karvonen ve arkadaşları, 1860 metre irtifada, kısa mesafe sürat koşu antrenmanı 

esnasında; koşu hızındaki, laktik asit konsantrasyonundaki ve hormon dengesindeki 

değişiklikleri incelemişler, yükseklik antrenmanının gücü artırması bakımından kısa mesafe 

koşusunu önemli ölçüde etkilediğini, ancak kortizol, testosteron, ve büyüme hormonu 

üzerinde önemli bir etkisi olmadığını tespit etmişlerdir (19). 



 Görüldüğü gibi, araştırmalardan farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu farklılıkların 

fiziksel aktivitenin şiddeti, süresi ve tipi yönünden strese karşı verilen cevabın farklı 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Bu çalışmada 60 metre hız koşu testi öncesinde insülin değeri 5,51±2,94 µIU/mL iken, 

koşu sonrasında 4,41±2,57 µIU/mL olarak bulunmuştur. Meydana gelen bu azalma 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

  Turgut, kısa mesafeci ve uzun mesafecilerde doruk yüklenmeli fiziksel aktivite öncesi 

ve sonrası yaptığı insülin ölçümlerinde kısa mesafecilerde 36,7’den 24,7’ye, mesafecilerde 

30,25!den 6,7 µlU/mL ye düşüş olduğunu rapor etmiştir (20).   

 Jurimae ve arkadaşları on beş antrenmansız denekle 30 sn çalışma, 30 sn dinlenme 

şeklinde 30 dakika çalışmışlardır. % 70 oranında yüklenmeli on değişik hareketten oluşan 

çalışmadan önce ve hemen, 1,6,24 saat sonra kan alınarak plazmadaki hormon seviyeleri 

ölçülmüştür. İnsülin seviyesinde anlamlı bir değişiklik olmadığı ifade edilmiştir (21). 

 Yapılan araştırmalarda fiziksel aktivitenin şiddeti ve süresine göre, insülin değerleri 

değişiklik göstermektedir. Genel olarak fiziksel aktivite ile insülin değerinin azaldığı 

görülmektedir. Kısa süreli şiddetli aktivitelerde glikoz kullanımı arttığından dolayı, kan glikoz 

ve insülin düzeyi düşmektedir. Aktivite sırasında düşen kan glikoz düzeyi glukagon 

hormonunun yardımıyla karaciğerden glikoz salınımını arttırır (17).  

 Tek seferlik doruk yüklenmeli 60 metre hız koşusu, ani ve belirgin olarak serum total 

testosteron ve insülin seviyelerini değiştirmiş, kortizol ve büyüme hormonu üzerinde önemli 

bir etkisi olmamıştır. 
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17 YAŞ VE ALTI BADMİNTON MİLLİ TAKIM OYUNCULARININ 
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSLA İLİŞKİSİ 

 
*Kızılet, T., *Yorulmazlar, M.M., **Özten,F., *Başaran.Y. 

 
 ÖZET 
 Bu araştırmada, Badminton branşında önemli olduğu düşünülen bazı fiziksel değerlerin tespiti ve 
bunların  birbirleriyle ilişkilerini araştırmak  amacıyla  17  yaş ve altı badminton milli takımının 9 bayan ve 11 
erkek  olmak üzere toplam 20 sporcusu değerlendirilmiştir. Ayrıca Balkan Badminton Şampiyonası  tek erkekler 
ve tek bayanlar final müsabakalarının hareket analizi sonuçları ile bu fiziksel değerleri ilişkilendirilerek bir 
badminton sporcusunun fiziksel profili hakkında bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. 
 Fiziksel değer olarak; Esneklik, Dikey sıçrama, Denge, Sprint özelliği, Adım uzunluğu ölçümü, Sağ el 
Reaksiyon testti, Sol el reaksiyon testi ve Çift el reaksiyon testi yapılmıştır. Bu test sonuçları  bayan ve erkekler 
olarak ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır.  
 Bu analizler sonucunda 17 yaş ve altı milli takım sporcularının fiziksel değerlerinin tespiti ve 
müsabakaların hareket analiz sonuçlarının fiziksel değeri ile karşılaştırılmasından elde edilen değerler  IBM 
uyumlu kişisel bir bilgisayarda SPSS for Windows paket programında aritmetik ortalama ve standart sapma yolu 
ile hesaplanmıştır. Fiziksel özelliklerin birbirleri ile ilişkisi pearson korelasyon analizine tabi tutulmuştur. 
Müsabaka analizleri maçların televizyondan izlenmesi  ve kağıt üzerinde işaretlenmesi ile  yapılmıştır. 
 17 yaş ve altı bayan milli takım sporcularının kilo ile boy özelliği arasında, esneklik ile denge özelliği 
arasında, denge ile sprint özelliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erkek milli takım sporcularında kilo, 
boy ve dikey sıçrama özelliği arasında, boy ile dikey sıçrama özelliği arasında, denge özelliği ile adım alma 
ölçümü arasında, sprint özelliği ile sağ el ve çift el reaksiyon süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
 Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde; kilo ve boy özelliği badminton sporunda bazı  biomotor 
özellikleri etkilediği, esnekliğin önemli olduğu,aşırı esnekliğin ise dönüş ve sprint özelliğinin oyunda 
uygulanmasında  negatif etki yaptığı gözlenmiştir. Önemli ve sık kullanılan  smaç tekniğini etkilemesi açısından 
dikey sıçrama özelliğinin  önemli olduğu gözlemlenmiştir. Denge özelliğinin sprint ile ilişkili çıkması ise istenen 
bir sonuçtur. Oyunun gereği ani sprintler sonucunda kontrollü bir vuruş yapabilmek, dengeli hareketi zorunlu 
kılmaktadır.  

  

  ABSTRACT 
 In this research; some physical and physiological characteristics of National Badminton Team (9 girls 
and 11 boys) were measured and their relations with each other were determined. Mowement analysis of single 
men and single women final matches and physical values were related to each other and it was tried to get 
physical profile of a badminton player. 
 Physicall measurements were as follows; flexibility, vertical jump, balance, sprint, one step length, 
reaction tests (right hand, left hand and both hands). The results werre evaluated separety for girls and boys. 
 The results of  the measurements were evaluated by SPSS for Windows Packet Program With 
arithmetic average and Standard deviation. Pearson correlation was used for relation of physical features.Match 
analysis were done by watching the match from video and writing down to paper. 
 There were significant relationship between weigt and heigt, flexibility and balance, balance and sprint 
in U-17 women natıonal Badminton Team. And there were also significant relationship between weight and 
height and vertical jump, height and vertical jump, balance an done step lenght, sprint and right hand and both 
hands reactions. 
 In evaluation of results; weight and height effects some biomotor parameters, importence of flexibility. 
Over flexibility has negative effects on turninig and sprinrt parametres in the game. It was observed that vertical 
jump was important in smash technic that is important and used frequently. The wanted result was that balance 
and sprint were related with each other. To make a controlled hit after sprints required the balanced movement. 
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** Milli takım antrenörü 

 GİRİŞ VE AMAÇ  
 Badminton oyunu teknik özelliklerin sonucu etkilemesi bakımından çok önemlidir. 
Bilindiği gibi teknik, sinir-kas koordinasyonunun istenilen amaç doğrultusunda 
gerçekleştirilmesidir. İyi bir koordinasyon diğer motorik özelliklerin  uygun işbirliği ile 
gerçekleşir. Bu çerçevede badminton oyununun hem teknik hem de motorik özelliklerinin 
değerlendirilmesi yapılacak olan antrenman programlarına yol gösterici olması bakımından 
dikkate değerdir. 
 Bu bağlamda badmintoncularda fiziksel yapının değerlendirilmesi ve bunun oyun 
analizleriyle ilişkilendirmesi uygun badmintoncu profilini belirlemede kaynak teşkil 
edecektir.Ayrıca bu fiziksel değerlerin birbiriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılacak olan 
antrenman planlanması sporcunun potansiyel gelişimini arttıracaktır. 
 Araştırmamız; ölçümleri ve hareket analizi yapılacak badminton sporcularının milli 
takım düzeyinde olması,konuyla ilgili daha sonra yapılabilecek çalışmalara kaynak teşkil 
etmesi ve badminton antrenmanlarının planlanmasında antrenörlere yol gösterici olması 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın varsayımları şunlardır; 
- Araştırma örnekleri bayan  erkek milli takım sporcularıdır. Ve Balkan 

şampiyonasında tekler finali oynayan sporculardır. Bu açıdan ölçülen ve değerlendirilen 
sporcular ülkemizin ve Balkan ülkelerinin üst düzey sporcularıdır. Bu dikkate alındığında 
yapılan ölçümlerin sonuçları norm değer olarak kabul edile bilinir. 

- Fiziksel özelliklerin iyi olması teknik performansı olumlu etkiler . 
- Fiziksel özelliklerin birbirlerini etkilemesi, dikkate alınması koordinasyonu 

geliştirir. 
Araştırmanın sonuçları aşağıdaki sınırlılık için geçerlidir. 
- Araştırmanın örnekleri, 17 yaş altı bayan ve erkek badminton sporcuları ve balkan 

şampiyonasında bayan ve erkek tekler finalinde oynayan sporcularla sınırlıdır. Denekler üst 
düzey sporcular olmasıyla birlikte tüm evreni kapsamamaktadırlar. 

- Araştırmanın sonuçları, oyun analizleri çerçevesinde ve ölçüm araçlarının 
ölçebileceği özelliklerin puanları ile sınırlıdır. 
  
 GEREÇ VE YÖNTEM 
 Denekler 
 Araştırmamız 17 yaş ve altı milli takımı sporcuları olan katılımcılar milli takım 
sorumluları gözetiminde ölçümlere istekli olarak katılmışlardır. Bu araştırma 9’u bayan,11’i 
erkek 20 kişi olan takımın tüm sporcuları üzerinde yapılmıştır. 

Milli takım sporcuları  Balkan şampiyonası öncesi yapılan kampın 1.gününü bu 
çalışmaya ayırarak araştırmaya katılmışlardır. 

Bu araştırmada yapılan ölçümler; esneklik ölçümü, dikey sıçrama ölçümü, denge 
ölçümü, sprint ölçümü, adım uzunluğu ölçümü, sağ el reaksiyon testi, sol el reaksiyon testi, 
çift el reaksiyon testidir. 

Esneklik ölçümü 
Bu testte sporcu bacaklarını öne doğru dizleri bükmeden uzatarak yere oturur. 

Denekten öne doğru uzanabildiği kadar uzanması istenir. Deneğin öne uzandığı en uç nokta 
işaretlenerek kişinin esneme mesafe ölçülür. Amacı; esneklik oranını ölçmektir. Malzemeleri 
cetvel, yer minderi (5 adet), yapışkan kağıt bant, tebeşir veya kalemdir. Kişinin önüne 
minderler konulmak suretiyle kişinin ayak parmak ucu ile aynı hizada olması sağlanır. 
Dizlerin bükülmemesi gerektiğine dikkat edilir. 

 



 Dikey sıçrama ölçümü 
  Bu testte sporcunun sıçrayabildiği en yüksek noktayı belirlemeye yönelik araştırma 
yapıldı. Amacı; dikey sıçrama ölçümüdür. Kişi ayakta dik olarak dururken beline takılı 
kemerden  aşağı doğru uzanan lastik bir ip uzatılır. İpin ucu yere sabitlenmiştir.Denekten 
sıçrayabildiği en yüksek noktaya sıçraması istenir ve digital olarak sıçranan mesafe cm olarak 
tespit edilir. Malzemeleri; Takei Jump Meter aleti ve yapışkan banttır. 
 Denge Ölçümü 
 Denek ortasından bir mil geçirilmiş tahta platformun üzerinde dengeli bir şekilde 
kalmaya çalışır. 30 saniyede en fazla dengede kalma oranı tespit edilir. Amacı; denge 
ölçümüdür. Malzemeleri; Stabilometre aletidir. Kişi iki ayağı omuz genişliğinde  açık iki yana 
doğru eğilerek tahtanın üzerinde dengede kalmaya çalışır. 
 Sprint 
 Bu süre içerisinde ölçülebilir. Yarım sahada köşeden köşeye koştuğu süre belirlenir. 
Amacı; sprint hızını ölçmektir. Ölçüm malzemesi fotoseldir. Badminton sahasının  yarım 
sahası üzerinde köşeden köşeye  kurulan fotoseller ile kişinin maksimum hızda koşması 
istenir. Fotosel giriş  kapısından girmesi ile süre başlar, çıkış kapısından deneğin çıkması ile 
süre sonlanır.  
 Adım Alma Testi 
 Bu test deneğin adım uzunluğunu tespiti amacı ile yapılır. İki adım arasındaki uzunluk 
cm olarak belirlenir. Amacı; adım uzunluğunun ölçümüdür. Malzemeleri tebeşir ve düz bir 
zemindir. Düz bir zemin üzerinde kişi tek ayağını uzatabileceği kadar uzatır daha sonra o 
noktaya  topuğunun arkasına işaret konur. Ardından kişi geri gelir ve tekrar ileri sıçrayarak 
(tek ayakla) durur. Ve tekrar öndeki ayağın topuğunun arkasına  işaret konur ve  ilk çizgi ile  
bu ikinci çizgi  arasındaki mesafe cm cinsinden ölçülür. 
 Reaksiyon Testleri 
 Çift elle (sağ el ve sol elle ) ayrı ayrı ölçümler yapıldı. Amacı; reaksiyon süresi 
ölçümüdür. Malzemeleri ışıklı reaksiyon aleti, masa ve sandalyedir. Kişiler bir odada oturmuş 
bir vaziyette önünde bulunana bir alet üzerindeki ışığa göre ışığın yansıması ile düğmeye 
basar ve reaksiyon hızı tespit edilir. Sağ el için sağ taraftaki düğmenin üzerindeki ışık, sol el 
için sol düğme üzerindeki ışık ve çift el için ortada bulunan  bir ışık yanar. Ve kişi ışığın 
yanması ile en kısa sürede düğmeye basmaya çalışır. Her sefer 10 kez yapılır. Ve en iyi olan 
derece alınır. 

 
BULGULAR 

 Bu bölümde 17 yaş ve altı bayan ve erkek Badminton milli takım sporcuları üzerinde 
yapılan fiziksel ölçüm sonuçları ve Balkan şampiyonası bayan ve erkek tekler final maçlarının 
analizleri ile elde edilen bulgular tartışılmıştır. Fiziksel ölçüm değerleri ele alınmış ve  
konuyla ilgili literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Aynı şekilde maç analiz sonuçları da 
literatür çerçevesinde incelenmiştir. 
 Araştırmada yer alan fiziksel ölçüm ve maç analiz sonuçlarından elde edilen bulgular 
aşağıda özetlenmiştir. 
 Ölçüm Grubunda Yer Alan Bayanların Fiziksel Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
*Bayan badminton sporcularının kilo ile boy özelliği arasında ilişki  vardır. (P<0.05) Bu ilişki 
kuvvetli ve pozitif yöndedir. 
*Kilo özelliği ile diğer parametreler (esneklik, denge, dikey sıçrama, sprint özelliği, adım 
alma ölçümü, sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki 
yoktur. 
*Bayan badminton sporcularının boy ile kilo özelliği arasında ilişki vardır. (P<0.05) Bu ilişki 
kuvvetli ve pozitif yöndedir. 



*Boy özelliği ile diğer parametreler (esneklik, denge, dikey sıçrama, sprint özelliği, adım 
alma ölçümü, sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi)arasında bir ilişki 
yoktur.  
*Bayan badminton sporcularının esneklik ile denge özelliği arasında ilişki vardır. (P<0.05 )Bu 
ilişki pozitif yöndedir. 
*Bayan badminton sporcularının esneklik özelliği ile sağ el reaksiyon süresi arasında ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalmaktadır.) 
*Bayan badminton sporcularının esneklik özelliği ile çift el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05 Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalmaktadır) 
*Esneklik özelliği ile diğer parametrelerin (kilo,boy, dikey sıçrama, sprint özelliği, adım alma 
ölçümü, sol el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki yoktur. 
*Bayan badminton sporcularının denge ile esneklik özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) 
Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Bayan badminton sporcularının denge ile sprint özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) 
Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Denge özelliği ile diğer parametreler (kilo, boy, dikey sıçrama özelliği, adım alma ölçümü, 
sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi ) arasında bir ilişki yoktur. 
*Bayan badminton sporcularının dikey sıçrama özelliği ile çift el reaksiyon süresi arasında bir 
ilişki vardır. (P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalmaktadır) 
*Dikey sıçrama özelliği ile diğer parametreler (kilo, boy, esneklik, denge, sprint özelliği, adım 
alma ölçümü, sol el reaksiyon ve sağ el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki yoktur. 
*Bayan badminton sporcularının sprint  ile denge özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) 
Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Sprint özelliği ile diğer parametreler (kilo, boy, esneklik, dikey sıçrama özelliği, adım alma 
ölçümü, sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki 
yoktur. 
*Adım alma ölçümü ile tüm parametreler (kilo, boy, esneklik, denge, dikey sıçrama, sprint 
özelliği, sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki 
yoktur. 

Ölçüm Grubunda Yer Alan Bayanların Reaksiyon Sürelerinin Değerlendirilmesi   
*Sol el reaksiyon süresi ile tüm parametreler (kilo, boy, esneklik, denge, dikey sıçrama, sprint 
özelliği, adım alma ölçümü, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki 
yoktur. 
*Bayan badminton sporcularının sağ el reaksiyon süresi ile esneklik özelliği arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalmaktadır.) 
*Bayan badminton sporcularının sağ el reaksiyon ile çift el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Sağ el reaksiyon süresi ile diğer parametreler (kilo, boy, denge, dikey sıçrama, sprint 
özelliği, adım alma ölçümü, sol el reaksiyon süresi ) arasında bir ilişki yoktur. 
*Bayan badminton sporcularının çift el reaksiyon süresi ile esneklik özelliği arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki ve negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalmaktadır.) 
*Bayan badminton sporcularının çift el reaksiyon ile sağ el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Çift el reaksiyon süresi ile diğer parametreler (Kilo, boy, denge, dikey sıçrama, sprint 
özelliği, adım alma ölçümü, sol el reaksiyon süresi ) arasında bir ilişki yoktur. 

Ölçüm grubunda yer alan erkeklerin fiziksel ölçümlerinin değerlendirilmesi 
*Erkek badminton sporcularının kilo ile boy özelliği  arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) Bu 
ilişki kuvvetli ve pozitif yöndedir. 



*Erkek badminton sporcularının kilo ile dikey sıçrama özelliği arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve  pozitiftir. 
*Erkek badminton sporcularının kilo ile sprint özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) Bu 
ilişki kuvvetli ve  negatiftir. (Biri artarken diğeri azalır.) 
*Kilo özelliği ile diğer parametreler (esneklik ,denge özelliği, adım alma ölçümü, sol el 
reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi  )arasında bir ilişki yoktur.  
*Erkek badminton sporcularının boy ile kilo özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) Bu 
ilişki kuvvetli ve pozitif yöndedir. 
*Erkek badminton sporcularının boy ile dikey sıçrama özelliği arasında bir ilişki vardır 
.(P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve  pozitif yöndedir.           
*Erkek badminton sporcularının boy ile sprint özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) Bu 
ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır.) 
*Boy özelliği ile diğer parametreler (esneklik, denge özelliği, adım alma ölçümü, sol el 
reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi ) arasında bir ilişki yoktur. 
*Erkek badminton sporcularının esneklik ile sprint özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) 
Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri arterken diğeri azalır) 
*Erkek badminton sporcularının esneklik özelliği ile sağ el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır) 
*Erkek badminton sporcularının esneklik özelliği ile çift el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır.) 
*Esneklik özelliği ile diğer parametreler (kilo, boy, denge, dikey sıçrama özelliği, adım alma 
ölçümü, sol el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki yoktur. 
*Erkek badminton sporcularının denge özelliği ile adım alma ölçümü arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Denge özelliği ile diğer parametreler (kilo, boy, esneklik, dikey sıçrama, sprint özelliği, sol 
el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi ) arasında bir ilişki yoktur. 
*Erkek badminton sporcularının dikey sıçrama ile kilo özelliği arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve pozitif yöndedir. 
*Erkek badminton sporcularının dikey sıçrama ile boy özelliği arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve pozitif yönlendir. 
*Erkek badminton sporcularının dikey sıçrama ile sprint özelliği arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir.(Biri artarken diğeri azalır.) 
*Dikey sıçrama özelliği ile diğer parametreler (esneklik, denge özelliği, adım alma ölçümü, 
sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi  ) arasında bir ilişki yoktur. 
*Erkek badminton sporcularının sprint ile kilo özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) Bu 
ilişki kuvvetli ve negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır) 
*Erkek badminton sporcularının sprint ile boy özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) Bu 
ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır) 
*Erkek badminton sporcularının sprint ile esneklik özelliği arasında bir ilişki vardır. (P<0.05) 
Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır.) 
*Erkek badminton sporcularının sprint ile dikey sıçrama özelliği arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır.) 
*Erkek badminton sporcularının sprint özelliği ile sağ el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Erkek badminton sporcularının sprint özelliği ile çift el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Sprint özelliği ile diğer parametreler (denge özelliği, adım alma ölçümü, sol el reaksiyon 
süresi) arasında bir ilişki yoktur. 



*Erkek badminton sporcularının adım alma ölçümü ile denge özelliği arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki  pozitif yöndedir.  
*Erkek badminton sporcularının adım alma ölçümü ile diğer parametreler (kilo, boy, 
esneklik,, dikey sıçrama özelliği ,sol el reaksiyon, sağ el reaksiyon ve çift el reaksiyon süresi ) 
arasında bir ilişki yoktur. 
  Ölçüm Grubunda Yer Alan Erkeklerin Reaksiyon Sürelerinin Değerlendirilmesi 
*Erkek badminton sporcularının sol el reaksiyon ile sağ el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Sol el reaksiyon süresi ile diğer parametreler  (kilo, boy, esneklik, denge, dikey sıçrama,  
sprint özelliği, adım alma ölçümü ölçümü ve çift el reaksiyon süresi ) arasında bir ilişki 
yoktur. 
*Erkek badminton sporcularının sağ el reaksiyon ile esneklik özelliği arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır) 
*Erkek badminton sporcularının sağ el reaksiyon süresi ile sprint özelliği arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Erkek badminton sporcularının sağ el reaksiyon ile sol el reaksiyon arasında bir ilişki vardır. 
(P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Erkek badminton sporcularının sağ el reaksiyon ile çift el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve pozitif yöndedir. 
*Sağ el reaksiyon süresi ile diğer parametreler (kilo, boy, denge, dikey sıçrama özelliği, adım 
alma ölçümü) arasında bir ilişki yoktur. 
*Erkek badminton sporcularının çift el reaksiyon süresi ile esneklik özelliği arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki negatif yöndedir. (Biri artarken diğeri azalır) 
*Erkek badminton sporcularının çift el reaksiyon süresi ile sprint özelliği arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki pozitif yöndedir. 
*Erkek badminton sporcularının çift el reaksiyon ile sağ el reaksiyon süresi arasında bir ilişki 
vardır. (P<0.05) Bu ilişki kuvvetli ve pozitiftir. 
*Çift el reaksiyon süresi ile diğer parametreler (kilo, boy, denge, dikey sıçrama özeliği, adım 
alma ölçümü, sol el reaksiyon süresi) arasında bir ilişki yoktur. 
 Tek bayanlar final maçı analizi 
 Yapılan maç analizleri sonucunda  oyun içerisinde 1. ve 2. set itibariyle clear vuruş 
kullanma oranlarının toplam sayısının 103, smaç vuruş kullanım oranlarının toplam sayısının 
30, net drop vuruşu kullanım oranların toplam sayısının 42, drop vuruşu kullanım oranlarının 
toplam sayısının 52, lop vuruş kullanım oranlarının toplam sayısının 55, yüksek servis vuruş 
kullanım oranlarının toplam sayısının 42 ve drive vuruş kullanım oranlarının toplam sayısının 
6 olduğu belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda tek bayanlar final maçında en çok clear vuruş 
tekniği ve en az drive vuruş tekniği kullanılmıştır. 
 Tek erkekler final maçı analizi 
 Yapılan maç analizleri sonucunda  oyun içerisinde 1. ve 2. set itibariyle clear vuruş 
kullanma oranlarının toplam sayısının 44, smaç vuruş kullanım oranlarının toplam sayısının 
43, net drop vuruşu kullanım oranların toplam sayısının  67, drop vuruşu kullanım oranlarının 
toplam sayısının 35, lop vuruş kullanım oranlarının toplam sayısının 56, yüksek servis vuruş 
kullanım oranlarının toplam sayısının 41 ve kısa servis vuruş kullanım oranlarının toplam 
sayısının 34 olduğu belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda tek erkekler final maçında en çok net 
drop vuruş tekniği ve en az kısa servis vuruş tekniği kullanılmıştır. 
  
 TARTIŞMA VE SONUÇ  
 Günümüzde Olimpik Sporlar arasına girmiş bulunan Badminton raket sporları 
arasında en hızlı oynanan sporlardandır. Bir badminton oyuncusu, antrenman ve maç 



esnasında çeşitli sıçramalar, öne çıkışlar, yana kaymalar, arkaya gidişler, kısa sprintler ve 
uzun adımlarla koşu yapmak durumundadırlar(6). Bunun doğal sonucu olarak sporcular  ayak 
bileği, diz eklemi ile bunlara ait olan bağ ve dokularda şiddetli şoklara sık sık maruz 
kalmaktadırlar. Badminton sporunda 1-5 adım sonrası çift  veya tek ayak sıçrama hareketi 
veya uzun adım hareketi sonrasında hemen toparlanıp merkezde yer tutma yapıldığından özel 
ayak çalışması ve ayak bileği ile aşil tendonunun korunmasına dikkat edilmelidir(20).  
 Oyun içerisinde bir ralli ortalama 7-12 sn. sürmekte ise de elit sporcularda bu süre 
daha da uzamaktadır. Bir set ortalama bayanlarda 8 dk. da biterken erkeklerde 11 dk. da 
sonlanmaktadır(12). Set boyunca ataklar sürekli devam ettiğinden süreye baktığımızda çabuk 
kuvvet, çabuk kuvvette devamlılık, kuvvet ve kuvvette devamlılığın gerekli olduğu 
görülmektedir. Oyun alanı ve karakteri gereği smaç, clear vuruşu en sık kullanılan vuruşlar 
olduğundan, kol kaslarının patlayıcı kuvvete ve hazır bekleme pozisyonunda belirli bir açıda 
beklemesi gerektiğinden omuz çemberindeki kasların statik kuvvete  ihtiyacı vardır.  
 Badminton sporunun ralli süresine baktığımızda 1 ralli boyunca bir oyuncunun arka 
arkaya 2-3 kez smaç vurma olasılığı olduğundan oyun tekniklerinin çabuk ve  patlayıcı 
kuvvete dayalı olduğu da görülmektedir(4). 
Badmintonda birçok sporda olduğu gibi yerden alınan kuvvetin alt ekstremiteden üst 
ekstremiteye güç ve kuvvetin aktarılması söz konusu olduğundan ve denge merkezi kalça ve 
karın bölgesi olduğundan bu bölgenin kas gruplarının çalıştırılması çok büyük önem 
taşımaktadır. 
 Badminton çok yönlü bir oyun olmasına bağlı olarak motorik öncelikler açısından 
çeşitliliğe sahiptir.   Temelde bir badminton oyuncusu uygun bir fiziksel yapıya sahip 
olmalıdır. Çalışma sonuçlarımızda da  bayan ve erkek sporcuların boy ilişkilerinde de anlamlı 
bir ilişki çıkmıştır. Bu ilişki,  boy ve kilo özelliği arasındaki uyumu desteklemektedir(12). 

Fiziksel yapısını  tespit amacıyla ölçülen ikinci değer olan boyun diğer  parametreleri 
olumsuz etkilememesi de arzu edilen bir sonuçtur. Badmintonda esneklik önemli bir özelliktir. 
Ancak diğer motor özellikler üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Çünkü;  badmintonda çok 
kısa mesafeli ve ani dönüşlü hareketler oldukça yoğundur. 
 Badminton oyununda özellikle bacak arka bölge kaslarının esnekliği  
önemlidir(11).Aynı zamanda denge de bir diğer önemli değerdir. Bu itibarla badmintonun  
hem iyi bir esnekliğe , hem de dengeye ihtiyacı vardır.Bu çerçevede çalışma sonuçlarımız da 
denge ile esneklik arasındaki  ilişkiyi ortaya koymaktadır. 
 Esnekliğin diğer ölçüm sonuçlarıyla ilişkisinin çıkmaması da beklenen sonuçtur. 
Çünkü diğer ölçüm değerleri kısa süreli ve çok ani hareketleri içermektedir. Ancak adım 
almayla ilişkisinin olmaması düşündürücüdür(12). 
 Esneklik ve reaksiyon süreleri arasındaki ilişkiye bakıldığında sol el ve çift el süreleri 
arasında negatif bir ilişki çıkması, denek grubunun büyük çoğunluğunun sağ ellerinin 
dominant olmasına bağlanabilir. 
 Denge özelliğinin sprint yeteneğiyle ilişkili çıkmaması arzu edilen bir sonuçtur. Çünkü 
badminton gibi yüksek şiddetli çok ani dönüşlerin olduğu bir spor dalında dengeli bir 
çabukluk, performansı olumlu etkileyecektir. Maç analiz sonuçlarımıza göre kullanılan 
özellikle clear tekniği , denge ve esneklik önemlidir.   
 Clear vuruş tekniği gözlemimizde  her iki sporcunun tüm oyun boyunca en fazla 
(toplam 103 kez) kullandıkları  teknik olmuştur. Diğer tüm teknikler ise toplam 175 kez 
kullanılmıştır. 

Tek bayanlar final maçında isabetli vuruş yüzdesi fazla olan oyuncunun toplam 30 
smaç vuruşu yaptığı ve maçı da kazandığı gözlemlenmiştir. Smaç vuruşunda dikey sıçramanın 
önemli olduğu ve motorik özellik olarak smaç vuruşunu olumlu ve olumsuz olarak etkilediği 
düşünülmektedir(13). 



 Sprint için yapılan test badminton sahası ile sınırlıdır. Ve mesafesi kısadır. Kısa mesafe 
içerisindeki çıkış ve ivmeleme özelliği ağırlıklı olarak devreye girmektedir. Kısa mesafeli 
sprintler de çıkışın önemi dikkate alındığında sprint özelliği ve değerleri ile denge arasında bir 
ilişkinin çıkması önemlidir. 
 Badminton da özellikle sprint öne giderken net drop ve lop vuruşları için önemlidir(7). 
Balkan şampiyonasında tek bayanlar finalinde de müsabakayı kazanan oyuncu 24 net drop 
kullanırken, kaybeden oyuncu 28 net drop kullanmıştır. Fakat kaybeden oyuncu topların 
çoğuna zamanında yetişemediğinden hata yapmıştır. Ve kazanan oyuncuya avantaj 
sağlamıştır. 
  Müsabakada kazanan oyuncu 21 lop kullanırken , kaybeden oyuncu 34 lop 
kullanmıştır. Fakat kaybeden oyuncunun lop tekniğini uygulaması iyi olmasına rağmen sprint 
özelliklerinin gelişmemiş olması topları istediği  yere kullanmasına engel olmuştur. Kaldırdığı 
toplar kazanan oyuncunun smaç vurması için zemin oluşturmuş ve kazanan oyuncuya avantaj 
sağlamıştır. Bu da sayı almasına olanak sağlamıştır. Analiz sonuçlarına göre de sprint özelliği 
gelişmiş kişi topa daha rahat hakim  olacağından maçta üstünlük sağlayacak ve maçı 
kazanmasında belirli bir kriter olacaktır. 
 Sol el reaksiyon sürelerine bakıldığında bire bir motorik özellikle ilişki 
göstermektedir. Burada sporcuların çoğunun dominant ellerinin sağ olduğunu bilmekteyiz. Ve 
çift el reaksiyonu ile sağ elin arasında pozitif bir ilişki olması dominant elin sağ el olmasından 
kaynaklanabilmektedir. Badminton da dominant tarafı sağ olan sporcu toplara vururken ve 
toplara giderken her 2 elini ve ayağını kullanır. Fakat dominant kol ve bacak her zaman 
öndedir. Sol kol ve bacak ona yardımcıdır ve beraber koordinasyon sağlamalıdır. Bu yüzden 
ikisi birbiri ile birlikte  hareket etmelidir. 
 Bir badminton sporcusunun reaksiyon süresi iyi olmalıdır. Çünkü ralli esnasında bir 
çok teknik kullanıldığında ve daha da önemlisi aldatmalar çok olduğundan kişinin reaksiyon 
hızını iyi ayarlaması gerekir. Topa zamanında yetişmek ve zamanlamanın  iyi ayarlanması  
önemlidir. Sporcunun reaksiyon hızı ne kadar kısa ise o kadar çok  zamanında topla buluşur. 
 Farklı fiziksel özelliklere ihtiyaç duyulan badminton oyununda çok yönlü bir oyun 
olduğundan motorik özellikler açısından iyi bir fiziksel yapıya ihtiyaç duyulur.  Özellikle 
erkek sporcularda bu biraz daha etkilidir. Çünkü erkek maçlarında genelde ralliler daha uzun 
sürmekte ve daha fazla kuvvet harcanmaktadır. Bu sebeple iyi bir fiziksel yapıya ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Çalışma sonuçlarımıza göre bayan ve erkek sporcuların boy-kilo ilişkileri 
çıkmıştır. Ve bu ilişki boy ve kilo arasındaki uyumu gösterir Erkekleri boy ve kilolarının 
arasında ilişki çıkması bunun pozitif olması arzu edilen bir sonuçtur. Sporcu iyi bir fiziksel 
yapıya sahipse iyi teknik uygulayabilmeyi başarabilir(9). 
 Kilo ile dikey sıçrama özelliği arasındaki ilişkiye bakıldığında normal oranda bir kilo 
sporcunun sıçramasını engellemeyecek ve smaç gibi dikey sıçrama ile yapılan vuruşları 
olumsuz ekilemeyecektir. Çalışmamızda tek erkek finalinin analiz sonuçlarına göre maçı 
kazanan sporcu 13 smaç kullanırken, kaybeden sporcu maçta toplam 30 smaç kullanmıştır. 
Fakat kaybeden oyuncu kazanan sporcudan fiziksel açıdan daha kötü olduğundan, daha kilolu 
olduğundan dikey sıçrama özelliğini  uygulanmasını engellemektedir. Kazanan sporcu iyi 
fiziksel özelliklere sahip olduğundan az smaçla maçı kazanabilmektedir. Sporcunun fiziksel 
özellikleri hızını da etkilemektedir. Hantal bir vücut hızlı olamayacağından toplara ulaşmakta 
zorluk çekecektir. Sprint ile birlikte net drop ve lop vuruşuna giden sporcu ancak iyi bir 
fiziksel özellikle bunu sağlayabilir. Tek  erkek  finalinde net drop ve lop kullanım oranlarına 
bakılacak olursa kazanan oyuncu 39 net drop ve 28 lop kullanırken,  kaybeden oyuncu 28 net 
drop ve 26 lop kullanmıştır. Bu vuruşlar file önünde yapıldığından sporcunun da bu noktalara 
uzaktan geldiğini düşünürsek, kazanan oyuncunun iyi bir fiziksel yapıya ve iyi bir sprint 
özelliğine sahip olduğu düşünülebilir. Kilo arttıkça hız azalır diyebiliriz. 



 Kilonun diğer parametrelerle  ilişkili çıkmaması beklenen bir sonuçtur. Çünkü; 
esneklik kiloyla bağlantılı değildir. Kilolu insanda zayıf insanda esnek olabilir. Badminton 
sporcuları özellikle bayanların fizik yapıları kilolu olmasına rağmen esneklikleri iyidir. 
 Fizik özelliklerine bakıldığında boy ve kilonun birbirleri ile uyumlu olması gerekir. 
Böylece düzgün fizik sağlanır. Bu çalışma sonucunda erkeklerin boy ile kiloları arasında 
kuvvetli bir ilişki çıkmıştır. Bu beklenen bir sonuçtur. Boy ile dikey sıçrama özelliklerinin 
birbirleri ile ilişkili olduğunu göz önünde bulundurarak incelersek; badminton hızlı bir 
oyundur. Topa ne kadar kısa zamanda ulaşılırsa o kadar üstünlük sağlanmış olunur. Boyu uzun 
bir sporcu daha az adım alacağından ve sıçramadan sonra daha erken yerine döneceğinden 
boy avantaj sağlayabilir. Ama boyun çok uzun olmasıda hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. 
Yine boy sprint özelliğini etkileyebilmektedir. Çünkü; fizik özelliklerini bozan çok uzun boy, 
sprint özelliğinde azalmaya neden olur. Bu çalışma sonuçlarına göre boy sprint ile ilişkili 
değildir. Bulgulardan, bu sonuca varmaktayız. Aralarında negatif bir ilişki vardır. Boy uzunsa 
hız azalır,  boy çok uzun değilse hız artar(12). 
 Boyun diğer parametrelerle ilişkisi olmaması beklenen bir sonuçtur. Diğer özellikler 
boya bağlı olarak değişkenlik göstermiyor. Çünkü; deneğin adım alma yeteneği ile ilişkili 
çıkması arzu edilen bir sonuçtur. Denge banminton da ileri–geri gidiş gelişlerde, sağa-sola 
kaymalarda önemlidir. Topa uzanma esnasında yapılan adımlama ve merkeze dönüşte 
dengenin önemli olduğu çalışma sonuçlarından anlaşılabilmektedir. Dengenin çabuk 
sağlanması ile gösterilecek performans olumlu etki sağlayacaktır. 
 Sprint özelliğinin sağ el ile reaksiyonu olması arzu edilen bir sonuçtur. Dominant 
tarafının çoğunlukta olduğu göz önüne alınırsa öne ve geri sprintler de sağ ayak önde 
gideceğinden reaksiyon hızı sprint özelliğini de olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda 
dominant olan sağ taraf, çift el reaksiyonu ile ilişkili olduğundan çift el reaksiyonu da sprint 
yeteneği  ile ilişkili olduğu ve sprint özelliğini olumlu yönde etkilemektedir. 
Sol el reaksiyonu sağ el reaksiyonu dışında diğer yapılan testlerdeki motorik özellikler ile 
arasında bir ilişki çıkmaması büyük yoğunluğun dominant tarafının sağ olmasına bağlanabilir. 
Bu dikkate alınırsa sol ve çift elin reaksiyon ile ilişkili olmasının doğal olduğu kabul 
edilebilir. 
 Sonuç Olarak: 

· Tekniğin etkili kullanımı biomotor özelliklerin yeterliliğiyle ilişkilidir. 
· Biomotor özellikler birbirlerini etkilemektedirler. 
· Boyun ve kilonun oyundaki etkisi dikkate alınması gereken özelliklerdendir. Orta 

düzeyin üzerindeki boy düzeyi diğer biomotor özellikleri etkilemektedir. 
· Esneklik önemli bir özelliktir. Ancak dönüş ve sprint özelliklerini çok kullanıldığı bit 

oyun olan badmintonda aşırı esneklik olumsuz etki yapabilir. 
· Bununla birlikte öne uzun adımların sık kullanılması hemstringlerin esnekliğinin 

önemini ortaya koymaktadır. 
· Smaç tekniğinin müsabaka performansı üzerinde etkili önemi dikkate alındığında, 

dikey sıçrama çalışmaları dikkatle değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. 
· Denge özelliğinin sprint ile ilişkisi çıkması önemini artırmaktadır. Özellikle file önüne 

yapılan ani sprintler sonucunda kontrollü bir vuruş yapılmalıdır. Bu açıdan badminton 
oyuncusu hem dengeli hem de süratli olmalıdır. 

· Reaksiyon değerlerinin iyi olması arzu edilen bir sonuçtur. Dominant el diğer elin ve 
çift elin reaksiyon süresinden iyi çıkması bunu göstermektedir. 
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SABAH SPORUNA YÖNELİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN TESPİTİ 
 

Mehmet Zeki KUTLU*               Zekiye BAŞARAN** 
 

 
ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı; sabah sporuna yönelimde etkili olan faktörlerin tespitidir. 
Çalışmanın evrenini Kocaeli ili merkez ve Körfez ilçesinde sabah sporu yapan 270 kişi 

oluşturmuştur.  
Deneklere 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Cevaplardan elde edilen veriler 

grafiklerle gösterilmiştir. 
Sonuçta; sabah sporuna yönelme sebebleri, kilo sorunları, arkadaş tavsiyesi, TV 

program, etkinliklerin yaygınlaşması, doktor tavsiyesi, çevresel faktörler, gazete haberleri, 
ailenin etkisi ve dergi yazıları olarak belirirken, sabah sporunu sürekli yapmasındaki etkili 
faktörler, mevcut tesisler, alanın uzaklığı, zaman, uzman gözetiminde yapılması, hava 
koşulları, gönüllü ve devlet hizmetler olarak görülmüştür. Sabah sporunun kattığı sonuçlar 
açısından bakıldığında ise, bedensel zindelik, psikolojik rahatlama, sağlık sorunlarının 
çözümü ve sosyal çevre edinme olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sabah Sporu, Yönelim, Faktör 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

THE EFFECTİVE FACTORS TO DO SPORTS İN THE MORNİNG  
 
 The aim of this study is to find out which factors are effective to choose sports. (do 
exercises in the morning) 270 people were used during this study who are living in Kocaeli 
(centre) an done of its town (Körfez). 
 A questionnaire was applied to these people. The datas were shown with graphics. 
 As a result. The reasons to do sports in the morning are weight problems, TV 
programs, advices of friends, to spreading of the activities, the doctor’s advice, environmental 
factors, newpaper the effect of the family and the magazine articles. 
 The effective factors to do sports in the morning permanently are found as training 
areas, the distance of the area, time, to be done by the help of a specialist, weather conditions, 
volunteer and government services. To do sports in the morning provides physical liveliness, 
psychologic relaxation, to put and to the health problems and to get a socal environment. 
 Key Words: Morning sports,Choose, Faktors 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
** Kocaeli Ün. BESYO 



GİRİŞ VE AMAÇ 
 

 
Kocaeli yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en küçük 6., nüfus bakımından en büyük 

13. ili konumdadır ( www.kocaeli.gov.tr). Kocaeli, 12.000’ni Gençlik ve Spor il 
Müdürlüğü’ne, 12.000’ni Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve 25.000’nide Futbol Federasyonu’na 
bağlı olarak yaklaşık 48.000 lisanslı sporcuya sahiptir ( www.kocaeligsim.gov.tr). Bunların 
yanında dört mevsim sporlarının yapılabileceği ender illerden biridir. Türkiye’nin sanayi 
başkenti olarak ta kabul edilmektedir.   

Ülkemizde Herkes İçin Spor Federasyonu’nun üstlendiği sabah sporunun gerekliliği 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ortaya konmuştur. Sağlık için şart olan fiziksel 
aktivitelerin yararlarını ortaya koymak için Dünya Sağlık Örgütü senede bir yapılacak olan  
Sağlık İçin Hareket Et girişimini 17 Şubat 2003 tarihinde Cenevre’de hayata geçirmiştir 
(www.un.org.tr).  Ülkemizdeki spor yönetiminin tepesini oluşturan Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’de kendi personeline yönelik sağlık için sabah sporunu başlatmış ve 
yaygınlaşması içinde gerekli talimatları vermiştir (www.gsgm.gov.tr).    

Halka açık spor alanlarında spor yapanlara danışmanlık bazında antrenörlük ve sağlık 
bilgisi hizmeti sunulması konusunda yapılan araştırmada tesis sayısına bağlı olarak 
isteklerinde değiştiği görülmüştür (Karakuş ve Sunay, 2000). 

Toplumsal spor bilincinin oluşması, sporun uygulama alanına indirgenmesiyle 
oluşacaktır. Bu oluşumun ilk adımları sayılabilecek sabah sporu, çeşitli nedenlerle yapılıp, 
sonuçları da kişiden kişiye değişebilmektedir. Tabansal hareketin örneği olan bu sporsal 
hareketlenme bizim çalışmamızın temelini teşkil etmiştir. Bu nedenle, sabah sporu yapan 
bireylerin, bu yönelimlerinde etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
 

MATERYAL VE METOT 
 

Araştırmanın evrenini, merkezde 235, Körfez’de 35 kişi olmak üzere 270 kişi teşkil 
etmiştir. Yürüyüş yapılan yerler, Kocaeli merkezde, İzmit yürüyüş yolu, İsmetpaşa Stadı, Plaj 
Yolu, Yahya Kaptan, Ve Yuvam Akarca Bölgeleri İle Körfez İlçesindeki Alpaslan Türkeş 
Stadı çevresidir. Çalışma zamanını, 01.09.2003 - 12.06.2004 tarihlerinde, saat: 06:00-10:30 
arasındadır. Çalışma nedeni; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sabah sporuna yönelik 
hazırlanacak projelerine alt yapı oluşturmaktır  

Veriler 20 sorudan oluşan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketin geçerliliği; 
konuya uygunluğu, soruların konuyla ilişkisi, kapsamı ve soruların açık ve anlaşılır olması 
yönünden ön anket çalışmaları uygulanmıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler grafiklerle gösterilmiştir. 
 
 

BULGULAR 

 
Tablo 1: Kocaeli Merkezinde Sabah Sporu Yapanların  Çeşitli Özellikleri; 
 
Yaş Meslek Aile aylık geliri Öğrenim durumu Yapılan sporun sıklığı 
18-27 63 Memur/İşçi 29 250M.- Altı 13 Tahsilsiz - Hergün 25 
28-37 75 Serbest 27 251M-400M. 27 İlkokul 13 2 günde bir 31 
38-47 32 Ev Hanımı 52 401M.-550M. 36 Ortaokul 29 3 günde bir 62 
48-57 37 Emekli 50 551M-700M. 84 Lise  76 Haftada bir 50 
58 ve + 28 Öğrenci 42 701M.-Üzeri 70 Üniversite 82 Ayda bir 62 



Tablo 2 : Körfez İlçesinde Sabah Sporu Yapanların  Çeşitli Özellikleri; 
 
Yaş Meslek Aile aylık geliri Öğrenim durumu Yapılan sporun sıklığı 

18-27 11 Memur/İşçi 11 250M.- Altı 1 Tahsilsiz 1 Hergün 16 
28-37 11 Serbest 4 251M-400M. 8 İlkokul 6 2 günde bir 6 
38-47 8 Ev Hanımı 13 401M.-550M. 8 Ortaokul 7 3 günde bir 8 
48-57 5 Emekli 3 551M-700M. 6 Lise  12 Haftada bir 5 
58 ve + - Öğrenci 4 701M.-Üzeri 12 Üniversite 9 Ayda bir - 

 
 
 
 
Tablo 3: Sabah Sporu Yapanların Kendilerini ve Sporu Önemseme Durumları; 
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Tablo 4 : Kocaeli Merkezinde Sabah Sporunun Yapılma Nedenleri;  

35
40

47
55

44

66

94

78

46

28

52
46 47

80

93

113

89
83

93 91

31

111

154
148

108

90

78 80

58 54

98

166

62

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A
R

K
A

D
A

Ş

T
A

V
S

İY
E

S
İ

T
V

P
R

O
G

R
A

M
L

A
R

I

D
O

K
T

O
R

T
A

V
S

İY
E

S
İ

Ç
E

V
R

E
S

E
L

F
A

K
T

Ö
R

L
E

R

G
A

Z
E

T
E

H
A

B
E

R
L

E
R

İ

A
İL

E
N

İN
 E

T
K

İS
İ

D
E

R
G

İ 
H

A
B

E
R

L
E

R
İ

R
A

D
Y

O

P
R

O
G

R
A

M
L

A
R

I

B
İL

G
İL

E
N

D
İR

İC
İ

E
L

 İ
L

A
N

L
A

R
I

K
İL

O
 S

O
R

U
N

L
A

R
I

E
T

K
İN

L
İK

L
E

R
İN

Y
A

Y
G

IN
L

A
Ş

M
A

S
I

HİÇ

BİRAZ

ÇOK

 
 



 Tablo 5 : Körfez İlçesinde Sabah Sporunun Yapılma Nedenleri;  
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Tablo 6 : Kocaeli Merkezinde Sabah Sporunun Sürekli Yapılmasında Etkili Olan 
Faktörler; 
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Tablo 7 : Körfez İlçesinde Sabah Sporunun Sürekli Yapılmasında Etkili Olan Faktörler; 
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Tablo 8: Kocaeli Merkezinde Sabah Sporunun Kattığı Sonuçlar; 
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SONUÇ 

Sabah sporuna yönelimde etkili olan faktörlerin tespiti amacıyla yapılan bu 
araştırmada; sabah sporu yapanların her yaştan insanlardan oluştuğu, (merkezde) ev hanımı, 
emekli ve öğrencilerin yoğunlukta olmasının yanında (ilçede, ev hanımı, memur, işçi, öğrenci, 
serbest, emekli) memur, işçi ve serbest meslek sahiplerinin de bulunduğu, aylık gelirlerinin 
merkezde, yoğunlukla 500 ilçede, 250 milyonun üzerinde olduğu, her kademe öğrenim 
düzeyinden bireyler bulunduğu, her gün ile merkezde ayda, ilçede haftada bir spor 
yapanlardan   oluştuğu    görülmüştür. 

Deneklerin sporu ve kendilerini önemseme durumlarına bakıldığında; merkezde, 
kendilerinin, aile ve arkadaş çevresinden daha önceden spor yapanların bulunduğu, sağlıklı 
beslenenlerin de çoğunlukta olup, ilçede bu sayıların düşük olduğu, doktor kontrolünden 
geçenlerin, sigara ve alkol kullananların azınlıkta kalıp, rekreatif etkinlikler için kurulmuş 
resmi bir kurum olan  HİS federasyonu hakkında bilgileri olmadığı belirlenmiştir. 

Sabah sporu yapma nedenleri olarak, merkezde, kilo sorunu, arkadaş çevresi, tv, 
doktor tavsiyesi, bilgilendirici el ilanları, çevresel faktörler, ailenin etkisi, gazete haberleri, 
etkinliğin yaygınlaşması olarak, (ilçede ise etkinliğin yaygınlaşması ilk sırayı almıştır.) 
gösterilmiştir. 

Sabah sporunun sürekli yapılmasında etkili olan faktörler, her iki tarafta da hava 
koşulları, ilk sırayı alırken merkezde alanın uzaklığı, zaman, gönüllü ve devlet hizmetleri 
olarak, ilçede zaman, uzman gözetiminde yapılması, alanın uzaklığı, mevcut tesisler, gönüllü 
ve devlet hizmetleri olarak sıralanmıştır. Sabah sporunun kattığı sonuçlar açısından 
bakıldığında ise, bedensel zindelik, psikolojik rahatlama, sağlık problemlerinin çözümü ve 
sosyal ilişkilerde ilerleme olarak belirlenmiştir. 

KAYNAKLAR 
 
- Karakuş, E., Sunay, H., (2000). Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında Yerel Yönetimlerin 
Yeri ve Fonksiyonlarına İlişkin Ankara İli Metropol İlçeleri Belediye Meclisi Üyeleri  
Görüşleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt 5, Sayı 3.           
-www.gsgm.gov.tr       
-www.kocaeli.gov.tr       
-www.kocaeligsim.gov.tr 
-www.un.org.tr 
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DEĞİŞİK MESLEK GRUBUNDA ÇALIŞAN BİREYLERİN FİZİKSEL SAĞLIKLARI İLE 
SPORTİF AKTİVİTE, SERBEST ZAMAN DEĞERLENDİRME, BESLENME VE SİGARA 

KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 
Fatih KILINÇ*      Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL**      Münevver KARABULUT***          Sinan AKIN****   

 
Amaç; Değişik meslek gruplarında çalışan bireylerin yapmış oldukları sportif 

aktivitelerin, serbest zamanlarını değerlendirme şekillerinin, beslenme şekillerinin ve sigara 
kullanımlarının fiziksel sağlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koymak. 

Metot; Araştırmaya değişik illerde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan 
139 personel, milli eğitim görev yapan 21 öğretmen ve 27 memur olmak üzere toplam 187 
kişi gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılanların erkeklerin (n:112) yaş 
ortalaması 36,3±8,6 yıl, boy ortalama 173,8±5,9 cm. vücut ağırlığı ortalaması 76,2±10,3 kg 
iken bayanların (n:75) yaş ortalaması 32,4±7,3 yıl, boy ortalama 164,9±6,9 cm. vücut ağırlığı 
ortalaması 59,8±11,3 kg olarak belirlenmiştir. Araştırmada anket metodu uygulandı. Ankette 
kimlik bilgileri, sportif yaşam tarzları, sağlık durumları, serbest zamanlarını değerlendirme ve 
beslenme durumlarını belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Anketten elde dilen veriler 
SPSS 11.5 istatistik paket programında tanımlayıcı istatistikleri ve kikare testleri uygulandı. 

Bulgular; Araştırmaya katılanların genel olarak (bay ve bayan) % 42 fiziksel olarak 
kendilerini dinç hissettikleri, % 55’nin şuanda aktif olarak fiziksel aktivite yapmadıkları, % 
32,1’nin sağlıklarına yeterli düzeyde önem verdiklerini, % 54’nün sağlıkla ilgili bir 
probleminin olmadığını, % 57,2’nin sigara kullanmadığı, % 43,3’nün kısmen serbest 
zamanının olduğunu, % 61’nin serbest zamanını verimli kullanamadığı, % 70’nin dengeli 
beslenme yapamadıkları ve % 62,6 düzenli olarak üç öğün beslenme yaptıkları belirlendi. 
Elde edilen verilere göre araştırmaya katılanların genel sağlık durumları ile sigara kullanımı 
arasında önemli bir ilişkinin olduğu (P<0,05), sağlık durumları ile serbest zamanlarını verimli 
kullanma ve düzenli bir beslenme arasında önemli bir ilişkinin olmadığı (P>0,05) belirlendi.  

Sonuç; araştırmaya katılan bireylerin genelinin sağlıkla ilgili bir problemlerinin olmadığı 
ancak beklenen düzeyde de olmadıkları, serbest zaman kullanımında da problemlerinin 
oldukları söylenebilir. 

 
INVESTİGATİON OF CORRELATION BETWEEN PERSONS PHYSICAL HEALTH 

AND SPORTİVE ACTIVITY, REGREATION, NOURISHMENT AND SMOKING 
HABITS WHO WORKS IN DIFFERENT JOBS 

 
Fatih KILINÇ*       Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL**        Münevver KARABULUT***              Sinan AKIN****  

 

Objective; İn this research the effect of sportive activity, regreation, nourishment and 
smoking habits on persons physical health was investigated on people who Works in different 
jobs.  

Methods; The research has been done on totaly 187 volunteer person; 139 of them 
were working in Ministry Of National Education, 21 of them were teacher and 27 of them 
were civil servant in Ministry Of National Education, while the avarage age, height and 
weight of  the men (n: 112) were 36,3±8,6; 173,8±5,9 cm. and 76,2 ±10,3 kg., for the women 
these features were 32,4±7,3; 164,9±6,9 cm. and 59,8±11,3 kg. respectively. The data was 
obtained by questionnaire and the participants has been asked to answer following questions; 

                                                 
* Dumlupınar Üniversitesi BESYO/Kütahya 
** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, BESYO/Samsun 
*** Gençlik Spor İl Müdürlüğü /Kütahya 
**** Otuz Ağustos İlköğretim Okulu/Kütahya 
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identity information, sportive living style, health conditions, regreation and nourishment 
conditions. The statistics analysis of the results were carried out using SPSS 11.5 program. 

Results; After the analyses of questionnaire, it was found that 42 % of the person 
(men and women) were feeling energetic, 55 % of them were not doing any physical 
exercises, 32,1 % of them were consider importance of healthiness, 54 % of them were not 
have any health problems, 57,2 % of them were not smoking, 43,3 % of them have spare time 
partially, 61 % of them weren’t using well their spare time, 70 % of them weren’t have 
balanced nourishment and 62,6 % of them were nourished regularly. İt was determined that 
there was an important correlation between general health conditions and smoking habits (P< 
0,05), whereas there wasn’t any important correlation between health condition of person with 
regreation and balanced nourishment (P>0,05). 

Conclusion; although people who participated in this research haven’t had any health 
problems but they weren’t as fit as expected. İn addition it could be said that there was some 
problems about regreation. 

 
Giriş 
 
 İş hayatımızdaki başarılar temelinde zihinsel, psikolojik ve fiziksel sağlığımızın 
optimum dengede olmasına bağlıdır. Sağlıklı bir yapının temelinde en önemli rol oynayan 
faktörlerden birisi de fiziksel aktivitelerdir. Fiziksel sağlığımızı tehdit eden unsurların başında 
sportif aktivite yetersizliği, sigara, dengesiz beslenme, serbest zamanları verimli 
kullanamamalarıdır. Sportif aktiviteler yetersizliğinden kalp kroner hastalıkları, şişmanlık gibi 
sağlığı tehdit eden problemlerle insanlar karşı karşıyadır(4,9). Yine sağlığı ciddi anlamda 
tehdit edenlerden bir tanesi de sigaradır. Sigarada 4000 den fazla kimyasal ve radyoaktif 
maddenin bulunduğu belirtilmiştir (7). Sigara alışkanlığına bağlı önlenebilir hastalıklar ölüm 
nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır (6). İçilen her sigara, insan ömrünü 5,5 dk. kadar 
kısaltmaktadır (3). Sigaranın insan sağlığına olan başlıca zararları; iştahı azaltır, sindirimi 
güçleştirir, ülsere neden olur, dudak, dil, yemek borusu kanserlerine, damar sertliği, damar 
tıkanıklığı, kalp krizi, uykusuzluk, erken ihtiyarlama ve solunum sistemine büyük ölçüde 
zarar verdiği bilinmektedir vb.(5) Sigara içenlerin içmeyenlere de zararı vardır. Sigaradan bir 
nefes çekip üfleyen kimse, dumanla birlikte çevreye 70 mgr. Karbonmonoksit vermekte ve 
etrafındakileri zehirlemektedir (8). İngiliz Tıp Dergisi The Lancet tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçları, bir ailede sigara içenlerin, içmeyenlere de aynı tehlikeyi yansıtarak 
ciddi boyutlu bir tehlike oluşturduklarını ortaya koymuştur. Rakamlarla sigaranın zararlarına 
bakıldığı zaman akciğer kanserinin % 90’ı,Gırtlak kanserinin % 99, 45 yaş’ın altındaki genç 
erkeklerde kroner kalp hastalıklardan ölenlerin % 80 sigara tiryakisi olduğu görülmektedir (5). 
Gençliği tehdit eden sigaranın tehlikeli olduğu hiç kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkemizde 15 yaş 
üzeri nüfusun erkeklerde % 62,8, kadınlarda % 24,3 oranında sigara içtiği saptanmıştır. Ve 
ölüm nedenlerinin başında akciğer kanserinin (% 29.5) olduğu belirlenmiştir (1) .  

 Serbest zaman teriminin İngilizce’deki karşılığı “Leisure”dir. Leisure kelimesi ise 
“izin verilmiş olmak” veya "serbest olmak” manasına gelen latince “licere” kelimesinden 
türetilmiştir. Yine serbest zaman manasına gelen Fransızca “loisir” ve "izin" anlamındaki 
“liberty” kelimeleri “licere” kelimesinden türetilmiştir. Mecburiyetin olmaması ve serbest 
seçim ifade eden bu kelimelerin tamamı birbirleriyle ilişkilidir. Klasik yaklaşım ile yapılan bir 
tanıma göre, serbest zaman, iş ve amaçlı yapılan bir eylem yerine, onun tam karşıtı olan sanat 
politik tartışmalar ve genel öğrenmeyi kapsayan meşguliyetler olarak kabul etmiştir. Aristo 
serbest zamanı "bir kimsenin kendi iradesi ile yaptığı aktivite içinde olmanın bir ifadesi" 
olarak kabul etmektedir (2 ). 
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 Bu çalışmanın amacı; değişik meslek gruplarında çalışan bireylerin yapmış oldukları 
sportif aktivitelerin, serbest zamanlarını değerlendirme şekillerinin, beslenme şekillerinin ve 
sigara kullanımlarının fiziksel sağlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koymak. 
Materyal ve Metot 
 

Araştırmaya değişik illerde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan 139 
personel milli eğitim görev yapan 21 öğretmen ve 27 memur olmak üzere toplam 187 kişi 
gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılanların erkeklerin (n:112) yaş 
ortalaması 36,3±8,6 yıl, boy ortalama 173,8±5,9 cm. vücut ağırlığı ortalaması 76,2±10,3 kg. 
iken bayanların (n:75) yaş ortalaması 32,4±7,3 yıl, boy ortalama 164,9±6,9 cm. vücut ağırlığı 
ortalaması 59,8±11,3 kg olarak belirlenmiştir. Araştırmada anket metodu uygulandı. Ankette 
kimlik bilgileri, sportif yaşam tarzları, sağlık ve hastalık durumları, serbest zamanlarının olup 
olmadığı ve değerlendirme biçimleri ve beslenme düzeyleri belirlemeye yönelik sorular 
sorulmuştur. Anketten elde dilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri ve kikare testleri uygulandı 
 

Bulgular ve Tartışma 
 
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Erkeklerin Boy ve Kilo Dağılımları (n:112) 
 

112 160 190 173,88 5,940

112 50 105 76,27 10,301

Araştırmaya Katılanların
Boy Dağılımı

Arastirmaya Katilanlarin
Kilo Dagilimi

N Minimum Maximum Ortalama
Standart
Sapma

 
 

Genel ortalama değerler üzerinden beden kitle indeksi hesaplandığı zaman boy 
ortalama değerine göre BKI=Boy2 (1,73*1,73)*22 (İdeal değer) BKI=65,84 kg. olması 
gerekirken 76,27 kg. olarak belirlendi. Araştırmaya katılan erkeklerin vücut ağırlıklarının 
ideal ağırlıktan 10,43 kg. fazla oldukları söylenebilir. 
 
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Bayanların Boy ve Kilo Dağılımları (n:75) 
 

75 149 190 164,93 6,941

75 5 89 59,88 11,004

Araştırmaya Katılanların
Boy Dağılımı

Araştırmaya Katılanların
Kilo Dağılımı

N Minimum Maximum Ortalama
Standart
Sapma

 
 

Genel ortalama değerler üzerinden beden kitle indeksi hesaplandığı zaman boy 
ortalama değerine göre BKI=Boy2 (1,64*1,64)*21 (İdeal değer) BKI=56,48 kg. olması 
gerekirken 59,88 kg. olarak belirlendi. Araştırmaya katılan bayanların vücut ideal ağırlığından 
3,4kg. fazla kilo oldukları söylenebilir. Araştırmaya katılan bayanların ortalama vücut 
ağırlığına yakın vücut ağırlıkları oldukları söylenebilir. 
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Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Medeni Durumları 
 

2 1,1

129 69,0

56 29,9

187 100,0

Cevapsiz

Evli

Bekar

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

 Araştırmaya katılan bireylerin % 69 evli % 29,9’nun da bekar olduğu belirlendi. 
 

Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Meslek Dağılımları  
 

2 1,1

5 2,7

9 4,8

2 1,1

124 66,3

9 4,8

1 ,5

35 18,7

187 100,0

Cevapsiz

Ögrenci

Akademik Personel

Serbest Meslek

Memur

Isçi

Asker

Diger

Total

Sayi Yüzdelik

 
 Araştırmaya katılan bireylerin büyük bir çoğunluğu %66,3 oranında Gençlik Spor İl 
Müdürlüklerinde memurdur. 
 

Tablo 5: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Eğitim Durumları 

1 ,5

4 2,1

4 2,1

56 29,9

113 60,4

8 4,3

1 ,5

187 100,0

Cevapsız

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

Yüksek Lisans

Doktora

Total

Sayı Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 60,4’nün 
Üniversite mezunudur. 
Tablo 6: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sportif Aktive Durumları 
 

7 3,7

25 13,4

104 55,6

51 27,3

187 100,0

Cevapsiz

Evet

Hayir

Kismen

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 55.6’nın sportif 
aktivite yapmadıkları  % 27.3’nün de kısmen yaptıkları belirlendi. 
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Tablo 7: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Günlük Sportif Aktivite Yapma 
Düzeyi 

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 66.3’nün günlük 
sportif aktivite (fiziksel aktivite) saat olarak yapmadıkları, 27.8’nin de günde 1-2 saat fiziksel 
aktivite yapmaktadırlar. 

 
Tablo 8: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sportif Aktivite Yapmamanın Sağlık 
Olumsuz Etkilediği Bilgi Düzeyi 
 

16 8,6

136 72,7

16 8,6

19 10,2

187 100,0

Cevapsız

Evet

Hayır

Kısmen

Total

Sayı Yüzdelik

 
 

 Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 72.7’nin günlük 
düzenli fiziksel aktivite yapmamanın sağlığı olumsuz etkileri bildiklerini belirtmişlerdir. 
 

Tablo 9: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sportif Aktivite Yapamama Nedenleri  
 

47 25,1

19 10,2

63 33,7

24 12,8

5 2,7

8 4,3

21 11,2

187 100,0

Cevapsız

Ekonomik Şartların Uygun Olmaması

Serbest Zamanın Olmaması

İş Yükünün Ağır Olması

Tesis Olmaması

Programlı Çalışabilecek Yerlerinin Olmaması

Diğer

Total

Sayı Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %33.7’nin serbest 
zamanlarının olmadığını belirtmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 66,3 
26 13,9 
26 13,9 
5 2,7 
3 1,6 
1 ,5 
1 ,5 

Hiç 
1 Saat 
2 Saat 
3 Saat 
4 Saat 
5 Saat 
6 Saat 

Sayı Yüzdelik 
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Tablo 10: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sağlıklarına Önem Verme Düzeyleri 

10 5,3

60 32,1

32 17,1

85 45,5

187 100,0

Cevapsiz

Evet

Hayir

Kismen

Total

Sayi Yüzdelik

 
 Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %45 kısmen %32.1 
de sağlıklarına önem verdiklerini belirtmişlerdir. 
 

Tablo 11: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Masa Başında Geçirdikleri Süre 
 

32 17,1

8 4,3

7 3,7

12 6,4

10 5,3

9 4,8

30 16,0

7 3,7

53 28,3

8 4,3

9 32

1 ,5

1 ,5

187 100,0

Cevapsız

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %32’nin 10 saat, % 
28’nin da 8 saat masa başında geçirdikleri belirlenmiştir. 
 

Tablo 12: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Uyku Süreleri 

7 3,7

1 ,5

4 2,1

1 ,5

4 2,1

8 4,3

35 18,7

54 28,9

58 31,0

8 4,3

6 3,2

1 ,5

187 100,0

Cevapsiz

1 Saat

2 Saat

3 Saat

4 Saat

5 Saat

6 Saat

7 Saat

8 Saat

9 Saat

10 Saat

11 Saat

Total

Sayi Yüzdelik

 
Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %31’nin 8 saat, % 

28,9’nun da 7 saat günlük uyku uyudukları belirlenmiştir. 
 
 



 7 

Tablo 13: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sağlık Problemleri 

26 13,9

4 2,1

3 1,6

7 3,7

12 6,4

5 2,7

15 8,0

4 2,1

9 4,8

1 ,5

101 54,0

187 100,0

Cevapsiz

Hiper Tansiyon

Seker

Solunum Problemleri

Eklem ve Kas Problemleri

Böbrek Problemleri

Diger

Kalp ve Dolasim Problemleri

Sinir Sistemi Problemleri

Hormonal Sistem Problemleri

Saglik Problemi Yok

Total

Sayi Yüzdelik

 
Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 54’nün her hangi 

bir sağlık probleminin olmadığı, %6.4’nün eklem ve kas problemlerinin olduğu, %3,7’nin 
solunum problemlerinin olduğu, % 2,1’nin de kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili problemlerinin 
olduğu belirlenmiştir. 
Tablo 14: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sigara Kullanmaları 

 

8 3,8

73 39,0

107 57,2

187 100,0

Cevapsız

Evet

Hayır

Total

Sayı Yüzdelik

 
Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %57.2’nin sigara 

(erkeklerin %53.6’sı, bayanlarında % 47’si) kullanmadığı belirlenmiştir. 
Tablo 15: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Sigara Kullanmaları Durumları ile 
Herhangi Bir Sağlık Problemi Olup Olmama Durumları Arasındaki İlişki 

  
  
  

Araştırmaya Katılanların Sigara Kullanım 
Kullanmama Durumları TOPLAM 

Cevapsız Evet Hayır  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırmaya Katılanların 
Herhangi Bir Sağlık Problemi 
Olup Olmama Durumları 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 
  

4 7 15 26 

15,4% 26,9% 57,7% 100,0% 

Hiper Tansiyon 0 1 3 4 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
Şeker 
  

1 0 2 3 

33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

Solunum Problemleri 
  

0 5 2 7 

,0% 71,4% 28,6% 100,0% 
Eklem ve Kas Problemleri 
  

0 5 7 12 

,0% 41,7% 58,3% 100,0% 
Böbrek Problemleri 
  

0 1 4 5 

,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Diğer 
  

2 8 5 15 

13,3% 53,3% 33,3% 100,0% 

Kalp ve Dolaşım Problemleri 
  

0 2 2 4 

,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Sinir Sistemi Problemleri 
  

0 7 2 9 

,0% 77,8% 22,2% 100,0% 
Hormonal Sistem Problemleri 0 0 1 1 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 
Sağlıkla ilgili Problemim Yok 0 37 64 101 

,0% 36,6% 63,4% 100,0% 
 

TOPLAM 
  

7 73 107 187 

3,7% 39,0% 57,2% 100,0% 

X2 =41,28                                 Serbestlik Derecesi  (df)=20                                       P<0,05           
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Araştırmaya katılanların Sağlık Durumlarının iyi olması ile sigara kullanımının az 
olması arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. 
  

Tablo 16: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Günlük Sigara Kullanım Düzeyleri 

107 57,2

45 24,1

23 12,3

3 1,6

9 4,8

187 100,0

Kullanmiyorum

Günde Yarim Bir Paket

Günde Bir Paketten Fazla

Her Gün Olmamakla Beraber Arasira

Günde Bir Iki Adet

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların sigara kullananların büyük bir çoğunluğunun 
% 42.1’nin günde yarım bir paket arasında kullandığını belirtmişlerdir. 
 

Tablo 17: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Serbest Zaman Durumları 

8 4,3

60 32,1

37 19,8

82 43,8

187 100,0

Cevapsiz

Evet

Hayir

Kismen

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %43’8’nin ve % 
32.1’nin iş dışı serbest zamanlarının olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Tablo  18:  Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Serbest Zamanlarını Verimli 
Kullanma Durumları 

13 7,0

39 20,9

61 32,6

74 39,6

187 100,0

Cevapsiz

Evet

Hayir

Kismen

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %39,6’nın ve % 
32,6’nın serbest zamanlarını verimli kullanamadıklarını belirtmişlerdir. 
 

Tablo 19:  Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Serbest Zamanlarında Yapmış 
Oldukları Aktiviteler 

16 8,6

30 16,0

40 21,4

14 7,5

6 3,2

40 21,4

20 10,7

21 11,2

187 100,0

Cevapsiz

Spor

Kitap Okumak

Cafe ve Kahveye Gitmek

Tiyatro veya Sinemaya Gitmek

T.V. Izlemek

Gezmek

Diger

Total

Sayı Yüzdelik
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Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 42.8’nin serbest 
zamanlarında Televizyon izlemek ve kitap okumam olduğunu, % 16’nın da sportif aktiviteler 
yaptıklarını belirlenmiştir.  
 

Tab lo  20 :  Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Günde Kendilerine Ayırmış 
Oldukları Serbest Zaman Süresi 

51 27,3

27 14,4

44 23,5

33 17,6

22 11,8

6 3,2

1 ,5

2 1,1

1 ,5

187 100,0

Cevapsiz

1 Saat

2 Saat

3 Saat

4 Saat

5 Saat

6 Saat

7 Saat

8 Saat

Total

Sayi Yüzdelik

 
Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %23.5’nin 2 saat ve 

%17.6’nın da 3 saat günlük kendilerine serbest zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir 
 

Tablo 21: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Dengeli Beslenme Durumları 
 

11 5,9

40 21,4

70 37,4

66 35,3

187 100,0

Cevapsiz

Evet

Hayir

Kismen

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 73.4’ü ile % 
35.3’nün günlük dengeli beslenme yapamadıklarını belirtmişlerdir. 
 

Tablo 22: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Günlük Beslenme Durumları 

5 2,7

8 4,3

46 24,6

117 62,6

11 5,9

187 100,0

Cevapsiz

Bir Ögün

Iki Ögün

Üç ögün

Dört Ögün ve Üzeri

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %62.6’nın düzenli 
olarak üç öğün yediklerini belirtmişlerdir. 
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Tablo 23: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Eklem Ağrı Bölgeleri (Önden) 
 

52 27,8

7 3,7

4 2,1

21 11,2

5 2,7

33 17,6

15 8,0

50 26,7

187 100,0

Cevapsiz

El Bilegi

Dirsek eklemi

Omuz Eklemi

Kalça Eklemi

Diz Eklemi

Ayak Bilegi

Agrim Yok

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 17.6’nın diz 
eklemi ve % 11.2’nin de omuz eklemi bölgelerinin ağrıdıkları belirtilmiştir. 
 

Tablo 24: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Eklem Ağrı Bölgeleri (Arkadan) 
 

56 29,9

62 33,1

23 12,3

25 13,4

10 5,3

11 5,9

187 100,0

Agrim Yok

Cervical Vertabra

Dorsal vertebra

Lumbal vertebra

Popliteal Bölge

Achill Bölge

Total

Sayi Yüzdelik

 
 
Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %33.1’nin cervical 

eklem bölgesi (boyun) ve % 13.4 lumbal vertebra (bel) bölgesinin ağrıdığını belirtmişlerdir. 
 

Tablo 25: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Kas Ağrı Bölgeleri (Önden) 
 

57 30,5

4 2,1

4 2,1

21 11,2

9 4,8

12 6,4

14 7,5

66 35,3

187 100,0

Cevapsiz

Flexor Carpi Radi-Ulna Kaslari

Biceps Brachii Kasi

Trapezius Kasi

Rectus Abdominus

Quadriceps Kasi

Tibialis Anterior Kasi

Agrim Yok

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun % 11.2’nin 
Trapezius kasının ağrıdığını belirmişlerdir. 
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Tablo 26: Araştırmaya Katılanların Erkek ve Bayanların Kas Ağrı Bölgeleri (Arkadan) 
 

56 29,9

12 6,4

7 3,7

18 9,6

10 5,3

13 7,0

13 7,0

58 31,0

187 100,0

Cevapsiz

Spelenius Capitis-Cervicalis

Rhomboid Major-Minör

Erector Spinae

Hamstiring

Triceps Surae

Deltoit

Agrim Yok

Total

Sayi Yüzdelik

 
 

Araştırmaya katılan erkek ve bayanların büyük bir çoğunluğunun %9.6’nın Eroctor 
Spinae (bel) kasını ve % 6,4  Spelenius Capitis ve Cervicalisin (boyun) kaslarının ağrıdığını 
belirtmişlerdir. 
 
Sonuç; Araştırmaya katılanların sağlık durumları ile sigara kullanımı arasında (P<0,05) 
önemli bir ilişki bulunurken, diğer parametreler arasında önemli bir ilişki bulunamamıştır 
(P>0,05). Araştırmaya katılan hem erkek hem de bayanların genel olarak sağlıklı oldukları, 
sigara kullanım düzeylerinin az olduğu, uyku ve beslenme düzeylerinin yeterli düzeyde 
olduğu, serbest zamanlarının da olduğu ancak serbest zamanlarını verimli kullanmadıkları, ve 
masa başında 8 ile 10 saat gibi bir süreç geçirdiklerini belirtmişlerdir. Masa başında oturmaya 
bağlı olarak bel ve boyun eklem bölgesi ve kaslarında ağrı oldukları belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan grubun serbest zamanlarında günlük düzenli fiziksel aktivite yapma 
önerilerinde ve egzersiz çeşitlerinde de boyun bölgesi ve bel bölgesini kuvvetlendirici 
egzersizler tavsiye edilmiştir. 
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BASKETBOL YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN ÇOCUKLARIN BİRİM 
ANTRENMANDA VÜCUT ISI DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN 

İNCELENMESİ 
 
Fatih KILINÇ*                 Sinan  AKIN **              Münevver  KARABULUT***               Ercan  ŞİRİN***           Mustafa TAŞPINAR*** 

 
 Amaç; Bu araştırmanın amacı, birim antrenmanda çocuklarda vücut ısı değerlerindeki 
değişimlerin nasıl dağılım gösterdiğini araştırmaktır. 

Materya ve Metot; Araştırmaya, Kütahya ilinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü 
bünyesinde açılan yaz spor okuluna katılan 26 erkek basketbolcu gönüllü olarak katıldı. 
Araştırmaya katılan basketbolcuların ortalama yaşları 11,7±0,8 yıl, boyları 1,45±0,09 m. ve 
vücut ağırlıkları da 38,1±7,7 kg. olarak belirlendi. Araştırmada ölçüm aracı olarak GEON 
marka dijital termometre kullanıldı. Birim antrenman bir buçuk saat üzerinden organize 
edildi. Ölçümler antrenman öncesi, antrenmanın yarısında (45 dk.), antrenman bitiminde (90 
dk.), antrenman bittikten 5 dk sonra (95 dk.) ve antrenman bitiminden 10 dk. sonra (100 dk.) 
olmak üzere koltuk altından alındı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.0 istatistik paket 
programında analiz edildi. 
 Bulgular;Araştırmaya katılan basketbolcuların antrenman öncesi vücut (ortalama) ısı 
değerlerinin ortalaması 36,11±0,5   oC  derece, antrenmanın yarısında (45 dk.) da 36,17±1,1 
derece, antrenmanın hemen bitiminde (90 dk) 35,82±1,1 derece, antrenman bittikten 5 dk. (95 
dk.) sonra 35,76±0,9 derece ve antrenman bitiminden 10 dk (100 dk) sonra 36,08±0,5 derece 
olarak belirlendi. 
 Sonuç;Vücut ısısı terleme yolu ile birim antrenman içerisinde 36 dereceye yakın sabit 
tutulurken antrenman sonrası tekrar vücut ısısının eski değerine dönmesi yaklaşık olarak 10 
dk.’lık bir süreyi kapsamaktadır. 

 
THE RESEARCH ON THE BODY TEMPERATURES OF THE CHİLDREN 

ATTENDİNG THE BASKETBALL SUMMER SCHOOLS 
 
 Fatih KILINÇ*               Sinan  AKIN**               Münevver  KARABULUT***           Ercan  ŞİRİN ***               Mustafa TAŞPINAR*** 

 
Objective; The main aim of the research is to show the distribution of the changes in 
the body temperatures of the children in a unit training period. 
Methods; 26 male basketball players has attended to the research voluntarily training 

at the sports summer school  in Kütahya. The attendants were average 11,7±0,8 years old, 
1,45±0,09 m height and 38,1±7,7 kg. weight.  
GEON branded digatal thermometers were used in the research. The unit training period is 
organised by 1,5 hour. The body temperatures were measured pre-training, at the half time of 
the training (45 min.), after-training, 5 min. after training (95 min.) and 10min. after training 
from the underarm. The data were analysed in the SPSS 11.0 statistics software.      

Results; The average of  body temperatures of the basketball players at the pre-
training were measured as 36,11±0,5 Cº, at the half- time (45min.) as 36,17±1,1 Cº, just at the 
end of the training period (90 min.) as 35,82±1,1 oC five minutes after the end of training 
period (95min) as 35,76±0,9 Cº and 10 min. after the training period as 36,08±0,5 Cº.      
 Conclusion; Therefore, in a unit training period the body temperatures are settled 
around 36 Cº by perspiration, after the training period it takes 10 min. to return the pre-
training values.  

                                                 
*  Dumlupınar Üniversitesi BESYO/Antrenörlük Bölümü/KÜTAHYA 
** Otuz Ağustos İlköğretim Okulu/KÜTAHYA 
*** Gençlik Spor İl Müdürlüğü/KÜTAHYA 
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GİRİŞ 
 İnsanın en önemli fizyolojik özelliklerinden birisi de iç ısı değeri sabit olma 
özelliğidir. Vücuttaki derin dokuların ısısı bir hastalık olmadıkça ±0,6 oC içinde hemen hemen 
sabit kalır. Bir çok normal kişide ağızdan ölçülen normal ısı değerleri 36 oC ile 37,2 oC 
sınırları arasında değiştiği için normal kabul edilebilecek tek ısı değeri yoktur. Normal ısı 
ortalama olarak genellikle ağızdan 36,6 oC ile 37 oC (36,5-37,5 oC) arasında rektumdan da 0,6 
oC daha yüksek olarak kabul edilir. Vücut temperatürü egzersizle ve aşırı çevre ısısı ile daha 
fazla değişir. Ağır egzersizde vücutta aşırı miktarda ısı oluştuğu zaman vücut ısısı geçici 
olarak 39.3 oC ile 40 oC yükselebilir (2,12). İnsan metabolizmasının bir ürünü olarak ısı 
çıkardıklarından  soğuk bir ortama girdiklerinde metabolizmalarını hızlandırarak ısı yaparlar. 
Yüksek metabolizma sonucu ısı aşırı derecede artarsa onu çevreye atarak vücudun zarar 
görmesini engeller.  Isı ayar merkezi hipotalamusta optik çaprazın önündedir. Bu merkezin bir 
termostat gibi işlev gördüğü bilinmektedir (5,6,). Vücut ısısının üretiminde etkili olan faktörler 
metabolik hız, kas kasılması egzersiz ve hormonal faktörlerdir. Organizmada ısı üretimi 
besinlerin metabolizmada kullanımı ile oluşmaktadır. Örneğin glikozdan enerji üretilirken 
%44 ATP ve %56 ısı sağlanılır. Kas kasılmasında ATP'deki kimyasal bağ enerjisinin tamamı 
mekanik enerjiye dönüşmez, bir kısmı da ısıya dönüşür. İstirahat şartlarında organizmada bir 
dakikada yaklaşık 1.5 k.cal enerji üretilir, enerji üretilirken ortaya çıkan ısı üretimi eğer ısı hiç 
kaybolmasa vücut sıcaklığında dakikada bir 1,5°C bir ısı artışı meydana gelirdi. Özellikle 
egzersizde ısı üretiminin artışı ve enerjinin % 15-40 'inin mekanik enerjiye dönüşürken geri 
kalanının ısıya dönüşmesi, artan ısının uzaklaştırılmasını ve ısı dengesinin saklanılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Çünkü, normal hava şartlarında enerji rezervlerinin %80'ini kullanabilen sporcu, 
sıcak ortamda egzersiz yaptığında bu kullanım düzeyine gelemeden bitkinleşir yada bu 
kullanım düzeyine daha az iş düzeyinde ulaşır (13). 
 Vücut ısı regülasyonu insanlar tarafından 5 oC artışı ve 10 oC derece azalmalar insanlar 
tarafından kontrol edilebilir. 1960-1983 yılları arsında 70 futbolcunun ısı stresi nedeni ile 
ölmesi ve sağlık açısından egzersiz yapan insanların terleme sonucu vücudun normal sıcaklık 
sınırına gelmesini dikkate almamaları ciddi bir problem olarak görülmektedir(13). 
Termoregülasyon hem sporcuların performansı açısından hem de güvenlikleri açısından önemlidir 
(8) Ayrıca yetişkinler ve çocuklarda arasında vücut ısı değişimi değerlerinde hem egzersizde 
hem de dinlenmede farklılıklar vardır (7). 

 Egzersizde metabolik ısı oluşumu artar, çok ağır bir egzersizde bu artış 30 kat olabilir.  
Sıcak ortamda yapılan egzersizlerde oluşan ısının uzaklaştırılması büyük oranda damarların 
genişlemesi (vazadilatasyon) ve terleme (evoparasyon) ile sağlanmaktadır (13). Egzersize bağlı 
olarak artan ısının düşürülmesinde terleme oldukça önemlidir. İnsanlarda yaklaşık 2,5 milyon 
ter bezi bulunmaktadır. Egzersizde ısı kaybı, ısı üretiminin artığı durumlarda deri kan 
akımının artışı ile birlikte deriye ait kılcal damarların genişlemesi ve ter bezlerinin aktiviteleri 
ile gerçekleşir. Vücutta ısı artışına paralel olarak terlemede de artış görülür. % 75 max VO2 ile 
yapılan egzersizlerde rektal ısının 38 oC-39 oC çıktığı ve egzersiz sonrasına kadar kararlı 
denge (steady state) konumunu koruduğu görülmüştür (13).  
               Isı kaybında önemli rol oynayan terleme rehidratasyon açısından önemlidir. Eğer 
sıvı kaybı karşılanamadığı takdirde toparlanma sürecinde problemler oluşmaktadır. Ayrıca 
antrenmanla birlikte artan vücut ısısının sonucunda antrenmanın sonucunda oluşan terlemenin 
de durması sağlık açısından önemlidir. Çünkü terlemenin durmaması veya artan vücut ısısının 
antrenman başlangıç düzeyine gelmeden giyinilmesi sağlıkla ilgili problemlere neden 
olabilmektedir. 
 Bu çalışmanın amacı puberte dönemi basketbolcu çocukların birim antrenmanda vücut 
ısılarındaki değişimi gözlemek ve antrenman bitiminde vücut ısılarının tekrar normal 
düzeyine gelme sürecini belirlemeye çalışmaktır. 
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MATERYAL  ve METOT 
 
 Çalışma Kütahya ilinde Gençlik Spor İl bünyesinde açılan yaz spor okuluna katılan 26 
erkek basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan basketbolcuların ortalama 
yaşları 11,7±0,8 yıl, boyları 1,45±0,09 m. ve vücut ağırlıkları da 38,1±7,7 kg. olarak 
belirlendi. Araştırmada Geon marka (MT-B112) dijital termometre kullanıldı. Ölçümler 
koltuk altından santigrat olarak alındı. Koltuk altına yerleştirilen termometrede 8 sn. süreyle 
vermiş olduğu alarm uyarıcı ile LCD ekranda okunan değer kaydedildi. Ölçüm esnasında 
salon ısı derecesi 22 derece idi. Basketbol birim antrenmanında temel teknikleri içeren 90 dk. 
bir süreçte yapıldı. Araştırmacılar normal sı değeri olarak 23 derecede çalışmalar yapmışlardır 
(3). 
  
BULGULAR ve TARTIŞMA    
 

Tablo 1: Araştırmaya katılan Basketbolcuların Fiziksel Özellikleri 

26 11 13 11,77 ,815

26 1,22 1,65 1,4554 ,09223

26 28 60 38,12 7,789

YAS

BOY

KILO

N Minimum Maximum Ortalama Standart Sapma

 
 
 Araştırmaya katılan basketbolcuların ortalama yaşları 11,7±0,8 yıl, boyları 1,45±0,09 
m. ve vücut ağırlıkları da 38,1±7,7 kg. olarak belirlendi. 
  

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Öncesi Vücut Isı 
Değerlerinin Minimum Maksimum ve Ortalamaları 

 

 
N 

Minimu
m 

Maximu
m 

Ortalam
a 

Standart 
Sapma 

  26 35,10 37,20 36,1154 ,55835 
 

 
Grafik 1: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Öncesi Vücut Isı 

Değerlerinin Frekans ve Yüzdelikleri 
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Tablo 3: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Yarısı (45 dk) Vücut Isı 
Değerlerinin Minimum Maksimum ve Ortalamaları 

26 33,60 39,10 36,1731 1,12980

N Minimum Maximum Ortalama Standart Sapma

 
 Antrenman başlangıç seviyesindeki vücut ısı değeri kararlı dengeye gelinceye kadar 
belli bir artma göstermektedir. Yapılan benzer çalışmalarda kararlı dengeye (steady-state) 
kadar vücut ısısın artığı ve bu noktada sabit tutulduğunu belirtmişlerdir (10). Yapılan benzer bir 
çalışmada vücut ısısının birkaç derece artabildiğini belirtmiştir (11). 
 

Grafik 2: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Yarısı (45 dk) Vücut Isı 
Değerlerinin frekans ve Yüzdelikleri 
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Tablo 4: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Bitiminde (90 dk) Vücut Isı 
Değerlerinin Minimum Maksimum ve Ortalamaları 

26 32,70 37,10 35,8231 1,11330

N Minimum Maximum Ortalama
Standart
Sapma

 
 Vücut ısı değerlerinin antrenman bitiminde terlemeye bağlı olarak düşmesi ve tekrar 
eski değerine ulaşmasında çevre ısı değerinin normal olması terlemede etkili olmadığı 
belirtilmiştir (16). 

 

Grafik 3: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Bitiminde (90 dk) Vücut 
Isı Değerlerinin Frekans ve Yüzdelikleri 
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Tablo 5: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Bitiminden 5 dk. Sonra (95 
dk) Vücut Isı Değerlerinin Minimum Maksimum ve Ortalamaları 

 

 
N Minimum Maximum Ortalama 

Standart 
Sapma 

  26 34,00 37,00 35,7654 ,93464 
 
 Benzer çalışmada vücut ısı değerinin azalmasında terlemenin ve deri kan akımının etkisi 
olduğunu belirtmişlerdir (8,18). Vücut ısısını düşürülmesi için terleme önemli rol oynamaktadır 
(9, 17). 

Grafik 4: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Bitiminden 5 dk. Sonra 
(95 dk) Vücut Isı Değerlerinin Frekans ve Yüzdelikleri 
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Tablo 6: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Bitiminden 10 dk. Sonra 
(100 dk) Vücut Isı Değerlerinin Minimum Maksimum ve Ortalamaları 

 

 
N Minimum Maximum Ortalama 

Standart 
Sapma 

  26 34,80 37,10 36,0885 ,56662 
  
Yapılan antrenmanların şiddetine bağlı olarak terleme eşiğinin zaman sürecinde daha uzun bir 
süre veya daha az bir süre alabilmektedir. Yapılan çalışmalarda egzersiz şiddetinin terleme 
eşiği üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir (14). 
 
Grafik 5: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Bitiminden 10 dk. Sonra 

(100 dk) Vücut Isı Değerlerinin Frekans ve Yüzdelikleri 
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Grafik 6: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Başlangıcı, Antrenman 
Ortası, Antrenman Bitiminde, Antrenman Bitiminden 5 dk.ve 10 dk. Sonrası Ortalama 

Değerleri 
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 Vücut ısı değerlerindeki değişimlerde derideki ısı değişiminin önemli olduğu bundan da 
terleme ile vücut ısı değerlerinde birim antrenman boyunca terlemeye bağlı değişiklikler 
gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda vücut ısısındaki değişimde deri yüzeyinden kaynaklandığı 
belirtilmiştir (15). 
 

Grafik 7: Araştırmaya Katılan Basketbolcuların Birim Antrenman Başlangıcı, Antrenman 
Ortası, Antrenman Bitiminde, Antrenman Bitiminden 5 dk.ve 10 dk. Sonrası Frekans 

Dağılımları 
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PUBERTE DÖNEMİ BASKETBOLCULARDA POSTÜR, GÖĞÜS ÇAP ve DERİNLİK 
ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN, SOLUNUM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

Fatih KILINÇ*                Arslan KALKAVAN*               Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL**       Yücel OCAK*** 

 
Amaç; Puberte dönemi basketbolcularda postur, göğüs çap ve derinliğinin solunum 

performansı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. 
Materyal ve Metot; Araştırmaya Gençlik Spor İl bünyesinde açılan yaz basketbol 

kursuna katılan 33 erkek basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Basketbolculardan vital kapasite 
ortalama değerlerine göre iki grup oluşturuldu. Birinci grubun yaş ortalamaları 11,7±0,8 yıl, 
1,45±0,1 m. boy ve 39,2±8,7 kg., ikinci grubun ise yaş 10,8±1,2 yıl, boy 1,42±0,1 m. ve kilo 
32,5±5,7 kg. değerlerine sahiptiler. Araştırmada postür analizi anterior ve lateralden yeni 
geliştirilen postür analizi programında yapıldı. Göğüs çap ve derinliği antropometrik ölçüm 
protokolüne uygun olarak Holtain marka kıvrık uçlu çap pergelle alındı. Solunum 
performansını belirlemek üzere de Cosmed marka manuel spirometre ile vital kapasite (VC), 
zorlu vital kapasite (FVC), bir saniyede zorlu ekspirasyon volüm (FEV1) ve bir saniyede zorlu 
ekspirasyon volüm yüzdelikleri (FEV1%) belirlendi. Araştırmada elde edilen veriler istatistik 
olarak tanımlayıcı istatistik ve gruplar arasındaki ilişki t testi metodu ile belirlendi. 

Bulgular; Anterior Postür analizinde göğüs bölgesinin simetrik ortalama farkı birinci 
grubun 0,67±0,6 derece, ikinci grubun 3,89±1,6 derece, Lateral analiz de dorsal açı birinci 
grubun 147,2±7,7 derece, ikinci grubun 147,7±7,1 derece olarak belirlendi. Antropometrik 
ölçümlerden göğüs çap ortalama birinci grubun 23,7±1,8 cm., ikinci grubun 21,5±2,1 cm. 
göğüs derinlik birinci grup 17,0±1,4 cm., ikinci grup 15,6±1,5 cm. olarak belirlendi. 
Solunum parametrelerinden Vital kapasite (VC) birinci grup 2,65±0,2 lt. ikinci grubun 
2,10±0,2 lt.  zorlu vital kapasite (FVC) birinci grubun 2,52±0,3 lt. ikinci grubun 2,15±0,3 lt., 
bir saniyede zorlu ekspirasyon volüm (FEV1) birinci grubun 2,45±0,3 lt ikinci grubun 
2,06±0,3 lt. ve bir saniyede zorlu ekspirasyon volüm yüzdelikleri (FEV1%) birinci grubun 
97,0±2,6 ikinci grubun 95,3±4,7  olarak belirlendi. 

Sonuç; Vital kapasite değeri ortalama değerine göre yüksek olan birinci grup ile vital 
kapasite değeri düşük olan ikinci grubun göğüs simetrisi, göğüs çapı ve vital kapasite 
değerleri arasında önemli fark (P<0,05) bulunurken, dorsal açı, göğüs derinliği, FVC, FEV1 
ve FEV1 % değerleri arasında önemli bir fark (P>0,05) bulunamadı.  

 
RESEARCH ON THE EFFECT OF THE POSTURE, MEASURES OF DEPTH AND 

DIAMETER OF THE CHEST OVER THE RESPIRATION PERFORMANCE FOR THE 
PUBERTY PERIOD BASKETBALL PLAYERS 

 
Fatih KILINÇ *          Arslan KALKAVAN**               Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL***        Yücel OCAK*** 

 
Objective; the effect of the posture, measures of depth and diameter of the chest over 

the respiration performance for the puberty period basketball players 
Material and methods; 33 male volunteer basketball players attending the summer 

school of Young and Sports Association participated the research. Two groups are organised 
due to the average vital capacity  values. The average values of the first group was, 11,7±0,8 
age, 1,45±0,1 m. height and 39,2±8,7 kg. weight, the second group was 10,8±1,2 age, 
1,42±0,1 m. height and 32,5±5,7 kg. wight. The posture analysis was determined from the 
anterior and lateral by the newly developed posture analysis programme. The depth and 

                                                 
* Dumlupınar Üniversitesi /BESYO/KÜTAHYA 
** Ondokuz Mayıs Üniversitesi/SAMSUN 
*** Kocatepe Üniversitesi BESYO/AFYON 
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diameter of the chest was measured by the Holtain branded compass according to the 
anthropometric measurement protocol. To determine the respiration performance Cosmed 
branded manual spirometer was used. Also vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC), 
one second forced vital capacity (FEV1) and the percantage of one second forced vital 
capacity (FEV1%) are determined by this method.  The statistics are determined by the 
descriptive statistics and the correlation between the groups are determined by the t- test 
statictics. 

Findings; In the anterior posture analysis the chest zone symmetric average 
difference was  0,67±0,6 degrees for the first group, 3,89±1,6 degrees for the second group. In 
the lateral analysis dorsal angle was determined as 147,2±7,7 degrees for the first group and 
147,7±7,1 degrees for the second one. 

In the anthropometric measures, chest diameter average was determined as 23,7±1,8 
cm. for the first group, 21,5±2,1 cm. for the second group and the chest depth average was 
determined as 17,0±1,4 cm. for the first group and 15,6±1,5 cm. for the second group. 

For the respiration parameters the Vital Capacity (VC) was determined as 2,65±0,2 lt. 
for the first group, 2,10±0,2 lt. for the second group , Forced Vital Capacity (FVC) was 
determined as 2,52+0,3 lt. for the first group and 2,15+0,3 lt. for the second group, one 
second Forced Vital Capacity (FEV1) was determined as 2,45±0,3 lt for the first group and 
2,06±0,3 lt. and for the second group, the percantage of one second Forced Vital Capacity 
(FEV1%) was determined as 97,0±2,6 for the first group and 95,3±4,7 for the second group.   

Results; Between the group that have a higher vital capacity average and lower vital 
capacity significant differences (P<0,05) was determined according to the chest symmetry, 
chest diameter and vital capacity. However there was no significant difference (P>0,05) 
between the values of dorsal angle, chest depth, FVC, FEV1, FEV1%.    

 
GİRİŞ 
 
Çocukların gelişim düzeyinde fiziksel sağlıklarının dengeli olması sportif performans 

açısından önemlidir. Fiziksel sağlıklarına bağlı olarak bir problemin olması durumunda  
yeterli düzeyde aktif ve verimli olamazlar. Çocukların fiziksel çalışma kapasitesi doğal olarak 
zamanla belli bir döneme kadar gelişme gösterir (24). Bu gelişim sürecinde fiziksel problemler 
beraberinde fonksiyonel sorunları da getirmektedir. Spor bilimleri yaklaşımı ile 
basketbolcuların fiziki yapılarının mevcut durumu gelişim düzeyi veya performanslarını 
olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörleri belirlemek spor bilimlerinin bir boyutunu teşkil 
etmektedir (9,13). 

 Postür; “vücudun her kısmının kendisine bitişik segmente ve bütün vücuda oranla en 
uygun pozisyonda yerleştirilmesidir”(7,17,25,29). Veya “vücudun duruş şekli” olarak 
tanımlanmıştır(20,27). Postür aktif ve inaktif olmak üzere ikiye ayrılır. İnaktif postür, 
dinlenmek ve yatmak için alınan duruş şekli olup aktif postür ise, bu postürleri devam 
ettirmek için birçok kasın uyumlu çalışması ile oluşan postürdür. Aktif postür de kendi 
içerisinde iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar, statik postür ve dinamik potürlerdir. Statik postür;  
statik kas gerilimi ile dış kuvvetlere karşı vücudu dengede tutması olarak ifade edilebilir(8,25).  

Dinamik postür de; devamlı değişen çevre şartlarına göre uyum sağlamaya çalışan postürdür 
(16). Çalışmamızda statik postür değerlendirmesi seçilmiştir. Postürün düzenlenmesini 
sağlayan sistemler, “omurilik, beyin sapı ve serebral corteksi içeren birçok yapı ve geniş 
çekirdek dizileri katılır. Bunlar sadece statik postürle değil aynı zamanda cortikospinal (beyin 
korteksi ve spinal çıkıntı ile ilgili) ve cortikobulber (beyin korteksi ve medulla obloganto ile 
ilgili) sistemle işbirliği yaparak hareketin başlatılması ve denetimi ile de ilgilidir” (10,11,21). 

Spor bilimleri içerisinde geniş bir yer tutan Antropometri; insan bedeninin nesnel 
özelliklerini, belirli ölçme yöntemleri ve ilkeleriyle boyutlarına ve yapı özelliklerine göre 
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sınıflandıran sistematize bir teknikler bütünü olarak tarif edilmektedir (15,26). Genel olarak, 
uzunluk, ağırlık, genişlik, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleri yapılmaktadır (26,34). 

Basketbol genelinde anaerobik ve aerobik sistemlerin yüksek düzeyde devreye girdiği 
bir spor branşıdır. Aerobik ve anaerobik dayanıklılık düzeylerinin yüksek olması başarı için 
önemli bir kriterdir. Aerobik ve anaerobik dayanıklılık da Max.VO2 ile sınırlıdır. Zamanlı 
vital kapasite değerleri ile sporcuların solunum fonksiyonları ve dolayısıyla aerobik ve 
anaerobik dayanıklılık hakkında bilgi vermektedir (1,12,18,30,31). Ayrıca pulmonel fonksiyon 
testlerine dayanarak akciğer hastalıkları restriktif (pulmoner fibrozis, tüberküloz, silikozis 
akciğer fibrotik hastalıkları ve kifoz, skolyoz (postür), fibrötik plörezi gibi göğüs kafesini 
daraltan hastalıklar), ve obstrüktif (astım) olarak sınıflandırılabilir. Restriktif hastalıklarda 
vital kapasite normalin altına düşer. Bununla birlikte vital kapasitenini zorlu olarak 
verilebilme hızı normaldir. Sadece obstriktif olan hastalıklarda (astım gibi) vital kapasite, 
akciğer dokusu hasar görmediğinden normaldir. Astımda bronşioller kontraksiyona uğrar ve 
bronko konstriksiyon hava akışına karşı direnci artırır. Vital kapasite normal olduğundan 
artmış hava direnci ekspirasyonu güçleştirir ve süresini uzatır. Bu yüzden obstrüktif 
hastalıklar hava akış hızını ölçen testlerle teşhis edilebilir. Böyle bir test birinci saniyede 
çıkartılabilen vital kapasite yüzdesini ölçen zorlu ekspirasyon hacmi (FEV)’dir. FEV1 ‘in 
belirgin bir şekilde % 75-80’den daha az olması obstriktif bir akciğer hastalığının varlığını 
gösterir (21). Ayrıca göğüs kaslarının zayıflığı da solunum volümünü etkilediği bilinmektedir 
(4). Göğüs problemleri olan sporcularda antrenman bitiminden 5 ile 10 dk. sonra göğüs 
bölgesinde ağrı duymaktadırlar. Ağrı genelinde astımdan kaynaklanmaktadır (28). 

Bu çalışmanın amacı, Puberte dönemi basketbolcularda postur, göğüs çap ve 
derinliğinin solunum performansı üzerine etkisinin araştırılmasıdır 
 
Materyal ve Metot 

 
Araştırmaya Gençlik Spor İl bünyesinde açılan yaz basketbol kursuna katılan 33 erkek 
basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Basketbolculardan vital kapasite ortalama değerlerine göre 
iki grup oluşturuldu. Basketbolcuların postür analizi postür analizatör aracının önündeki 
platformda bulunan anterior ve lateral için belirlenen yerlere basarak kendisinin rahat olduğu 
bir pozisyonda karşıya bakarak durması istendi. Kendini rahat hissettiği pozisyonda Olympus 
Camedia Digital Camera c-150 marka fotoğraf  makinesi ile çekimi yapıldı ve data base 
kaydedildi. Aynı şekilde lateralden duruşu için hazırlanan basma platformuna basması istendi. 
Aynı şekilde Olympus Camedia Digital Camera c-150 marka fotoğraf  makinesi ile çekimi 
yapılarak data base kaydedildi. Anterior ve lateralden çekilen fotoğraflar visual basic 
programında hazırlanmış olan Postur Analiz programında değerlendirildi. Araştırmacılar 
postür analizinde kullanılan sistemlerde anatomik olarak standart noktaların belirlenmesinde 
bazı güçlüklerle karşılaşıla bileceğini ve  standart yerlerin belirlenmesinin zor olduğunu ifade 
etmişlerdir (23). Genel olarak anterior ve lateralden analizler yapılmaktadır(2). Anterior 
analizde beş referans noktası belirlenmiştir. Bu referans noktalara göre simetrik olarak açısal 
farklılıklara bakılmıştır.  Lateral analizde ise dört referans noktası belirlenerek açısal değerleri 
incelenmiştir. Bu çalışmaya özgün olarak anteriordan göğüs simetrisi, lateralden de dorsal açı 
incelenmiştir. Araştırmacılar Postüral analizlerde açısal değerleri kullanmışlardır (5,32). Göğüs 
çap ve derinliği antropometrik ölçüm protokolüne uygun olarak Holtain marka kıvrık uçlu çap 
pergelle alındı. Solunum performansını belirlemek üzere de Cosmed marka manuel 
spirometre ile vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC), bir saniyede zorlu ekspirasyon 
volüm (FEV1) ve bir saniyede zorlu ekspirasyon volüm yüzdelikleri (FEV1%) belirlendi. 
Yapılan ölçüm değerleri SPSS for windows istatistik paket programında aritmetik ortalama, 
standart sapma değerleri, min ve max. değerleri alınarak t-testi uygulandı. 
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Bulgular ve Tartışma 
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Basketbolcu Grubuna Göre Vital Kapasite Değerleri 

Yüksek Olanlar 

 
N Minimum Maksimum 

Aritmetik  
Ortalama 

Standart  
Sapma 

YAS (Yıl) 17 11 13 11,7 ,83 

BOY (cm) 17 1,22 1,65 1,4 ,10 

KILO (kg) 17 28 60 39,2 8,7 

 
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Basketbolcu Grubuna Göre Vital Kapasite Değerleri 

Düşük Olanlar 
 

 
N Minimum Maksimum 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

YAS (Yıl) 16 9 13 10,8 1,2 

BOY (cm) 16 1,24 1,70 1,4 ,12 

KILO (kg) 16 24 47 32,5 5,7 
 

Araştırmaya katılan basketbolcuların yaş, boy ve vücut ağırlıkları arasında önemli fark 
yoktu (P>0,05). 

 
Tablo 3: Araştırmaya Katılan Birinci Basketbolcu Grubun (Vital Kapasite Değerleri 

Gruba Göre Yüksek Olanlar) Antropometrik, Postür ve Solunum Değerleri 
 

  
N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 
Sapma 

Göğüs Çap 17 21,0 29,0 23,7 1,8 

Göğüs Derinlik 17 14,0 20,0 17,0 1,4 

Vital Kapasite 17 2,4 3,3 2,6 0,2 

Zorlu Vital Kapasite 17 1,5 3,3 2,5 0,3 

1.sn Zorlu Vital Kapasite 17 1,5 3,2 2,4 0,3 

1 Sn. Zorlu Vital Kapasite Yüzdeliği 17 93,7 100 97,0 2,6 

Göğüs Simetrisi 17 0,0 2,0 0,6 0,6 

Dorsal Açı 17 133,4 158,8 147,2 7,7 

Araştırmaya katılan birinci grubun (araştırmaya katılan gruba göre vital kapasite 
değerleri yüksek olan) antropometrik ölçümlerden göğüs çap ortalaması 23,7±1,8 cm., göğüs 
derinliği 17+1,4 cm., akciğer vital kapasite (VC) ortalaması 2,6±0,2 lt., Zorlu Vital Kapasite 
(FVC) ortalama 2,5+0,3 lt., bir saniyede Zorlu Vital Kapasite (FEV1) 2,41±0,3 lt. bir 
saniyede. Zorlu Vital Kapasite Yüzdeliği 97±0,6 belirlendi. Anterior postür analizinde göğüs 
simetrik farkı 0,6±0,6 derece bulunurken, dorsal açıda 147,2±7,7 derece olarak belirlendi. 

 
Tablo 4: Araştırmaya Katılan ikinci Basketbolcu Grubun (Vital Kapasite Değerleri 

Gruba Göre Düşük Olanlar) Antropometrik, Postür ve Solunum Değerleri 
 

 
N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 
Sapma 

Göğüs Çap 16 20,0 26,0 21,5 2,1 

Göğüs Derinlik 16 14,0 19,0 15,6 1,5 

Vital Kapasite 16 1,6 2,4 2,1 0,2 

Zorlu Vital Kapasite 16 1,4 2,8 2,1 0,3 
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1.sn Zorlu Vital Kapasite 16 1,4 2,8 2,0 0,3 

1 Sn. Zorlu Vital Kapaiste Yüzdeliği 16 84,5 100 95,3 4,7 

Göğüs Simetrisi 16 2,1 6,9 3,8 1,6 

Dorsal Açı 16 138,4 161,0 147,7 7,1 

 

Araştırmaya katılan ikinci grubun (araştırmaya katılan gruba göre vital kapasite 
değerleri düşük olan) antropometrik ölçümlerden göğüs çap ortalaması 21,5±2,1 cm., göğüs 
derinliği 15,6±1,5 cm., akciğer vital kapasite (VC) ortalaması 2,1±0,2 lt., Zorlu Vital Kapasite 
(FVC) ortalama 2,1±0,3 lt., bir saniyede Zorlu Vital Kapasite (FEV1) 2,0±0,3 lt. bir saniyede. 
Zorlu Vital Kapasite Yüzdeliği 95,3±1,6 belirlendi. Anterior postür analizinde göğüs simetrik 
farkı 3,8±1,6 derece bulunurken, dorsal açıda 147,7±7,1 derece olarak belirlendi. 

 
Tablo 5: Araştırmaya Katılan basketbolcu birinci Grup (Vital Kapasite Değerleri 

Gruba Göre Düşük Olanlar) ve İkinci grubun (Vital Kapasite Değerleri Gruba Göre Yüksek 
Olanlar)  Antropometrik, Postür ve Solunum Değerlerinin Karşılaştırması 

 
 Birinci Grup 

(Vital Kapasite 
Değerleri Gruba Göre 

Yüksek Olanlar) 

İkinci Grup 
(Vital Kapasite 

Değerleri Gruba Göre 
Düşük Olanlar) 

 
İstatistiki 
Değerler 

 Art.Ort—S.S. Art.Ort—S.S. t sd p 
Göğüs Çap 23,7±1,8 21,5±2,1 3,106 31 P<0,05 
Göğüs Derinlik 17,0±1,4 15,6±1,5 2,508 31 P>0,05 
Vital Kapasite 2,6±0,2 2,1±0,2 6,911 31 P<0,05 
Zorlu Vital Kapasite 2,5±0,3 2,1±0,3 2,838 31 P>0,05 
1.sn Zorlu Vital 
Kapasite 

2,4±0,3 2,0±0,3 2,923 31 P>0,05 

1 Sn. Zorlu Vital 
Kapasite % 

97,0±2,6 95,3±4,7 1,281 31 P>0,05 

Göğüs Simetrisi 0,6±0,6 3,8±1,6 -7,250 19,69 P<0,05 
Dorsal Açı 147,2±7,7 147,7±7,1 -0,206 31 P>0,05 

 
Araştırmaya katılan birinci grup (vital kapasite değerleri yüksek olan) ve ikinci grup 

(vital kapasite değerleri düşük olan) antropometrik ölçümlerden göğüs çapının, fizyolojik 
ölçümlerden vital kapasite değerinin ve postür analizinden de göğüs simetrik farkı arasında 
önemli farkın (P<0,05) olduğu belirlenmiştir. Diğer ölçüm değerleri arasında önemli bir fark 
(P>0,05) bulunamamıştır. 

Solunum üzerinde postürün ve sakatlıklarında akciğer kapasiteleri üzerinde etkileri 
olduğu belirtilmiştir (4). Zaba’nın çocuk ve yetişkinlerde postüral skolyozu olanların VC ve 
FVC değerlerinin farklı olduğunu belirtmiştir (33).  Atalay ve arkadaşlarının okçular üzerinde 
yaptığı çalışmada % 66.6 omuz simetrisinin bozuk olduğunu bildirmişlerdir (2). Ayçeman ve 
Toraman’ın omuz bölgesi esneklik ve postür (New York Postür Metoduyla) üzerine yapmış 
oldukları çalışmada omuz asimetrisinin dominant ve non dominant % 88 oranında olduğunu 
belirtmişlerdir (3). Kılınç’ın yaptığı benzer çalışmalarda basketbolcülerin dominant taraf 
kullanımı omuz bölgesi üzerinde etkisi olduğu ve simetrik yapıyı bozduğunu belirtmiştir (19). 
Busneag’ların postürel defekler üzerine yapmış olduğu çalışmada 277 kişide skolyoz 
belirlemiş ve bunların dorsal (% 60.2), lumbal (%25,5) ve dorsalumbalin de (% 14,22) 
şeklinde bir dağılım gösterdiğini belirtmiştir. Postüral defeklerden skolyozda bile lumbal ve 
dorsal bölgenin hassas olduğunu çalışmalarında vurgulamışlardır (6). Kalkavan ve 
arkadaşlarının 12-15 yaş grubu basketbolcularda göğüs çapını 23,88±2,62 cm. göğüs 
derinliğini de 16,71±1,41 cm. olarak bulmuşlardır (14). Kutlu ve arkadaşlarının 11-13 yaş 
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güreşçiler üzerinde yapmış olduğu çalışmada 24,31±1,85 cm. göğüs derinliği 16,57±1,62 cm. 
olarak bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada vital kapasite değerleri olarak 3,031±0,64 lt. Mc 
Ardle 2,45±0,13 lt. Sady ve diğerleri 2,45 lt. olarak bulmuşlardır (22). 

 
Sonuç 
Solunum parametreleri üzerinde göğüs antropometrisinin ve postüral yapının etkili 

olduğu söylenebilir. Ancak sınırlı bir çalışma olmasından dolayı kapsamının artırılmasının da 
yararlı olacağı düşüncesindeyiz. İleri ki aşamalarda elde edilen verilerin güvenirliğinin 
artması durumunda fiziksel yapının geliştirilmesi ve standart postüral yapının güçlendirilmesi 
önem arz edebilir. 
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Üniversite Serbest Zaman Programlarında Rekreasyon Liderlerinin Deneyimlerinin 
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Özet 

Serbest zaman programları ile ilgili bir çok uygulamaların ve çalışmaların olduğu 
görülmektedir (Atara &Ruth 2004; Little 1993; Henderson & Winn,1996). Genç insanların 
temel ihtiyaçlarını ve mutluluklarını sağlamada serbest zamanda bir çok alternatifler 
karşımıza çıkmaktadır (2004; Ruskin,H& at.al,1995). Bu çalışmanın amacı üniversite serbest 
zaman programlarında, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında,  rekreasyon 
liderlerinin deneyimlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemleriyle 
yapılmıştır. Çalışmada, AİBÜ-Bolu Türkiye’de okuyan ve yaşları 18-25 arasında olan 3 
bayan, 7 erkek olmak üzere 10 gönüllü öğrenci yer almıştır. 10 hafta boyunca gönüllü olarak 
serbest zaman programının planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına aktif olarak 
katılmışlardır. Veriler gözlem yoluyla iki gözlemci tarafından elde edilmiştir. Yarı 
yapılandırılmış alan çalışması gözlem yöntemi olarak seçilmiştir. Araştırmada yapılan bu 
gözlem aşamaları (1)Grup tartışması ve değerlendirmesi (2)Katılımcıların uygulama boyunca 
gözlemlenmesi (3)Gözlemcilerin günlükleri (4) Etkinliklerin ve kişilerin kendi 
değerlendirmelerinin yapılması:  Planlama, koordinasyon, sorumluluk, isteklilik, 
organizasyon. Geçerlik ve güvenirlik için çeşitleme yöntemi ile alan notu, video ve fotoğraf 
kayıtları kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak,  kodlanıp analiz edilmiştir. Sonuç 
olarak katılımcılar serbest zaman programında yer alan planlama, uygulama ve değerlendirme 
aşamalarını anlamışlar ve deneyim kazanmışlardır. Çalışmanın içerdiği uygulamada liderlik 
yapan katılımcılar, bütün aşamalarda kendilerine güven, kendisiyle ilgili farkındalık gibi 
kişisel ve liderlik deneyimlerini kazanmışlardır. Bunun yanında, takım çalışması, iletişim, 
isteklilik gibi oluşumlar uygulama süresince gözlemlenmiştir.  Ayrıca, katılımcıların çalışma 
süresince şevkli, bilinçli, disiplinli, ilginç ve eğlenceli  bir yaklaşımda oldukları görülmüştür.  
 
Abstract 

There are many approaches to the analysis of leisure program and discussion ways on 
the past research (Atara &Ruth,04;Little 93;Henderson,96). Young people can satisfy many of 
their basic needs & achieve happiness in many and varied ways during leisure time 
(Elie,04;Ruskin,H&at.al,95). The aim of this research was to evaluate recreation leaders’ 
experience in university leisure programs.  

The method applied in this study was qualitative in nature. The participants were 18-
25 years-old 3 female and 7 male total 10 students in AIBU in Bolu-Turkey. Through 10 
weeks period, participants voluntarily attended in the leisure program design in which 
planning, implementation and evaluation periods. The data were collected via observation, by 
the two observers. Partially-structured field work used as observation techniques: (1)Group 
discussion and evaluation (2)Observation of the participants in the duration of leisure program 
planning, implementation and evaluation periods. (3)Diary of participants (4)Activity 
evaluation and programmers’ self evaluation with evaluation forms; (planning, coordination, 
responsibility, willingness, organization, creativity). In addition, in order to allow the use of 
triangulation which is a measure of reliability and validity, multiple types of data were 
collected including field notes, video recordings and photographs. The data was coded and 
analyzed to determine themes which could reveal deeper meaning and key themes.  



  As a result, participants had a general understanding and faced of the leisure program 
periods from which planning, implementation and evaluation parts. In addition, the 
opportunities in active participate as recreation activity leader in all leisure program periods 
provided a variety of options as the individual and leadership experience, self-concept and  
self- investigation while leisure program evaluation. And also the concepts of teamwork, 
communication with peers and willingness to program design and implementation were 
observed. In addition more enthusiasm, self consciousness, self discipline, interest and 
enjoyment were found to be dominant and part of the leisure program.  
 
Key Words: Recreational Leader-Leisure Programs 
 
 
Giriş  

Serbest zaman programları ile ilgili bir çok uygulamaların ve çalışmaların olduğu 
görülmektedir (Atara &Ruth 2004; Little 1993; Henderson & Winn,1996). Genç insanların 
temel ihtiyaçlarını ve mutluluklarını sağlamada serbest zamanda bir çok alternatifler 
karşımıza çıkmaktadır (2004; Ruskin,H& at.al,1995). Bu çalışmanın amacı üniversite serbest 
zaman programlarında, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında,  rekreasyon 
liderlerinin deneyimlerinin değerlendirilmesidir. 

 
Yöntem 

Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve yaşları 18-25 arasında 3’ü bayan 7’si 
erkek olmak üzere toplam 10 gönüllü öğrenci katılmıştır.  Katılımcılar 10 haftalık süre 
boyunca AİBÜ Gölköy Kampusu’ndaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bir serbest 
zaman programının planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında gönüllü olarak görev 
almışlardır. Veriler iki gözlemci (araştırmacı) tarafından gözlem yoluyla ve katılımcı 
günlükleri ile grup tartışması ve değerlendirmesinden elde edilmiştir. Gözlem tekniği olarak 
yarı yapılandırılmış alan çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın geçerlilik ve güvenirlilik ölçütü 
olan “çeşitleme” yi sağlamak için veriler alan notları, video ve fotoğraf çekimleri, katılımcı 
günlükleri, grup tartışması ve değerlendirmesi, değerlendirme formları (planlama, 
koordinasyon, sorumluluk, isteklilik, organizasyon, yaratıcılık) gibi farklı yöntemler 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi için “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. 
Katılımcıların değerlendirme formlarından elde edilen verilerin içerik analizinde “önceden 
belirlenen temalara” göre kodlama yapılırken, grup tartışması ve değerlendirmesine ilişkin 
verilerin analizinde kodlama ve temalaştırma yoluna gidilmiştir.  

 
B u  a raştırmanın amacı, üniversite kampusları’nda düzenlenen serbest zaman 

programlarında  görev alan rekreasyon liderlerinin deneyimlerini değerlendirmektir. 
 
Bulgular 

 
Katılımcıların değerlendirme formlarından elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya 

çıkan kodlar, alt temalar ve ana temalar Tablo 1.’de verilmiştir. Değerlendirme formlarından 
elde edilen verilerin analizinde kodlamalar daha önceden belirlenen temalara göre yapılmıştır.  

 
 
 
 
 



Tablo 1. Katılımcıların Değerlendirme Formlarından Elde Edilen Bulgular 
 

TEMA VE KOD LİSTESİ 
ANA TEMALAR ALT TEMALAR VE KODLAR 
PLANLAMA 
 

Fikirler  
Yaratıcı fikirlere sahip (GL1) 
Yaratıcı fikirleri gruba renk getiren (GL1) 
Yeni fikirler ve tartışmalar yaratabilen (GL2) 
İlginç ve değişik fikirler ortaya atan (GL3,GL9) 
Güzel fikirler üreten (GL5,GL9,GL10) 
Fikirlerini uygulayabilen (GL9) 

İSTEKLILIK Çaba  
Elinden geleni yapmaya çalışan (GL1,GL2) 
Çaba sarf eden (GL1) 
Güzel şeyler planlama çabası(GL10) 
 
Saygı  
Kararlara saygılı olmayan (GL1,GL8) 
Grup kararlarına itiraz eden (GL1) 
 
İsteme 
İstekli çalışan 
(GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10) 
Heyecanlı çalışan (GL1,GL3,GL4,GL5,GL6,GL8,GL9,GL10) 

SORUMLULUK Sorumluluk bilinci 
Sorumluluklarını zamanında yerine getiren (GL1) 
Sorumluluk sahibi (GL1,GL8) 
Sorumluluk alabilen (GL1,GL2) 
Sorumlu (GL2,GL3,GL6,GL9,GL10) 
Sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan (GL2) 
Sorumluluklarda doğru zamanlama (GL3) 
Sorumluluklarını yerine getirebilen (GL5,GL6) 
 
Görev bilinci 
Üzerine düşen görevleri yerine getiren 
(GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10) 
Görevlerini zamanında yerine getiren (GL6,GL7,GL8) 
Ek görevler alabilen (GL6) 
Görevini seven(GL7,GL10) 
 

KOORDİNASYON 
 

İletişimi güçlü (GL1, GL5, GL6,GL8) 
Uyumlu (GL1,GL3,GL5) 
İyi (GL2,GL3,GL6,GL8) 
Fikir alışverişi yok (GL7,GL9,GL10) 
Ortak çalışma yok (GL9,GL10) 

YARATICILIK 
 

Tartışma olanağı yaratabilen (GL5) 
İhtiyacı karşılayabilen(GL5) 
Üretken (GL10) 
Yaratıcı (GL3,GL5,GL9,GL10) 
 



ORGANİZASYON Katılımcılara karşı ilgili değil (GL2,GL3,GL7) 
Risk faktörlerini hesaplamıyor (GL3) 
Kontrol mekanizmalarında etkisiz (GL6,GL8) 
Aktivitelerde hatalar (GL8,GL9,GL10) 
Organizasyon becerisi zayıf (GL9,GL10) 
Organizasyonu iyi (GL6) 

KİŞİSEL ÖZELLİKLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktif (GL5) 
Çalışkan GL2,GL4,GL6,GL10) 
Çok çalışkan GL5,GL8,GL9) 
Yetenekli (GL3) 
Yeterli(GL1,GL5,GL3) 
Başarılı(GL7,GL8,GL9) 
Çok yönlü (GL9) 
Pasif (GL7) 
Çabuk bıkan (GL8,GL9) 
Sessiz sakin(GL7,GL10) 
Çekingen GL10,GL7) 

 
 Katılımcıların program sonucunda kendileri ile birlikte diğer arkadaşlarını 
değerlendirdikleri yazılı formlardan elde edilen bulguların analizi sonucunda “planlama” 
aşamasında yoğun biçimde birbirlerinin “fikirlerini” değerlendirdikleri görülmüştür. 
Katılımcılar gruptaki diğer katılımcıların yaratıcı, ilginç, değişik, güzel ve yeni fikirler 
yaratabildiğini, bazı katılımcıların fikirlerini uygulayabildiklerini ifade etmişlerdir. 
“İsteklilik” ile ilgili olarak, çaba ve isteme alt temaları olumlu bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Bazı katılımcıların program boyunca yürüttükleri çalışmalarda grup arkadaşlarının kararlarına 
saygı duyma konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür. Katılımcıların ifadeleri gruptakilerin 
sorumluluk ve görev bilincine sahip olduklarını göstermiştir. “Koordinasyon” ile ilgili olarak 
katılımcılar grubun bir bölümünün koordineli biçimde çalışabildiğini, ancak bazı 
katılımcıların ortak çalışma ve fikir alışıverişi konusunda grupla koordinasyonu 
sağlayamadığını düşünmüşlerdir. Katılımcıların ifadelerine göre gruptaki bireylerden bazıları 
tartışma olanağı yaratabilen, ihtiyacı karşılayabilen, üretken ve yaratıcı bireylerdir. Yapılan 
analizlerde katılımcıların özellikle programdaki etkinliklerin uygulama anını 
değerlendirdikleri ve onların bu değerlendirmelerine göre etkinliklerin uygulanması sırasında 
bazı katılımcıların risk faktörlerini hesaplamada, kontrolde ve aktiveleri uygulamada sorun 
yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların değerlendirmeleri yapabilmeleri için kendilerine 
sunulan planlama, isteklilik, sorumluluk, koordinasyon, yaratıcılık ve organizasyon 
kriterlerine ek olarak birbirlerinin kişisel özelliklerini değerlendirdikleri görülmüştür. Bu 
değerlendirmelere göre gruptaki katılımcıların pek çoğu aktif, çok çalışkan, çalışkan, 
yetenekli, yeterli, başarılı ve çok yönlü bulunurken, bazıları pasif, çabuk bıkan, sessiz-sakin 
ve çekingen bulunmuştur. Tablo 2.’de grup tartışması ve değerlendirmelerinden elde edilen 
verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan kodlar ve temalar görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 2. Grup Tartışması ve Değerlendirmelerinden Elde Edilen Bulgular 
 
İFADELER KODLAR TEMA 
Planlama yaptık ve bu konuda yeni şeyler 
öğrendim(GL8,s6), planı yapmayı ve plana 
uymayı öğrendik(GL5,s15), organizasyon 
düzenlemenin zorluğunu, plansız hiçbir şey 
yapılamayacağını öğrendik (GL3,s 110-111)  
Planlama zordu.(GL10,s 73),  izci liderliği 
yaptığım için organizasyon, planlama ve 
uygulama aşamasının zor olduğunu 
biliyordum (GL9,s 92- 93) 
 

- Plan yapmayı öğrenme 
- Plana göre hareket 
etmeyi öğrenme 
- Plan yapmanın zorluğu 
- Plansız hareket 
edilemeyeceğini öğrenme 
- Planlama aşamasının 
zorluğu 
- Zorluğu fark etme 

Planlama  

İlk başta kolay gibiydi (GL8,s.1) Ben önce 
kolay sanıyordum, Başta kolaydı, daha 
sonraları zorlaşmaya başladı (GL5,s14-31), 
Başta kolaydı (GL7,s 42), Önce kolay geldi, 
sonra karmaşık geldi, anlamayacağım gibi 
geldi. (GL10,s71- 72) 

- Kolay değil 
- Kolaydan zora 
- Karmaşık 
- Kolay değil ama zevkli 
- Zordan kolaya bir 
süreci fark etme 
 

Süreç  

sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu 
anladım… sorumluluğun daha çok 
farkındaydım… Siz sorumluluk alacaksınız 
demiştiniz ve gerçekten biz sorumluluk aldık 
(GL8,s2-6), Ben sorumlu bir insan değildim 
ama sorumluluğu öğrendim (GL3,s112- 113) 
…ilgilerini çektiğimi düşünüyorum… 
Aktivitelerin amacına ulaştığını 
düşünüyorum, insanları nasıl amaca 
götürebiliriz, bir noktadan alıp doğru noktaya 
nasıl getiririz bunu öğrendik…onlara hitap 
ettiğimizi düşünüyorum. (GL9,s 94-105) 
 

- Sorumluluğu anlama 
- Sorumluluğu fark etme 
- Sorumluluğu öğrenme 
- Görevini önemseme 
 

Sorumluluk  

..tecrübe oldu.. Öğretmenlik deneyimi gibi 
bir şeydi.. (GL8,s3-8) Bana tecrübe 
kazandırdı (GL10,s.80)  
….Benim için deneyim oldu. (GL4, s121) 
Aktiviteleri yaptıkça kolay geldi. Bir şeyler 
başarıyormuş hissi uyandı (GL10,s 79-80)… 
Birkaç deneyimden sonra korku kayboldu 
(GL2,s 82-89) 

- Tecrübe edinme 
- Deneyim kazanma 
- Deneyimle birlikte 
rahatlama 
 

Deneyim  

kendime güvenim geldi (GL8,s7) ….aktif 
aibü olmak, onun adına sponsor aramak ve 
stand açmak bana farklı bir duygu, zevk, 
güven verdi.(GL1,s 53-55) ….katılımcıların 
bana güven duymaları beni mutlu etti… 
bisiklet aktivitesinde yorulanların yanına 
gittiğimde onlara güven verdiğimi hissettim 
ve bu beni mutlu etti(GL9, s 96-107), ..güven 
gelişti (GL4, s123), ..aktivite yaptırdığımız 

- Kendine Güven  
- Güven kazanmaktan 
mutlu olma 
- Mutlu hissetme 
- Sahiplenme 
- Şanslı hissetme 
- Bilgiyi paylaşmaktan 
zevk alma 
- Bir şeyler öğretmekten 

Duygular  



günlerde kendimi daha mutlu hissettim 
(GL7,s 42-43),…bu etkinliği şans olarak 
görüyorum, bizim için bu aktivitelere 
katılmak  bir şanstı.. Bir şanstı! ( GL5,s.13-
30)  
…önce katılımcı yoktu sonra arttı ve çok 
sevindim ve insanlarda bir güven duygusu 
var ki geliyorlar dedim. …İnsanlara bir 
şeyler veriyoruz ki insanlar bize katılıyor 
duygusunu yaşadım ..(GL1,s50-64),…ve bu 
benim hoşuma gitti ve bizim aldığımız 
eğitimi paylaşmak hoşuma gitti (GL6,s 85- 
86),…bildiğimiz bir şeyi katılımcılara 
aktarmak çok zevkliydi (GL3,s 109),..Hem 
kolay gibiydi, hem korktum (GL1,s 48-59),.. 
Kolay değildi ama zevkliydi.(GL3,s 114) 
Yaptıklarımız küçümsenecek şeyler değildi, 
insanlar ne yaptığımız fark edemediler 
(GL1,s60-61) 
 

keyif alma 
- Kolay değil ama zevkli 
- Korkutan  
- Yaptıklarından gurur 
duyma 
 

belki de liderliğimizin farkına 
vardık(GL5,s16), ..önce farkında olmadan 
liderlik yaptık (GL7,s39),..Liderlik yapmayı 
ve lidere uymayı (size) öğrendik (GL5,s 
17),.. İlkinde stresliydim, hocanın bana eşlik 
etmesi beni rahatlattı (GL4,s129) 
 

- Liderliği fark etme 
- Liderliği öğrenme  
- Liderle (otorite)beraber 
hareket etme 
- liderlere 
(otoriteye)saygı 
 

Liderlik  

rekreasyonu eğitim olarak gerekli 
görüyorum,yani biz toplumda öğretmen veya 
antrenör olarak görevlendirilsek serbest 
zamanlarımızı nasıl değerlendirdiğimizle 
örnek olacağız. Bu ders düşüncelerimin 
şekillenmesine sebep oldu, katkısı 
oldu…(GL5,s19-21),..Buradaki deneyimimle 
(liderlik) geleceğe yönelik düşünceler 
oluşturdu. (GL4,s 131) 

- Metafor  
- Rekreasyon eğitiminin 
gerekliliği 
- Geleceğe yönelik 
düşüncelerin oluşması 
 

Transfer 
 

Yaratıcılığımız gelişti… Bir sürü şeyler 
yarattık (GL7,s40-44),.. Latin dans ve 
bisiklet yaratıcıydı (GL1,s 62) 

- Yaratıcılığın gelişmesi 
 

Yaratıcılık 
 

Yardımlaşmayı öğrendik… grup olarak bir 
şeyler paylaştığımıza inanıyorum, 
yardımlaştık. (GL7,s41-43),...işbirliğinin 
önemini öğrendim (GL3,s 110) 
 

- Yardımlaşmayı 
öğrenme 
- Paylaşmayı öğrenme 
- İşbirliğinin önemini 
anlama 
 

Takım çalışması  
 

   
10 haftalık program süresince katılımcıların planlama sürecinde aktif olarak yer 

almaları; plan yapmayı, plana göre hareket etmeyi, plan yapmanın zorluğunu ve plansız 
hareket edilemeyeceğini öğrenmelerine sebep olmuştur. Yapılan kodlamalar sonucunda 
katılımcıların planlamaya ilişkin bu ifadeleri “planlama” temasını ortaya çıkarmıştır. Tablo 



2.’deki analiz sonuçları katılımcıların “kolaydan zora” ve “zordan kolaya” bir süreç 
yaşadıklarını göstermektedir. Katılımcıların bu yöndeki görüşleri “süreç” teması olarak 
belirlenmiştir.  Program süresince sorumluluğu anlama, fark etme ve öğrenme süreci 
yaşanmıştır. Programın başında katılımcı tarafından yapılan iş, “görev” olmaktan çıkıp 
“sorumluluk” biçimine gelmiştir.  Katılımcıların bu yöndeki ifadeleri “sorumluluk” teması 
olarak saptanmıştır. Program uygulamasında aktif olarak görev alma katılımcıların deneyim 
kazanmalarına yardımcı olmuştur. “Deneyim” teması katılımcıların bu konuyla ilgili 
görüşlerine göre belirlenmiştir. Katılımcıların programda aktif olarak uygulama yapmaları 
korku duymalarına rağmen kendilerine güven duymalarını sağlamıştır. Bununla birlikte kendi 
programlarına katılanların liderlere duydukları güven mutluluk, zevk ve gurur gibi hisleri 
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca katılımcılar programı sahiplendiklerini ve böyle bir deneyimin 
kendileri için şans olduğunu ifade etmişlerdir. Çeşitli duyguların bu şekilde ifade edilmesi 
“duygular” teması olarak tanımlanmıştır. Bu program sayesinde katılımcılar liderlik 
becerilerinin farkına vararak liderliğin öğrenildiğini düşünmüşler, ayrıca liderle(otorite) 
beraber hareket etmeyi ve liderlere(otorite) saygı duymayı öğrendiklerini ifadelerinde 
belirtmişlerdir. Ancak katılımcılar kendi aralarında lider seçimi yapmakta zorlanmalarına 
rağmen bu kazanımları elde etmişlerdir. Katılımcıların bu yöndeki görüşleri “liderlik” teması 
olarak belirlenmiştir. Katılımcıların program uygulamalarındaki yaşantılarını, gerçek 
yaşantılarına transfer ettikleri ifadelerinde belirlenmiş ve bu ifadelerin analizi sonucu 
“transfer” teması ortaya çıkmıştır. Katılımcılar bu ifadelerinin yanı sıra rekreasyon eğitiminin 
gerekliliğini de vurgulamışlardır. Katılımcılar uygulamalar sırasında yaratıcılıklarını 
geliştirebildiklerini ifade etmişlerdir. “Yaratıcılık” teması katılımcıların bu yöndeki 
ifadelerine göre belirlenmiştir. Katılımcılar uygulamalar sırasında paylaşım, yardımlaşma ve 
işbirliğine geçerek takım çalışmasını oluşturmuşlar ve onların bu yöndeki ifadelerinin analizi 
sonucu “takım çalışması” tema olarak ortaya çıkmıştır. 
 
Tartışma 

Araştırma sonuçları katılımcıların böyle bir serbest zaman programında görev almış 
olmalarının,  bu  tarz etkinliklerin düzenlenmesinde planlamanın önemini ve gerekliliğini 
anlamalarına sebep olduğunu göstermektedir. Planlamada etkin rol almanın, programı yapan 
kişilere olumlu etkisini ve program hakkında genel ve önemli ipuçlarının fark edildiğini 
belirten Little (1993), ayrıca serbest zaman  programlarının başarısında, değerlendirmenin çok 
önemli olduğunu vurgulamıştır.  

 
Katılımcıların, kendilerine açıklanan değerlendirme kriterlerine göre yaptıkları, 

birbirinden bağımsız yazılı değerlendirmelerin sonuçlarına göre planlama aşamasında 
fikirlerini öne çıkardıkları görülmektedir. Yapılan gözlemlerde katılımcıların özellikle yeni ve 
değişik etkinlikler yapabilmek için farklı fikirler üretme çabaları görülmüştür.  Serbest zaman 
programlarının eğitim sürecinde kişilere kimlik, olumlu davranış ve tutum, beceri gibi 
özellikler kazandırabileceğini söyleyen Atara ve Ruth; (2004), bu programların okul 
müfredatlarına girdiğinde, deneysel öğrenme ile kişilerin beklentilerine ve sosyal 
gelişimlerine  katkı sağladığını vurgulamıştır (Depper, 2004). Bu çalışmada ortaya çıkan 
tartışma, değerlendirme gibi süreçler, katılımcıların bu deneyimden etkilendiklerini 
göstermektedir. 

 
Etkinliklerde görev alan katılımcıların istekle ve heyecanla çalışmalarına rağmen, 

birbirlerinin kararlarına saygı duyma konusunda sorun yaşadıkları ortaya çıkan sonuçlar 
arasındadır. Değerlendirme formunun sonuçları grupta sorumlulukların ve görevlerin yerine 
getirilmesinde tüm grup elemanlarının oldukça duyarlı davrandığını, grup tartışmasının 



değerlendirme sonuçları da sorumluluk ile ilgili bir anlama, fark etme ve öğrenme süreci 
yaşandığını göstermektedir.   

 
Katılımcılar koordinasyonu sağlama konusunda zaman zaman problem yaşamışlarsa 

da, grup tartışmasının sonuçları katılımcıların bir “takım çalışması” gerçekleştirdiklerini 
göstermektedir. Katılımcıların sorun yaşadıkları başka bir aşama ise organizasyon anıdır. 
Katılımcıların ifadelerine göre gruptaki bazı bireyler etkinliklerin uygulanması sırasında 
kontrolü sağlamada, beklenmedik durumlara karşı hazır olmada yeterince tedbirli 
bulunmamışlardır. Takımların kendi üyelerinin birbirine bağımlılığı, çeşitliliği Donellon’a 
(1996) göre bazı önemli dinamikler yaratmaktadır. Bu dinamikler, takım çalışması 
süreçlerinden kimlik krizi, çatışma, sosyal yakınlık, tartışma gibi süreçler olup, bu çalışmada 
ortaya çıkan grup tartışması, grup sorumluluğu, tartışma gibi aşamaların, takım çalışmasını 
gösterdiği görülmektedir. Ayrıca Backard’a göre (Balcı,1995), takım geliştirme olabilmesi 
için üyelerin birlikte çalışmasını sağlayıcı bir amaç olması ve birbirlerine karşılıklı 
bağımlılıklarını bilmeleri gerekmektedir. Çalışmamızda bu olanakları sağladığı görülen 
serbest zaman etkinliğinin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında takım 
çalışmasının gerçekleştirilmesinde etken olduğu görülmektedir.   

       
Katılımcılar gruptaki arkadaşlarının yaratıcı ve üretken bireyler olduklarını ve bu 

etkinliklerde görev almanın yaratıcılıklarını geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar bu 
programda bulundukları süre içinde “kolaydan zora” veya “zordan kolaya” bir süreç 
yaşamışlar ve bu süreci yaşarken deneyim kazanmışlardır. Katılımcıların programda aktif 
olarak uygulama yapmaları korku duymalarına rağmen kendilerine güven duymalarını 
sağlamıştır. Bununla birlikte kendi programlarına katılanların liderlere duydukları güven; 
mutluluk, zevk ve gurur gibi hisleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca katılımcılar programı 
sahiplendiklerini ve böyle bir deneyimin kendileri için şans olduğunu ifade etmişlerdir. 
Serbest zaman etkinliklerinin her aşamasında kişiye verilen fırsatlar, gelişim ve yaratıcılığı 
sağlamaktadır (Ward,1993; Luetkens,2004; Howe,1993; McCarville, 1993). Katılımcıların 
yaratıcılıklarını geliştirdiğini ifade ettikleri, çalışmanın serbest zaman program uygulamasının 
bu amaca ulaştığını göstermektedir. 

 
Araştırma sonuçları bu programa katılmış olmanın katılımcılarda liderlik becerilerinin 

fark edilmesine yol açtığını göstermektedir. Bununla birlikte katılımcıların program süresince 
yaşadıklarını, gerçek yaşantıya transfer ettikleri sonucuna rastlanmıştır. Katılımcıların 
kendilerine verilen kriterlerin yanı sıra grup arkadaşlarının bazı kişisel özelliklerini de 
değerlendirmeleri çıkan sonuçlar arasındadır. Liderlik becerilerinin gelişiminde kullanılan 
serbest zaman etkinliklerine katılım, insanların normal günlük, aile ve iş yaşantılarıyla ilişkili 
kendilerini değerlendirmelerini ve kazanımlarını bu yaşantılara aktarmalarını sağlamaktadır 
(Priest&Gass, 1997;Wagner&Campbell, 1994). Çalışmada katılımcıların bu bağlantıları çok 
net bir şekilde ifade ettikleri görülmüştür. 

 
 Sonuç olarak katılımcıların rekreasyon programlarının planlamasında, 
uygulanmasında ve değerlendirmesindeki aşamaları anlayarak farkına vardıkları, kullandıkları 
ve bu aşamalarla ilgili yaşantılarını yazılı ve sözlü olarak ifade ettikleri görülmüştür. Bununla 
birlikte bu tarz bir programda yer almış olmak katılımcıların deneyim kazanmalarına, 
kendilerine güvenmelerine, korkuyu yenmelerine, mutlu ve iyi hissetmelerine sebep olmuştur.  
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GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN ANALİZİ 

                   Yeşer ESKİCİOĞLU* 

          Nevzat MİRZEOĞLU * 

                              Müberra  ÇELEBİ* 

        

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin verimliliklerini etkileyen faktörler 

hakkında İl Müdürlerinin görüşlerinin belirlenmesi ve analizidir. 

 Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme 

yolu ile elde edilmiştir.  Araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ve ölçüt örnekleme 

çeşitleri kullanılmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

 Yöneticilerin verimliliğini etkileyen faktörler yönetsel yaklaşım ve yönetim şekli, 

teknoloji, motivasyon, iletişim, kendini gerçekleştirme ve örgüt konumu şeklinde  altı ana başlık 

altında yöneticilere sorulmuş, alınan cevaplar doğrultusunda bu altı ana başlığın alt boyutları 

ortaya çıkarılmıştır.  

 Bu çalışmanın sonucunda belirlenen faktörlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin 

verimliliğini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

  Anahtar Kelimeler : Yönetici, Spor Yöneticisi, Verimlilik. 

THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF CITY 

ADMINISTRATORS OF THE YOUTH AND SPORT GENERAL MANAGEMENT 

SUMMARY  

           The purpose of  this study is to indicate the impressions of the city Admini-strators about 

the factors affecting the productivity of the city administrators of Youth and Sport. 

In this research, qualitative method was used. The data were provided from the half-  

setted interviews. In addition to this, easily - reachable situational examplifiation and quantity 

examplification types were used. The data were analised by using descriptive and content- based 

analysis methods. 

          The factors affecting the productivity of the administrators were asked to the 

administrators under the titles of six main issues; administrative approach and management style, 

technology, motivation, communication, self- improvement and organizational positon. 

 As a result of this research, it was concluded that these factors affected     the productivity 

of Youth and Sport City administrators 

 Key words : Administrator, Sport manager, Productivity 

* Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
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GİRİŞ 

 

 Günümüz dünyası hızlı değişim ve gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemden 

geçmektedir. Söz konusu değişme ve gelişmeler karşısında devletlerin görevleri klasik 

fonksiyonlarının yanında, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da yayılarak artmaktadır. Devletin 

görevlerindeki bu artış, bir taraftan yeni görevlerle yeni örgütlenmeleri gerektirirken, diğer taraftan 

eskiden beri varolan örgütlerinde görevlerinin kapsamını genişletmektedir. Devlet örgütleri gibi 

formal yapıya sahip örgütlerin amaçları ve bu amaçlara yönlendirilen yöneticileri vardır. Örgütlerin 

başarısı, belirtilen amaçlara çalışanları ile birlik içinde yönelebilmelerine bağlıdır(6). 

 Gelişmekte olan toplumumuzda örgütlerin bilinçli yapılanması, çevresindeki değişikliklere 

ayak uydurması zorunludur. Rekabet, örgüt ortamında yüksek verimlilik için gerekli olan bir 

etmendir (5).  

 Örgüt, ‘iki veya daha fazla kişinin bilinçli olarak koordine edilmiş eylemleri ya da 

güçlerinden oluşan bir sistem’ olarak nitelendirilebilir. Örgüt, sosyal bir varlık ve sosyal bir sistem 

olduğu savunularak ‘kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir 

araya gelerek, grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmeyi sağlayan bir 

iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak tanımlanır (10). 

 Çevreleri ile sürekli ilişki halinde bulunan örgütler, içinde bulundukları çevrenin 

özelliklerini ve yapısını bilmek ve buna göre davranmak durumundadır. Bir örgüt değişen çevre ile 

geçerli türden ilişkilerini sürdürebilmek biçiminde kendini yenileyebiliyorsa, yaşama yeteneğini 

sonuna kadar sürdürebilir. Gelişimi takip eden örgütlerin başarılı olma şansları çok yüksektir (5). 

 Bir örgütteki işlerin düzenli yürüyebilmesi için yetki devrinin olması gerekmektedir. Yetkili 

bir kişi örgütü yönetme hakkına sahiptir. Yetki makama yasa ile verilir. Bir makama getirilecek 

kişiye nasıl bir yetki verileceği örgütü oluşturan yasal belgelerde gösterilir. Bir örgütün tüm 

yetkisinin tek bir makama verilmesi doğru değildir. Yetki kademeli olarak en üst makamdan en alt 

makama doğru dağıtılır. Yetkinin dağıtılması örgütsel amaçların, planlanan düzeyde 

gerçekleştirilmesi yani örgütsel etkinliğin en üst düzeye çıkarılması için gereklidir(2). 

 Yetkinin dağılımı örgütsel yapılanmanın doğru uygulanması ile gerçekleştirilir. Örgütsel 

yapılanmanın düzenliliği çalışanların ve örgütün başarısı olarak geri dönüt vermektedir (2). 

Örgütsel yapılanma ile örgüt içindeki eksikler belirlenir ve çözüm yolları ile verimlilik arttırılır  (6). 

 Verimlilik, sınırlı olan kaynakları etkin bir şekilde kullanarak insan ihtiyaçlarının doyuma 

ulaşmasını sağlayan bir düşünce yöntemidir. İnsan hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren bütün   
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alanlarda verimliliğin geliştirilmesi, sınırlı olan kaynaklarından daha fazla insanın faydalanmasını 

ve gelecek kuşaklara da aktarılmasını sağlar (3). 

 Özellikle, ülkemizde spora ayrılan kaynakların oldukça sınırlı olması nedeniyle, spor 

hizmetlerindeki verimliliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması zorunluluk haline 

gelmiştir. Sporda verimlilik kavramı, sadece hizmetler açısından değil, sporla ilgili üretim ve 

tüketim sektörleri açısından da,ve daha da önemlisi sportif performans açısından da ele alınması 

gereken bir kavramdır (3). 

 Günümüzde sporda kazanılan uluslar arası başarılar, toplumun günlük yaşamında ve moral 

düzeyinde oldukça önem ve değer taşır hale gelmiştir. Her geçen gün ilerleyen bilim ve teknolojinin 

yardımıyla spordaki rekorlar yenilendikçe, sporcu veya takımların temsil ettikleri ülkenin teknik, 

teknolojik, eğitim ve ekonomik standartları yarıştırılır hale gelmiştir. Bu bakımdan ‘spor bir 

toplumun aynasıdır’ sözü hiç de yersiz kullanılmış bir söz değildir. Bir ülkenin sporda başarılı 

olabilmesi, o toplumun ekonomik gelişmişliği ile birlikte eğitim ve teknolojik alanda gelişmişliğine 

bağlı olmaktadır (10). 

 Spor, insanın gelişim özelliklerine doğrudan etki yaptığı gibi, barış, sevgi, kardeşlik, 

hoşgörü, saygı, dürüstlük, özveri gibi özellikleri de beraberinde getirmektedir. Ayrıca spor sürekli 

barışın sağlanması ve ülkeler arasındaki ilişkilerin daha iyi sürdürülmesiyle, toplumsal sağlığın 

korunması gibi hususlarda da günümüzde önemli bir araçtır (10). 

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de bir hizmet örgütüdür. Bu örgütün her yaştaki 

vatandaşa spor yaptırmak ve ülkeyi uluslar arası spor organizasyonlarında temsil edecek sporcular 

yetiştirebilmek için, günün şartlarına uygun bir teşkilatlanma içinde olması gerekmektedir (3). 

 GSGM’ nün hedeflerini daha iyi gerçekleştirebilmesi için il ve ilçelerde kurulan taşra 

teşkilatları önemli yer tutmaktadır. 3289 sayılı kanunla GSGM teşkilatına verilen görev, yetki ve 

sorumlulukları taşra teşkilatlarında yerine getirmek üzere görevlendirilen yöneticilerin spor 

hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasında çok önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir (14). 

  

METOD 

 Bu çalışmanın amacı, Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin verimliliklerini etkileyen faktörler 

hakkında İl Müdürlerinin görüşlerinin belirlenmesi ve analizidir. 

 Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi ve ölçüt örnekleme çeşitleri kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi; araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın olan ve 

erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Ölçüt örnekleme; bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış 

önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen 
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ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir yada daha önceden belirlenen bir ölçüt 

listesi kullanılabilir (11). 

 Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile Batı Karadeniz Bölgesi, ölçüt örnekleme yöntemi 

ile en az 7 yıldır aynı görevde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürleri belirlenmiştir. 

 Bu araştırmada nitel yaklaşımda sıkça kullanılan görüşme yönteminden yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak araştırma konusuna ilişkin veriler toplanmıştır.3 Gençlik ve Spor İl 

Müdürü ile görüşülmüştür (A;B;C ili). 

Verimliliğe etki eden faktörler araştırmacı tarafından literatür taraması sonucunda 

belirlenmiştir. Bu etmenlerden 6 temel başlık ve toplam 30 soru hazırlanmıştır. Bu sorular 

verimliliğe etki eden konuları içeren araştırmaların anket soruları incelenerek desteklenmiştir. İl  

yöneticileri ile yapılan görüşmeler kendi odalarında veya çalışma yerlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerde süre sınırı belirlenmemiştir. Görüşmeler yaklaşık 1-1.5 saat arasında değişmiştir. 

Görüşmeler bir kayıt cihazıyla kasetlere kaydedilmiş, ayrıca araştırmacı tarafından kısa notlar 

tutulmuştur. Kaydedilmiş bilgiler araştırmacı tarafından deşifre edilerek bilgisayar ortamında düz 

yazı haline getirilmiştir. 

Nitel araştırmada veriler betimsel ve içerik analizi olmak üzere iki şekilde 

çözümlenmektedir (11). Bu araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için betimsel ve içerik 

analizi yöntemleri kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

 

Tablo 1:  Yönetim anlayışı yönetici verimliliği üzerinde etkili midir? 

Yönetim anlayışı Görüşme Sonucunda Ortaya Çıkan Temalar Yöneticiler 

Yönetim Tarzı Demokratik yönetim A  

Bireysel farklılıklar A  

Yasaların elverdiği sürece demokratik yönetim B, C 

Yetki ve sorumlulukların arttırılması C 

Amaç Birliği 

 

 

İstekli çalışmak A,C 

Fedakarlık  A,C 

İşbirliği  B 

Eşit ve Adaletli Yönetim 

 

 

Örgütsel sorumluluk A,B 

İşbirliği B  

Ücret yetersizliği C  

Hiyerarşik Kanallı Yönetim 

 

 

Yetki ve sorumlulukların arttırılması A  

Spor politikası B, C 

Düzenden memnuniyetsizlik B, C 

Eğitimsel Aktiviteler Bölümler arası koordinasyonun önemi A,B,C 

 

Tablo 1’ e göre; yönetim tarzı boyutunda, yöneticilerin ifadeleri doğrultusunda demokratik 

yönetimin gerekliliği, yönetimde bireysel farklılıkların işi zorlaştırdığı, yasaların elverdiği sürece 

demokratik yönetimin uygulandığı ve yetkinin arttırılması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Amaç birliği boyutunda; istekli çalışmanın önemi, yöneticilerin fedakarlık yapmak zorunda 

oldukları ve çalışanlar arası işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. 

 Eşit ve adaletli yönetim boyutunda; örgütsel sorumluluğun kazanılmasının önemi, işbirliği 

ve ücret yetersizliği üzerinde durulmuştur. 

Hiyerarşik kanallı yönetim boyutunda; yöneticilerin sorumluluklarının arttırılması, spor 

politikasının düzenlenmesi, şu anki düzenden memnuniyetsizlik temaları üzerinde durulmuştur. 

Eğitimsel aktiviteler boyutunda; bölümler arası koordinasyon açısından önemi üzerinde 

durulmuştur. 
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Tablo 2: Teknolojinin yönetici verimliliği üzerinde etkisi var mıdır? 

Teknoloji Görüşme Sonucunda Ortaya Çıkan 

Temalar 

Yöneticiler 

Malzeme Yeterliliği Yeniliklere açık olmak A  

En büyük malzeme personel yeterliliği B, C 

Y ö n e t i m d e  K u l l a n ı l a n  

Teknoloji 

Motivasyona olumlu etkisi C 

Gelişime etkisi A, B, C 

 

Tablo 2’e göre; malzeme yeterliliği boyutunda; yeniliklere açık olmanın önemi, en önemli 

malzemenin personel olduğu ve personel yetersizliği üzerinde durulmuştur. 

Yönetimde kullanılan teknoloji boyutunda; motivasyona olumlu etkisi ve gelişime etkisinin 

önemi üzerinde durmuşlardır. 

 

 Tablo 3: Motivasyon yönetici verimliliği üzerinde etkili midir?  

Motivasyon Görüşme Sonucunda Ortaya Çıkan 

Temalar 

Yöneticiler 

Ödüllendirme Motivasyonu arttırıcı etkisi A,B,C 

Ceza  İkna yöntemi A  

Cezanın yararlı etkileri B  

Hatanın merkezine inilmeli C  

Ücret Ücret adaletsizliği A  

Yapılan işin karşılığı değil B, C 

Düşüncelerini Söyleyebilme Açık sözlülük A,B 

Düşündüklerini söyleyebilmenin imkansızlığı C  

Uygun İşe Uygun Eleman 

Alımı 

Verimliliğe olumlu etkisi A,B,C 

Nitelik dışında eleman fazlalığı C  

Eleman Alımında Söz 

Sahibi Olma 

İnsiyatifin kendilerinde olmaması A, B 

Performansa olumlu etkisi A, C 

S o s y a l  A k t i v i t e l e r  

Düzenleme 

Çalışma performansını arttırması A 

Kaynaşmaya etkisi B  

Örgütsel dayanışma C  

 

Tablo 3’e göre; ödüllendirme boyutunda, motivasyonu arttırıcı etkisi üzerinde durulmuştur. 

Ceza boyutunda; ikna yönteminin kullanılmasının öncelikli olması, cezanın yararlı etkileri 

ve hatanın öncelikli olarak merkezine inilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Ücret boyutunda; ücret adaletsizliği ve ücretin yapılan işin karşılığı olmadığı üzerinde 

durulmuştur.  
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Düşündüklerini söyleyebilme boyutunda; açık sözlü olmanın yöneticilik açısından önemi 

üzerinde durulmuş ama çoğu zaman bunu gerçekleştirmenin imkansızlığını vurgulamışlardır. 

 Uygun işe uygun eleman alımı boyutunda; verimliliğe olumlu etkisi olduğu ve nitelik 

dışında eleman fazlalığı üzerinde durulmuştur. 

Eleman alımında söz sahibi olma boyutunda; yöneticiler böyle bir yetkinin kendilerinde 

olmadığı ama böyle bir durum söz konusu olsa verimliliğe olumlu etkisi olacağının önemi üzerinde 

durmuşlardır. 

Sosyal aktiviteler düzenleme boyutunda; çalışma performansını arttıracağı, örgüt içinde 

kaynaşmayı arttıracağı ve örgütsel dayanışma açısından önemi üzerinde durulmuştur. 

 

Tablo 4: İletişim yönetici verimliliği üzerinde etkili midir? 

İletişim Görüşme Sonucunda Ortaya Çıkan 

Temalar 

Yöneticiler 

Çalışanlar İle Bilgi Alış Verişi Yapabilme Geniş bir perspektif sağlayacağı A, B, C 

Üstler İle Konuşabilme Olumlu sonuçlar yaratacağı A  

Güven B  

Huzur B  

Motivasyonu arttırıcı özelliği C  

Psikolojik rahatlama C 

Bölümler Arası Bilgi Alışverişinin Olması Örgütsel bütünlük A  

Örgütsel uyum B 

İşbirliği C 

 

Tablo 4’e göre; çalışanlar ile bilgi alış verişi yapabilme boyutunda; yöneticiler kendilerine 

geniş bir perspektif sağlayacağını vurgulamışlardır. 

Üstler ile konuşabilme boyutunda; olumlu sonuçlar yaratacağı, güven ve huzur 

hissettireceği, motivasyonu arttırıcı özelliği ve psikolojik rahatlama sağlayacağı vurgulanmıştır. 

Bölümler arası bilgi alış verişinin olması boyutunda; örgütsel bütünlük ve örgüsel uyum 

yaratacağı, işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. 
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Tablo 5: Kendini gerçekleştirme olanaklarından yararlanma imkanlarının bulunması yönetici 

verimliliği üzerinde etkili midir? 

Kendini Gerçekleştirme 

 

Görüşme Sonucunda Ortaya Çıkan Temalar Yöneticiler 

Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi Aktivitelerin sınırlılığı A, C 

Verimliliğe olumlu etkisi A, B 

Eğitimin önemi C  

Görevde Yükselme Olanaklarının 

Bulunması 

Siyasete bağlı yükselme A, C 

Objektif bir yükselme imkanının olmasının olumlu 

etkisi 

A, B, C 

Tablo 5’e göre; eğitim seminerleri düzenlenmesi boyutunda, eğitim aktivitelerinin sınırlılığı, 

verimliliğe olumlu etkisi olduğu ve eğitimin önemini vurgulamışlardır. 

Görevde yükselme olanaklarının bulunması boyutunda; siyasete bağlı olmasından duyulan 

rahatsızlığı ve objektif bir yükselme imkanının olmasının olumlu etki yaratacağını vurgulamışlardır. 

 

Tablo 6: Yöneticilerin çalıştıkları örgütün konumu verimlilik üzerinde etkili midir? 

Örgüt Konumu Görüşme Sonucunda Ortaya 

ÇıkanTemalar 
Yöneticiler 

Örgütün Bölge İmajı 

 

 

 

Örgüt açısından önemi A  

Kurumsal kimlik B 

Siyasetten arınmış bir ortam C  

Örgütün Hükümet Politikasındaki 

Yeri 

Hükümet politikasından belirsizlik A, C 

Güven B 

Örgütün Diğer Örgütlerle İlişkisi 

 

 

 

Verimliliğe olumlu etkisi A  

İşbirliği B, C 

İletişim  B 

Yardımlaşma B 

İyi niyet  C  

Tablo 6’ ya göre; örgütün bölge imajı boyutunda,  örgüt açısından ve kurumsal kimlik 

açısından önemini vurgulamış ve siyasetten arınmış bir ortamın gerekliliğini vurgulamışlardır. 

Örgütün hükümet politikasındaki yeri boyutunda; politikadaki belirsizlik ve bu durumun 

güven de eksiklik yarattığını vurgulamışlardır. 

Örgütün diğer örgütlerle ilişkisi boyutunda; verimliliğe olumlu etkisinin olduğu, işbirliği, 

iletişim ve yardımlaşma olanağı sağladığı, iyi niyet ile işlerin daha hızlı ilerlediğini 

vurgulamışlardır. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

  Verimlilik, örgütsel etkililiğin yalnızca bir yönüdür. Verimlilik, örgütsel girdinin ne 

kadarının ürün olarak çıktığını ve ne kadarının sistemce emildiğini gösterir. Tüm örgütler 

verimliliklerini artırmak isterler. Verimliliğin artırılması için, üretim ve hizmetlerde yeni 

teknolojileri kullanmak ve bilgi teknolojisinden her kademede yararlanmak, örgütün insan gücü 

kaynaklarını geliştirmek gerekmektedir. Verimliliğin artırılması tüm bunların yanı sıra etkili bir 

iletişim kurmayı gerektirir. Sağlıklı ve etkili bir iletişim bireylerin işten aldıkları doyum düzeyini 

artırarak verimliliğin artırılmasına yol açacaktır(1).  

 Örgütlerde verimliliği artırmanın sorumluluğu doğrudan doğruya yöneticilere aittir. 

Verimliliğin yüksek olması, üretimi yöneten yöneticilerin başarılarının bir ifadesi sayılabilir. 

Örgütlerde üretim faktörlerini tedarik ederek en yüksek kalitede ve miktarda üretimi sağlayacak 

şekilde planlamak, koordine etmek, denetlemek ve yönetmek, örgüt yöneticilerinin temel 

görevlerindendir(1). 

 Çalışmamız sonucunda Gençlik ve Spor İl Müdürleri için yapılan hizmet içi eğitim 

seminerlerinin arttırılması ve gelişmeler ile ilgili bilgilendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. İl 

Müdürlerine Spor Yöneticiliği alanında eğitim olanağı sağlanmalıdır( Lisans, Yüksek Lisans vb.) 

Böylece örgütte görev yapan yöneticilerin yöneticilik alanında yeterli duruma gelmeleri 

sağlanabilir. Mevcut yapılan eğitim seminerlerinin yöneticilerin gelişimleri için yeterli olmadığı 

anlaşılmıştır. 

 Yasalardaki belirsizlikler ve yasaların el verdiği sürece demokratik yönetim uygulanabilmesi 

çalışmamızda vurgulanmıştır. İl Müdürlerinin yasalardaki belirsizlikten son derece olumsuz 

etkilendiği görülmektedir. Merkezi yönetimin kendi denetimi altında bir yönetim tarzı uygulamaya 

çalışması ve aradaki ilişkilerin yetersizliği yönetimi zorlaştırmaktadır. Hiyerarşik kanallı bir 

yönetimin uygulanması yeniden yapılanma isteğini beraberinde getirmektedir. Bunun giderilmesi, 

yönetimin mahalli idarelere bırakılması belli bir yetki ve sorumluluk çerçevesinde yöneticilere 

güven verecek, çalışmalarında istekliliği arttıracaktır. Yöneticilerin görev ve yetki tanımlarının açık 

ve net olarak yapılması yöneticilerin verimliliğini arttıracaktır. 

            Ulusal’ın (1998) yapmış olduğu araştırmada ulaştığı sonuçlar bu görüşümüzü destekler 

niteliktedir. Ulusal;  “ İş görenlere sorumluluklar verilir, bunun karşılığında karar verme ve 

uygulama özgürlüğü tanınmazsa, ağır sorumluluk altında ezilen iş görenler işlerinden doyumsuz 

olurlar. Doyumsuz iş görenlerin de örgüt amaçları doğrultusunda hareket etmelerini, verimli 

olmalarını beklemek hayal olur” olarak ifade etmiştir(9). 
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Örgütte ve yönetimde kullanılan teknoloji yöneticiler açısından yetersiz görülmektedir. 

Teknolojik yetersizlikler ortadan kaldırıldığında yönetici ve örgüt verimliliği arttırılmış olacaktır. 

Spor örgütlerinde teknolojinin kullanımı spordaki başarıyı da beraberinde getirecektir. Bu da 

örgütün başarısı olarak ortaya çıkacaktır. Spor malzemelerinde ve tesislerinde kullanılan teknoloji 

başarıyı arttıracaktır. Örgütlerde gelişmenin tam anlamı ile sağlanabilmesi için yeniliklere ve 

gelişmelere açık olmak gereklidir.  

Diğer bir teknoloji unsurunun da alanında yetişmiş uzman bireyler olduğunun 

unutulmamasıdır. Bu nitelikteki bireyler örgüt ve yönetici verimliliği açısından son derece 

önemlidir. Bu doğrultuda bireylerin örgüt bünyesine alınmasını sağlamak kaçınılmazdır. 

 Araştırmamızda uygun işe uygun eleman alımının verimlilik üzerine olumlu etkileri ortaya 

çıkmıştır. Kılıç’ a göre (2000), “ Personelin eğitimi ve sahip olması gereken nitelikler faktörü de 

verimliliğe etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Personelin verimliliğine olumlu 

yönde etki eden bu faktörler personelin sadece yüklendiği görevleri yerine getirmesini 

sağlamamakta, kişinin kendine olan güvenini de arttırmaktadır. Bu güven neticesinde işler daha 

başarılı yapılacak ve bunun sonucunda verimlilik artacaktır”(7). 

   Teknolojinin önemi ile ilgili çalışmamızı destekler nitelikte ki bir diğer araştırma da Yılmaz 

tarafından yapılmıştır. Yılmaz’ ın(2001) yapmış olduğu çalışmada da, “bir organizasyonda 

verimliliğin arttırılmasında ilk akla gelen yol, teknolojik gelişmedir. Çünkü, teknolojik gelişme, 

örgütlerde sermaye, insan gücü, hammadde, malzeme ve enerji gibi üretim faktörlerinin, en etkin, en 

verimli ve en kısa zamanda sonuca ulaşmasını sağlar. Bu nedenlerledir ki teknolojik gelişme 

örgütlerde toplam verimliliğin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır”(12). 

 Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin bağlı bulundukları Genel Müdürlük ile iletişim kanallarının 

açık olmasının verimlilikleri açısından önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Yöneticiler, iletişimin kapalı 

olması durumunda olumsuz şartlarda çalıştıklarını dile getirmişlerdir. Örgüt içerisinde çalışan 

bireylerin her biri alanında uzman kişilerden seçilirse, bölümler arası bilgi alış verişi İl Müdürlerine 

geniş bir bakış açısı kazandıracaktır.  

 Yorulmaz(2001) yapmış olduğu çalışmada, “İhtiyaçları ve beklentileri karşılanmış, kurum içi 

iletişim sayesinde çalıştığı örgütü daha iyi anlamış iş görenin, işletmeye bağlılığı ve sadakati artar. 

Çalışanlara değer verilmesi ve bunun hissettirilmesi, çalışanların verimliliğini arttırır” şeklinde 

sonuçlar elde etmiştir(13). 

 Potter ve Balthazard(2001) yapmış oldukları çalışmada, etkileşim stilinin,  takımların sonuca 

ulaşma ve ortak kararların kabulünün geçerliliği, yetenekleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğu 

görülmüştür(Hirokawa, 1985; Watson & Michaelsen 1988; Hirokawa & Gouran, 1989; Cooke & 
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Szumal, 1994). Grup etkileşimi stili iletişimi etkilemektedir ve böylece grup üyeleri arasındaki bilgi 

değişimini ve takımın performansını da etkilemektedir sonucuna ulaşmışlardır(8). 

 Hizmet içi eğitim seminerlerinin yetersizliği çalışmamız sonucunda bir kez daha ortaya 

çıkmıştır. Her bölüme ayrı eğitim seminerleri düzenlemek örgüt başarısı için gereklidir. Böylelikle 

eldeki elemanları verimli bir şekilde kullanabilmek mümkün olacaktır. Yöneticilerin de istekleri 

doğrultusunda eldeki imkanlar ile nasıl verimli çalışılabileceğinin öğrenilmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Bu da bağlı bulunulan Genel Müdürlüğünün eğitim seminerleri konusunda bir 

çalışma yapması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İş görenlere adil bir sistemle yükselme olanakları 

sağlanmalıdır.  

 Çetin (2000) yapmış olduğu çalışmada;  “adil bir yükselme sisteminin olmaması, önemli bir 

örgütsel çatışma nedeni olarak görülmektedir. Yükselme ile birey, daha fazla gelir elde edebileceği 

gibi, hem örgütte hem de içinde bulunduğu toplumda daha kuvvetli bir prestij duygusu da 

sağlayabilecektir. Böylece, kişinin kendine güveni artacak, yeterlilik duygusu gelişecek, başarma 

azmi yükselecek, daha yüksek moralli olacak ve yönetme isteği artabilecektir. Ayrıca, adil yükselme 

sistemi ile elde edilen artı maddi kazancın, psikolojik kazançla birleşmesiyle kişi, işini daha iyi 

yapmaya güdülenebilecek, işini ve örgütünü benimseyecektir” sonucuna ulaşmıştır(4). 

 Sporun devlet politikası olduğu unutulmamalıdır. Spor politikalarının belirsizliği verimliliği 

olumsuz etkilemektedir. Örgütün kurumsal kimliğinin belirlenmesi örgüt başarısı açısından son 

derece önem taşımaktadır. 

 G.S.İ. Müdürlüklerinin diğer İl Müdürlükleri ile karşılaştırıldığında daha popüler  bi r  

müdürlük olduğu ortadadır. Ulaştığı genç nüfus oranı bu görüşü desteklemektedir. Diğer örgütler ile 

olan ilişkiler örgütün daha çok nüfusa yayılmasını sağlamaktadır. Diğer örgütler ile yapılan işbirliği, 

gerek tesis yapımına yapılan yardımlar, sporculara ve çalışanlara verilen ödüller gerekse ilin 

tanıtılmasına yapılan yardımlar çalışanların motivasyonunu arttırmakta ve örgüt başarısını olumlu 

etkilemektedir. 

Yorulmaz(2001) yapmış olduğu çalışmada; “Günümüzde güçlü bir kurum imajı oluşturmak, 

örgütün uzun vadeli başarısı için önemlidir. İyi bir imaj, hedef kitle de o kuruluşun iyi bir şekilde 

tanınmasını sağlar. Güçlü bir kurum imajı örgütü zorluklara karşı korumakta ve uzun süre ayakta 

kalmasını sağlamaktadır. Kurum içi iletişim, verimlilik arttırıcı uygulamalar ile kurumda güçlü bir 

kurum imajı oluşturulması ve çalışanın verimliliğinin arttırılmasının örgütü başarıya götürdüğü ve 

her zaman rakiplerinden bir adım ileriye götürdüğü anlaşılmaktadır” sonucuna ulaşmıştır(13). 
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SPOR FEDERASYONLARINDA GÖREV YAPAN GENEL SEKRETERLERİN 
LİDERLİK ANALİZİ 

*Orcan MIZRAK  *Dursun KATKAT  *İ. Fatih YENEL 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü spor federasyonlarında görev 

yapan genel sekreterlerin liderlik tiplerini belirlemek ve elde edilen bilgiler ışığında öneriler 
geliştirmektir.  

Araştırma tarama modelindedir. Araştırma problemine ilişkin mevcut bilgiler ilgili 
literatürün taranmasıyla konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca araştırma 
ile ilgili veriler, Nebraska Üniversitesinde Fred Luthans tarafından geliştirilen Liderlik 
Yönelim Envanteri ile toplamıştır.  

Araştırmanın çalışma evrenini, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü spor 
federasyonlarında görev yapan 46 Genel Sekreterden oluşmaktadır. Envanter araştırma 
evreninin tamamına uygulanmış 42 envanter değerlendirmeye alınmış, veriler bilgisayar 
ortamında SPSS 10.0 İstatistik Paket Programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle verilerin yüzde 
ve frekans dağılımları çıkarılmış ardından deneklere ait sonuçlar ile bazı değişkenler arasında 
anlamlı farklılıklar aranmıştır, veriler t- Testi ve Varyans analizi ile karşılaştırmalı olarak 
incelendikten sonra elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. 

Sonuç olarak, grup üyelerine yönelik liderlik davranışı bakımından farklı yaş grupları, 
cinsiyetler, hizmet süreleri ve mezun olunan bölümler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Diğer taraftan işe yönelik liderlik davranışı bakımından farklı cinsiyetler ve 
mezun olunan bölümler arasında anlamlı bir fark çıkmazken farklı hizmet grupları arasında 
.05 ve yaş grupları arasında .01 düzeyinde fark tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Federasyonu, Lider 
 

LEADERSHIP ANALYSIS OF THE GENERAL SECRETARIES OF SPORT 
FEDERATIONS 

SUMMARY 
The objective of this study is to determine the leadership types of the general 

secretaries working for the sport federations of Directorate General of Youth and Sports and 
developing hypothesis according to the obtained data.  

The research uses the cross-hatching model. A theoretical frame has been developed 
by examining the relevant literature that includes information about the research problem. In 
addition; the data are obtained via the Leadership Orientation Inventory that has been 
developed by Fred Luthans of Nebraska University.  

The observation universe of the study is the 46 General Secretaries who works at the 
sport federations of Directorate General of Youth and Sports. The inventory has been applied 
to whole research universe and 42 of them have taken to consideration. The data have been 
analyzed with a computer via SPSS 10.0 Statistics Program. First the percentages and the 
dispersal frequency of the data gathered then significant differences between the subjects and 
some variables searched. After the data cross – examined via T-Test and variance analysis, 
result have been evaluated. 

As a result, no significant difference of leadership behaviors found between the 
members of the group based on age, gender, time of service, graduation department. On the 
other hand; where there wasn’t any significant difference of work oriented leadership between 
gender and graduation department groups, there was difference of .05 for service groups and 
.01 for age groups. 

Key Words: Sport Federation, Leader 

                                                 
*Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ANKARA 



Giriş ve Amaç 
İnsanlar grup halinde yaşayan, duyguları olan ve bunları paylaşan sosyal nitelikli 

canlılardır(5,8). İnsanlar hedefleri olan gruplara ihtiyaç duydukları gibi bu grubu hedeflerine 
ulaştıracak yönetici ve liderlere de ihtiyaç duymaktadır. Tüm yaşantımızda örgüt, yönetim, 
yönetici, lider ve liderlik kavramları karşımıza çıkmakta ve hayatımızın ayrılmaz parçaları 
olmakta(2,9)grup faaliyetinin ve verimliliği söz konusu olduğunda, insan çabalarının 
birleştirilmesi ve koordine edilmesi gerektiğinde mutlaka liderlere ihtiyaç duyulmaktadır(6). 
Lider, günlük değil kritik kararlar veren kişidir. Lider yöneticinin farkı da bu noktadan 
kaynaklanmaktadır(3). 

Ancak bununla birlikte liderlerin birçok ortak özelliklerinin de olduğu bilinmektedir. 
Yapılan bu araştırmalarda bütün etkin liderlerin aynı özellikleri taşımadıklarının belirlenmesi 
ve liderlerin sahip olması gereken özelliklerin listesinin giderek arttığı tespit edilmiştir(5). 

Bu yaklaşım içerisinde lideri ortaya çıkaran genellikle çevre olmaktadır ve liderin bu 
belirtilen kişisel özellikleri de ancak belirli durum yada grup ona ihtiyaç duyduğu zaman 
önemli olmaktadır. Bu noktada, değişik durumlar ve ihtiyaçlar farklı liderlik tiplerinin 
çıkmasına neden olmaktadır. Bir liderin davranışı belirli yer ve zamanda iyi olarak 
nitelendirilebileceği gibi, başka bir yer ve zamanda kötü olarak değerlendirilebilir. O halde, 
bir bireyin önder kişiliği veya tipi, diğerlerinin faaliyetlerini yönetirken ortaya koyduğu 
davranış modelidir. Bu model, ya görev davranışı, ya ilişki davranışı ya da her ikisinin uygun 
bir birleşimini içerir. Ancak insan ilişkilerine demokratik katılımcı ve fikir danışmaya öneme 
veren liderlik türünün işe veya göreve yönelik olandan daha iyi olduğu ilke olarak kabul 
edilmesine rağmen bunun iş yapılan ortam ve grubun özelliklerine göre değişebileceğini 
söylemek de yanlış olmayacaktır (7).  

Ayrıca Hersey ve Blanchard da kuramlarında bu iki kavram üzerinde durmuşlar insana 
ve işe yönelik liderlik davranışlarına ek olarak grubun olgunluk düzeyi kavramını ortaya 
atmışlardır. Buna göre liderlik davranışlarının etkinliği grubun olgunluk düzeyine bağlıdır.  

Öte yandan Reddin 3D kuramında ise bu iki liderlik tipinin birleştiği geometrik 
ortalamasının etkinlik boyutu kavramına değinmiştir. Buna göre liderin etkinlik boyutu bu iki 
lider tipi davranışının sergilenmesindeki başarıya bağlıdır. 

Buradan hareketle insana yönelik lider ve işe yönelik lider tipini tanımlamak gerekir. 
İnsana yönelik (ilişkiye yönelik lider), liderin grup üyelerinin rollerini tanımlaması ve 

örgütlemesi; iyi tanımlanmış örgüt modelleri, haberleşme kanalları ve işi bitirme yolları 
bulmak için çaba harcaması olarak belirtilebilir(7), liderler genel olarak denetim görevini 
üstlenmekle birlikte yetkilerinin bir kısmını astlarına aktararak amaca ulaşacaktır. Bu tip 
liderler, insancıl amaçları ön plana çıkartır ve dolayısıyla astların mutluluğunu dikkate alır, 
grup oluşturma, geliştirme ve kararlara katılmayı teşvik eder, örgütsel geleneklere uygun 
olarak astların düşüncelerini de dikkate alarak kararları verir, eleştiri ve önerilere açıktır, 
yapıcı ve eğitici davranır ve gruba karşı müdahaleci değil nezaretçidir, işgören 
sorumluluklarını yapıcı şekilde arttırma taraftarıdır, örgüt içi sürtüşmeleri azaltarak 
işgörenlerin saygısını kazanır, grup bilincini, dinamizmini, yardımlaşmayı yüksek tutma gibi 
davranışları sergilerler(4). 

Bununla beraber iş gören merkezli liderlerin her zaman yüksek düzeyde üretkenlik ve 
verimlilik sağlamayacağı bilinmelidir( 10). 

İşe yönelik liderler (üretime yönelik lider )  i se ,  liderin kendisi ile grup üyeleri 
arasındaki kişisel ilişkileri haberleşme kanallarını açarak, sorumluluk devrederek ve böylece 
astlara kendi güçlerini kullanma olanağı vererek sürdürebildiği, karşılıklı güven, arkadaşlık ve 
sosyo-duygusal destek sağlamaya çalıştığı davranışların toplamından oluşmaktadır(7). Ayrıca, 
astların işin başarılması doğrultusunda yönlendirecek, iş başarısı için biçimsel otoritesini 
elemanlarının davranışını düzenlemede kullanırlar. İş ve iş verimliliğini ön plana çıkarır, 
belirli kaideler doğrultusunda disiplinli ve cezalandırıcı olabileceğini işgörene hissettirir, 



ayrıntılı emirler vererek örgütteki belirli kurallara doğrudan itaat bekleyere k  i ş i  
hızlandıracağını düşünür, işgörenlere mantıksal baskılar uygulayarak iş verimliliğini 
arttırmayı amaçlar, grup güvenini kaybettiği için örgüt çatışmalarının merkezi haline gelir, 
işgörene karşı doğrudan müdahalecidir, yeni öneri ve tekliflere karşı tepkilidir(1).  

Bu bilgilerden hareketle çalışmanın amacı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü spor 
federasyonlarında görev yapan genel sekreterlerin liderlik tiplerini belirlemek ve elde edilen 
bilgiler ışığında öneriler geliştirmektir. 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırma betimsel modelle yürütülmüş ayrıca Nebraska Üniversitesi’nde Fred 

Luthans tarafından geliştirilen “Liderlik Yönelim Envanteri” uygulanmış böylelikle 
araştırmadaki değerlendirmeye yönelik veriler toplanmıştır.  

Araştırmanın çalışma evrenini, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet 
veren 46 spor federasyonunda görev yapan genel sekreterlerden oluşmaktadır. 46 genel 
sekreterden 42’sine ulaşılmış ve Liderlik Yönelim Envanteri uygulanmıştır.  

Envantere verilen cevaplar tek tek çözümlenerek sayısal olarak puanlandırılmış ve 
ölçek üzerindeki Tablo-1’de görülen Liderlik Profili tablosu üzerine kodlanmıştır. Böylelikle 
bireyin ne derece “işe yönelik lider davranışı” veya “insana yönelik lider davranışı” 
sergilediği tespit edilmiştir. İşaretlenen bu noktalar bir doğru ile birleştirilerek, doğrunun 
bileşik liderlik çubuğunda kestiği sayısal değer ise bireyin liderlik beceri düzeyi olarak 
addedilmiştir. İşe yönelik liderlik davranışında puan ranjı 0-20, grup üyelerine yönelik liderlik 
davranışında ise 0-15’tir. Her bireyin hem işe yönelik lider hem de insana yönelik lider 
davranışı olmak üzere iki puanı vardır. Bu puanların yüksek olması geçerli liderlik türü 
bakımından “yüksek dereceli” olarak yorumlanır. Daha sonra alınan puanlar ve diğer 
demografik bilgiler sayısal olarak kodlanmış, bilgisayara yüklenerek istatistiksel karşılaştırma 
ve ölçümler yapılmıştır. Envanterin güvenirliği, 105 kişiden oluşan bir kontrol grubu 
yardımıyla yapılan Pearson güvenirlik metodu ile ortaya konmuş ve güvenirlik katsayısı 
yaklaşık .9569 olarak bulunmuştur.  

Daha sonra veriler bilgisayar ortamında SPSS 10.0 İstatistik Paket Programı ile analiz 
edilmiştir. Öncelikle verilerin yüzde ve frekans dağılımları çıkarılmış, ardından deneklere ait 
sonuçlar ile bazı değişkenler arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır.  V eriler t- Testi ve 
Varyans analizi ile karşılaştırmalı olarak incelendikten sonra elde edilen sonuçlar 
değerlendirmeye alınmıştır. 
 
 
Bürokratik Liderlik     Bölüşülen Liderlik    Destekleyici Liderlik 
(işe yönelik)           (bileşik liderlik)         (insana yönelik) 

            
                 Tablo-1; Liderlik Profili Tablosu 
 



BULGULAR 
 
Tablo-2; Farklı yaş gruplarının işe yönelik lider davranışı bakımından, frekans, yüzde, 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
İşe yönelik 

 YAŞ GRUPLARI N % X  S. S 

37-42 6 14,3 13,67 2,34 

43-48 20 47,6 9,80 2,59 
49-55 16 38,1 10,44 1,79 

TOPLAM 42 100,0 10,60 2,58 

 
Yaş gruplarının sayısı ikiden fazla olduğu için  aralarında fark olup olmadığına ve 

varsa hangi gruplar arsında olduğunu tespit etmek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. 
 
Tablo-3; Farklı yaş gruplarının işe yönelik lider davranışı bakımından varyans analizi 

sonuçları 
 

GRUPLAR 
Kareleri 
toplamı df X  karesi F 

Önem 
Düzeyi 

Gruplar arası 69,648 2 34,824 6,708 .003 
Grup içi 202,471 39 5,192   
Toplam 272,119 41    

 
Yaş grupları arasında işe yönelik liderlik becerisi bakımından .01 düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Hangi yaş grupları arasında fark olduğunu göstermek için LSD testi 
uygulanmıştır. 

 
Tablo-4; Farklı yaş grupları arasında işe yönelik lider davranışı bakımından LSD testi 

sonuçları 
LSD 

GRUPLAR (1) 37-42 yaş (2) 43-48 yaş (3) 49-55 yaş 
(1) 37-42 yaş . .001* .005* 
(2) 43-48 yaş . . .409 
(3) 49-55 yaş . . . 

* .01 düzeyinde anlamlı fark 
 

Sonuçta, 1. ile 2. ve 1. ile 3. grup arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. 
 

Tablo-5; Farklı yaş gruplarının insana yönelik lider davranışı bakımından varyans analizi 
sonuçları 

İnsana Yönelik - Yaş 

GRUPLAR 
Kareleri 
toplamı df X  karesi F 

Önem 
Düzeyi 

Gruplar arası 2,382 2 1,191 .389 .680 
Grup içi 119,238 39 3,057   
Toplam 121,619 41    
 

Yaş grupları arasında insana yönelik liderlik becerisi bakımından fark yoktur. 
Dolayısıyla LSD, Duncan veya Tukey testi yapmaya gerek yoktur. 



 
Tablo-6; Farklı hizmet sürelerine sahip genel sekreterlerin işe yönelik lider davranışları 

bakımından, frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
İşe Yönelik - Hizmet Süresi 
HİZMET SÜRELERİ N % X  S. S 

(1) 1-5 yıl 11 26,2 10,00 2,83 
(2) 6-10 yıl 11 26,2 9,64 1,75 

(3) 11-15 yıl 6 14,3 11,50 1,38 
(4) 16-20 yıl 7 16,7 13,00 2,52 
(5) 20 +  yıl 7 16,7 9,86 2,91 
TOPLAM 42 100,0 10,60 2,58 

 
Tablo-7; Farklı hizmet sürelerine sahip genel sekreterlerin işe yönelik lider davranışları 

bakımından varyans analizi sonuçları 
 

GRUPLAR 
Kareleri 
toplamı df X  karesi F 

Önem 
Düzeyi 

Gruplar arası 63,216 2 15,804 2,799 .040 
Grup içi 208,903 39 5,646   
Toplam 272,119 41    

 
İşe yönelik lider davranışı sergileyen genel sekreterler arasında, hizmet süreleri 

bakımından anlamlı fark bulunmuştur. Hangi hizmet süre grupları arasında fark olduğunu 
göstermek için aşağıdaki Tablo-8’de LSD testi sonuçları belirtilmiştir. 

 
Tablo-8; Farklı hizmet sürelerine sahip genel sekreterlerin işe yönelik lider davranışları 

bakımından LSD testi sonuçları 
LSD 
GRUPLAR (1) 1-5 yıl (2) 6-10 yıl (3) 11-15 yıl (4) 16-20 yıl (5) 20 +  yıl 
(1) 1-5 yıl . .722 .221 .013* .902 

(2) 6-10 yıl . . .131 .006* .849 
(3) 11-15 yıl . . . .264 .222 
(4) 16-20 yıl . . . . .018* 
(5) 20 +  yıl . . . . . 

* .05 düzeyinde anlamlı fark 
 

İşe yönelik liderlik davranışı bakımından 1.- 4. , 2.- 4. ve 4.- 5. gruplar arasında .05 
düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. 

 
Tablo-9; Farklı hizmet sürelerine sahip genel sekreterlerin insana yönelik lider davranışları 

bakımından varyans analizi sonuçları 
 
İnsana Yönelik – Hizmet Süresi 

GRUPLAR 
Kareleri 
toplamı df X  karesi F 

Önem 
Düzeyi 

Gruplar arası 10,136 2 2,534 .841 .508 
Grup içi 111,483 39 3,013   
Toplam 121,619 41    

 



İnsana yönelik liderlik davranışı bakımından farklı hizmet sürelerine sahip genel 
sekreterler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Dolayısıyla LSD, Duncan veya Tukey 
testi yapmaya gerek yoktur. 

Ayrıca genel sekreterlerin mezun oldukları bölümler ve cinsiyetleri itibariyle ikişer 
grup olduklarından işe yönelik ve insana yönelik lider davranışları bakımından aralarında 
anlamlı farklılık olup olmadığına t- testi yapılarak sonuçlar aşağıda çıkartılmıştır. 
 
Tablo-10; Farklı bölümlerden mezun olan genel sekreterlerin işe yönelik lider davranışları 

bakımından t- testi, standart sapma ve önem düzeyi 
 
İşe Yönelik - Bölümler 

Bölüm N X  S. S. Önem Düzeyi 

(1)Beden Eğitimi Böl. 
(2)Diğer Bölümler 

10 
32 

11,10 
10,44 

2,02 
2,73 

.485 

.419 
Beden Eğitimi ve diğer bölümlerden mezun olan genel sekreterlerin işe yönelik lider 

davranışları bakımından anlamlı bir ilişki yoktur. 
 
Tablo-11; Farklı bölümlerden mezun olan genel sekreterlerin insana yönelik lider 

davranışları bakımından t- testi, standart sapma ve önem düzeyi 
 
İnsana Yönelik - Bölümler 

Bölüm N X  S. S. Önem Düzeyi 

(1)Beden Eğitimi Böl. 
(2)Diğer Bölümler 

10 
32 

7,60 
7,81 

1,26 
1,86 

.738 

.685 
 
Farklı bölümlerden mezun olan yöneticilerin grup üyelerine (insana) yönelik lider 

davranışları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
 
Tablo-12; Farklı cinsiyetlere sahip olan genel sekreterlerin işe yönelik lider davranışları 

bakımından t- testi, standart sapma ve önem düzeyi 
 
İşe Yönelik - Cinsiyet 

Cinsiyet N X  S. S. Önem Düzeyi 

(1)Bay 
(2)Bayan 

39 
3 

10,49 
12,00 

2,61 
1,73 

.333 

.265 
 
Cinsiyetler arasında  işe yönelik lider davranışları bakımından anlamlı bir ilişki 

yoktur. 
Tablo-13; Farklı cinsiyetlere sahip olan genel sekreterlerin insana yönelik lider davranışları 

bakımından t- testi, standart sapma ve önem düzeyi 
 
İnsana Yönelik - Cinsiyet 

Cinsiyet N X  S. S. Önem Düzeyi 

(1)Bay 
(2)Bayan 

39 
3 

7,67 
9,00 

1,74 
1,00 

.200 

.128 
 
Cinsiyetler arasında insana yönelik lider davranışları bakımından anlamlı bir ilişki 

yoktur. 
 



TARTIŞMA VE SONUÇ 
Araştırma kapsamına alınan spor federasyonlarının genel sekreterlerinin % 47.6’ sının 

43-48 yaş grubunda olduğu, % 26.2’ sinin 1-10 yıllık bir hizmet süresine sahip olduğu, % 
92.85’ inin erkek ve % 76.19’ unun beden eğitimi ve spor mezunu olmadığı tespit edilmiştir 
(Tablo 1,6,10,12). 

Genel sekreterlerin işe yönelik tarzları bakımından yaş grupları arasında yapılan 
karşılaştırmada varyans analizi sonucuna göre, 37-42 yaş grubu ile 43-48 yaş grubu arasında, 
37-42 yaş grubu lehine .01 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun sebebi genç 
bireylerin çalıştıkları birimlerde yeni oldukları, hata yapmamak ve işi daha sıkı tutmak için 
çalışanlar üzerinde baskı kurmaya çalışmalarından kaynaklandığı, yaş bakımından daha 
büyük yöneticilerin işe yönelik liderlik tarzı davranışı yönünden daha yumuşak davranışlara 
sahip oluşunun sebebi ise bireyin iş tecrübesinin ve iş bilirliğinin daha yüksek olmasından 
hareketle böyle bir davranış sergiledikleri söylenebilir. 

İnsana yönelik liderlik tarzı bakımından yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur. Hersey ve Blanchard’ın belirttiği gibi “liderlik davranışlarının etkinliği grubun 
olgunluk düzeyine bağlıdır” ilkesinden hareketle olgunluk düzeyi yaklaşık aynı olan bir 
kurumdaki yöneticilerin insana yönelik lider davranışları bakımından farklılık olmaması 
çalışmanın sonucu ile paralellik göstermektedir (Tablo 5). 

İşe yönelik lider davranışı bakımından farklı hizmet süreleri arasında yapılan 
karşılaştırma sonucunda ise, 1-5 yıl ve 6-10 yıl hizmet edenler ile 16-20 yıl hizmet edenler 
arasında 16-20 yıl hizmet verenler lehine .05 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu 
sonuç, hizmet süresinin artması durumunda dahi işe bağımlılığın azalmadığı şeklinde 
yorumlanabilir. 

İnsana yönelik lider davranışı bakımından farklı hizmet süreleri arasında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. Bu sonuçlar çalışmada yaş grupları (Tablo 5) ve insana yönelik lider 
tarzı arasında yapılan araştırmanın sonucu ile paralellik göstermektedir. 

Genel sekreterlerin mezun oldukları bölümler arasında liderlik tarzları arasında fark 
olup olmadığına bakılmış ve her iki tip lider davranışı bakımından da anlamlı farklılıklar 
bulunamamıştır. Başka bir deyişle mezun olunan bölümler arasında liderlik tarzı farkı yoktur. 
Bu sonuç Hersey ve Blanchard’ın kuramını doğrular niteliktedir. Kurama göre liderlik 
etkinliği grubun olgunluk düzeyine bağlıdır. Yani aynı grupta liderlik yapan bireyler yaklaşık 
aynı tarz liderlik sergiledikleri söylenebilir. 

Farklı cinsiyetler arasında her iki lider tarzı bakımından yapılan araştırmada ise 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bunun nedeni bayan yönetici sayısının erkek yönetici sayına 
oranla çok düşük oluşu (3/39) veya bu yöneticilerin üniversite mezunu olma, aynı kurumda 
çalışma, kurum kültürü gibi ortak yönlerinin olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Sonuç olarak, GSGM spor federasyonlarında görev yapan Genel Sekreterlerin ağırlıklı 
olarak işe yönelik liderlik tarzı, yani klasik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ettikleri 
söylenebilir. 

Bunun gibi kurum ve kuruluşlarda lider pozisyonunun da olan yöneticilerin zaman 
zaman “liderlik kavramlarına” veya psikolojik yönelim seanslarına katılmaları, onların 
uyguladıkları liderlik modeli üstünde olumlu etkiler bırakacaktır. Bu da dolayısıyla personele 
ve verimin artmasına yansıyacaktır. 

Ayrıca günümüzde daha çok önem kazanan profesyonel yöneticilik ve coaching 
taktikleri arasında yönetim psikolojisi önemli bir role sahiptir. Bu doğrultuda grup psikoloji 
ve grup davranışı daha iyi yönlendirebilmek için yönetici veya liderin yeterli psikoloji 
bilgisine sahip olmaları için bu konuya yönelik hizmet içi eğitim programlarının 
düzenlenmesi yararlı olacaktır. 
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SPORDA  İLETİŞİMİN ÖNEMİ ve TAKIM PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE  BİR 
ARAŞTIRMA  

(Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Ligi Örneği) 
Öğr.Grv. Mert ERKAN-*Yard.Doç.Dr. M.Serdar TEREKLİ 

  GİRİŞ 
Etkili iletişim bir antrenörün, sporcunun, spor yöneticisinin ve spor psikologlarının sahip 

olabileceği en güçlü araçlardan biridir. Bu nedenle antrenörler, sporcuların kendilerine yardım ettiği 
hissinin gelişebilmesi ve her bir sporcunun  aynı amaçlar için birlikte çalışması için açık iletişim 
modelleri kurmalıdır. Bu da antrenörün takıma olan ilgisi, kişiliği, antrenörlük felsefesi, sabırlı bir 
şekilde sporcularıyla iletişim halinde olması açık iletişim modelleri ile başarılır. İletişim bütün 
ilişkiler için binanın temeli gibidir. İyi iletişim kurmak sporcular arasında olumlu eleştiri ve sürekli 
etkileşim sağlar. İletişim sporcuya performansı hakkında bilgi vermek, kulüp içinde etkileşim, 
motivasyon ve arabuluculuk gibi çeşitli sonuçların oluşmasını sağlar.  

Ancak, sporda yönetici, antrenör ve sporcu iletişiminin önemi ve sağlıklı kurulabilen 
iletişimin  takım performansı ve başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi konularında hiç bir 
kaynak eserin bulunmaması, ülkemizdeki bu konuyla ilgili eksikliğin en belirgin göstergesidir. 
Araştırmamız bu eksikliği gidermeye yönelik olarak; 2001-2002 sezonu içerisinde Türkiye Birinci 
Profesyonel Futbol Süper Liginde yer alan  spor kulüplerine antrenör-sporcu, yönetici-sporcu ve 
sporcu-sporcu arasındaki olumlu iletişimin takım performansı ve başarılı olma açısından önemli ve 
etkili olduğu hakkında bilgi vermek; elde edilen bulgular ile varolan  durum hakkında  tespitler  
yapmayı  hedeflemektedir. 

Spor kulüpleri hangi aşamada faaliyet gösterirlerse göstersinler kendi organizasyonlarının 
genel amaçları içinde sonuca ulaşmak için kaynaklarını dönüştürmek ve verimliliğin sağlanabilmesi 
için büyük gayret içerisinde olmak zorundadırlar. Böyle organizasyon içerisinde kullandıkları temel 
kaynaklar, insanlar (sporcular-antrenörler-yöneticiler), sermaye, materyal (araç-gereç), teknoloji ve 
enformasyonu en etkin şekilde kullanmalıdırlar.  

      YÖNETİCİLER 

 

 

 

 

 

 

 

      ANTRENÖR                                                                        SPORCU                    

Şekil 1:  Spor Kulüplerinin Oluşumunu Sağlayan Etkenler (Yönetici-Antrenör-Sporcu Üçgeni) 
 Bu amaçla spor kulüplerinin oluşumlarını hazırlayan ve yaşamalarını sağlayan en önemli 
kişilikler olan, yöneticiler-antrenör-sporcular (Şekil 1) arasında sağlanacak olan gerçekçi bir uyum 
ve sağlıklı bir iletişim yapısı spor kulübünün bulunduğu yöre insanları tarafından desteklenmesini 
sağlayacak ve böylece gerek beşeri gerekse de beşeri olmayan kaynakların dönüşümünü 
sağlayacaktır.  

Bu çalışma spor kulüplerinin başarılı olmasında etkili olan yönetici, antrenör ve sporcu 
faktörlerinin takım performansındaki önemini ortaya koymaya yönelik olup, sporda iletişim 
becerilerinin sporcu performansı üzerindeki önemine değinilerek, iletişimde kullanılan modellerin 
sporda kullanımları, etkili iletişimin sağlanmasında sporculara ve antrenörlere düşen görevlere 
ilişkin kavram ve kuramlar incelenmiştir. 
MATERYAL VE YÖNTEM 
  Spor kulüplerinde etkili iletişimin takım performansına etkisini ortaya koymayı amaçlayan 
bu araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan  2001-2002  sezonunda Türkiye Profesyonel Futbol 
Federasyonu tarafından tescili yapılan ve Türkiye  Birinci Profesyonel Futbol  Süper Liginde 
oynayan spor kulüpleri futbolcuları oluşturmaktadır. Çalışma evreninin çok geniş olması ve evren 

Spor Kulüplerinin 
Oluşumunu 

Sağlayan Etkenler 



içerisinde maliyet, zaman ve kontrol güçlükleri olmasından dolayı evren içinden örneklemin  
belirlenmesine  gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle örneklem, özellikle mali yapıları ile seyirci 
kitlelerinin çokluğu ve popüler sporcularının ve antrenörlerinin varlığı ile çeşitlilik gösteren Türkiye 
Birinci Profesyonel Futbol Süper Liginde yer alan toplam dokuz spor kulübünden ve bu kulüplerde 
futbol oynayan “Kolayda Örnekleme” yöntemi olarak adlandırılan örnekleme ile toplam 135 
sporcudan oluşan grup ile çalışılmıştır. 
BULGULAR VE TARTIŞMA  

Araştırma grubunda yer alan sporcuların tamamı erkek 135 (%100) futbolcudan 
oluşmaktadır. 

Çizelge 1. Araştırma Grubunun Yaş Durumları 
   Yaş   s  % 
   18-22   49  36,3 
   23-27   64  47,4 
   28-32   15  11,1 
   33 ve yukarısı  7  5,2  
   TOPLAM  135  100 

Araştırma grubunda yer alan sporcuların yaş kategorileri değerlendirildiğinde % 47,4’ü 23-
27 yaş, % 36,3’ü 18-22 yaş, Elde edilen verilere göre sporcuların dağılımının yoğun bir şekilde 
(%83.7) 18-27 yaşları arasında olduğu belirlenmiştir.  

Bu veriler incelendiğinde futbolcuların genelde genç bir yaş grubunu oluşturdukları ve yaşın 
büyümesi ile kulüplerde oynayan futbolcu sayılarında belirgin bir düşüşün olduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda artık sporun bir meslek olarak ele alınıp yapıldığı ve sporda performans sınırlarının 
genç yaşlarda yükseldiği, yaşın büyümesine paralel olarak sporcu performansında belirgin bir 
düşüşün yaşandığı[1] düşünüldüğünde, futbolcuların yaş gruplarına ilişkin elde edilen verileri bu 
görüşü desteklemektedir.  

Çizelge 2. Araştırma Grubunun Öğrenim Durumları 
   Öğrenim Durumu  s   % 
   İlkokul    8   5,9 
   Ortaokul    8   5,9 
   Lise     88   65,2 
   Üniversite   31   23,0 
   TOPLAM   135   100 

Yapılan araştırma sonuçlarında elde edilen verilere göre lise mezunu olan sporcuların büyük 
bir çoğunluğu oluşturduğu  (%65,2), ikinci yoğunluğun %23 ile üniversite mezunu olduğu, ilkokul 
ve ortaokul mezunlarının ise az bir yoğunlukla (%5.9) oldukları görülmektedir. Elde edilen bu 
veriler spora küçük yaşlardan itibaren başlayarak ileriye doğru  sporun  bir meslek olarak 
yapılabileceğini destekler niteliktedir. Ayrıca dikkati çeken bir diğer nokta ise, profesyonel 
futbolculuğa geçiş yapılması ile antrenman, kamp ve müsabaka yoğunluğu gibi aktif spor yaşantısı 
futbolcuların yükseköğrenime devam etmelerini engellemektedir. Ancak 1999 yılında yine aynı 
ligde mücadele eden kulüplerin futbolcularına yapılan farklı bir çalışmada[2] yüksekokul ve 
üniversite mezunu olan futbolcuların sayısal dağılımlarının %16,7 olması bu oranın yavaş yavaş 
yükseldiğini, futbolcuların tüm çalışma koşullarına rağmen yine de bir üniversitede öğrenim 
görmeye çalıştıkları düşüncesini destekler niteliktedir. 

Çizelge 3. Antrenörümle Özel Sorunlarımı Açık Bir Şekilde Konuşabilirim 
Çizelge 3’de görüldüğü gibi araştırma grubunda yer alan sporcuların %44,4’ünün “Kısmen 

Katılıyorum”, %31,1’inin “Tamamen Katılıyorum”, %11,1’inin “Kısmen Katılmıyorum” ve 
%6,7’sinin ise aynı yoğunlukta “Kararsızım ve Hiç Katılmıyorum” seçeneklerinde görüş 
bildirmişlerdir.  
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Çoğunluğun (%31,1 Tamamen Katılıyorum, %44,4 Kısmen Katılıyorum) özel sorunlarını 
antrenörleriyle paylaşabildikleri belirlenmiştir. Oysa ki takım oluşumunda takım dinamiklerinin 
oluşabilmesinde hem sporcular hem de antrenör bir bütün olarak değerlendirilmelidir[3]. Çünkü 
antrenör bir spor psikologu ile çalışmıyor ise, kendisi sporcularının özel sorunlarıyla ilgilenmeli ve 
bu sorunları ortadan kaldırabilme çabası içinde olmalıdır. Bu nedenle, sporcuların özellikle 
performanslarını sınırlayıcı faktörler içerisinde yer alan duygusal faktörler antrenör açısından 
değerlendirilmeli, gerekirse takımı oluşturan tüm futbolcuların sorun olarak ortaya çıkan özel 
problemleri ile birebir ilgilenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü, araştırma grubuna katılan 
sporcular Çizelge 4’de antrenörlerinin takım içinde arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine çok özen 
gösterdiğini belirten şeklinde yanıt vermişlerdi. Spor takımları bireye ait olma duygusunu ve kendi 
kişiliğinin bilemediği bölümlerini yakalama olanağı verir. Ama bu arada takım içinde yeni bir güç 
oluşmuştur. Yani “Ben” duygusu gitmiş yerine “Takım” duygusu gelmiştir. 

Çizelge 4. Antrenörümüz Daha Başarılı Olmamız İçin Takımda Arkadaşlık İlişkilerine Çok 
Özen Gösterir. 

Çizelge 4 incelendiğinde araştırmaya katılan sporcuların, takım başarısında antrenörün 
arkadaşlık ilişkilerine çok özen gösterdiğine ilişkin olarak hazırlanan soruya verdikleri cevaplarda 
büyük bir çoğunluğun (%77,8) “Tamamen Katılıyorum ve Kısmen Katılıyorum” seçeneklerinde 
yoğunlaştıkları, %11,9’unun “Kararsızım”, %10,4’ünün “Kısmen Katılmıyorum” şeklinde görüş 
bildirdikleri görülmektedir.  
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Sporcular arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin takım sürecinin oluşabilmesi gerçeğinden hareketle 
verdikleri cevaplarda büyük bir çoğunluğunun (% 77,8) Tamamen Katılıyorum ve Kısmen 
Katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. Takım sporlarında hem fiziksel yüklenme, hem de 
sporcu-antrenör iletişiminin düzeyi sporcu ve takımın performansı üzerinde etkilidir. Özellikle 
sporcu-antrenör iletişiminin doğası gözlenebilir ve ölçülebilir olduğu için performans üzerinde 
oldukça önemli oranlarda etkilidir[4].   Zaten antrenörler takımı oluşturan sporcuların her birinin 
takım içindeki görev ve statülerini açık bir şekilde belirlediği ve adil bir şekilde davrandığı sürece 
takım ile olumlu iletişim kurabilecek ve takımın  performans kapasitesi doğal olarak artacaktır. Bu 
performanstaki artış takım bağımlılığının gelişmesine katkıda bulunduğu gibi antrenör ve sporcu 
arasındaki açık iletişim kanallarının oluşmasını da sağlayacaktır.   

Çizelge 5. Antrenörümüz Bizleri Eleştirirken Eskiler ve Yeniler Şeklinde Ayrım Yapmaz 
Çizelge 5’de görüldüğü gibi büyük bir çoğunluğun (%64,4) “Tamamen Katılıyorum”, 

%13,3’ünün “Kısmen Katılıyorum”, %10,4’ünün “Kısmen Katılmıyorum” %5,9’unun ise benzer 
yoğunlukta “Kararsızım” ve “Hiç Katılmıyorum” seçeneklerinde görüş bildirdikleri belirlenmiştir.  
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Takım sporlarında antrenörün görevleri arasında en önemli olanlardan biriside tek tek 
sporcularını iyi tanımak, onların kişisel özelliklerini bilmek ve bu bilgilere göre davranışını 
belirlemektir. Çünkü kişilik örüntüleri birbirinden çok farklıdır bu farklılıklarda ayrıcalıklı 
davranışlar gerektirir. Özellikle takımın içsel birliğini sağlamak, bir başka değişle grup dinamiğini 
oluşturmak tek tek bireylerin tanınmasıyla olanaklıdır.  



Çizelge 6. Kulübümüzde Gördüğümüz En Önemli İletişim Sorununun Antrenörümüzden 
Kaynaklandığına İnanıyorum. 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan sporcular verdikleri cevaplarda “Hiç 
Katılmıyorum” %44,4 seçeneğinde en fazla yoğunluğu gösterirken, %20’sinin “Kararsızım” 
%17’sinin “Kısmen Katılıyorum” %16,3’ünün “Kısmen Katılmıyorum” en az yoğunluğun ise %2,2 
ile “Tamamen Katılıyorum” seçeneğinde cevap verdikleri görülmektedir.  
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Elde edilen bulgularda sporcuların %44,4’ü böyle bir sorunun antrenörden kaynaklanmadığına, 
takım içinde sağlanamayan iletişimde farklı değişkenlerinde olabileceğini düşünmektedirler. Çünkü 
bundan sonraki bölümde değerlendirilecek olan soruda sporcular takım içindeki iletişimin 
sağlanmasında yöneticileri sorumlu tutmuşlardır. Ancak bu soruda sporcular antrenörün 
otoritesinden çekinmiş olabilirler. 

Çizelge 7. Antrenörümün Sert ve Kırıcı Konuşması Performansımı Olumsuz Yönde 
Etkilemez Aksine Daha Çok Hırslanırım. 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sporcular soruya %44,4 “Hiç Katılmıyorum”, 
%22,2 “kısmen Katılıyorum”, %12,6 “Tamamen Katılıyorum”, %10,4 “Kararsızım” ve “Kısmen 
Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir.  
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Sporcular sert ve kırıcı bir şekilde antrenörleri tarafından eleştirilmelerinin performanslarını 
olumsuz yönde etkilemediğinin aksine daha çok hırslandıkları konusunda olumsuz görüş 
bildirdikleri görülmektedir. Çünkü sporda antrenörlerinin  sert ve kırıcı olarak yaptığı eleştiriler ile 
performanslarının yükselebileceğine %54,8 katılmadıklarını verdikleri cevaplar ile reddetmişlerdir. 
Bu sonuçlar bize sporcuların ceza gibi kullanılan kırıcı konuşmalar ile performanslarında artış 
sağlanamayacağı ve böyle bir uygulamayı da istemediklerini belirttikleri şeklinde yorumlanabilir. 
Özellikle ülkemizde futbola karşı olan aşırı ilgi ve eleştirinin herkes tarafından yapılmasına karşılık 
futbolcular takım bütünlüğü içerisinde önemli bir yere sahip olan antrenörleri tarafından daha 
olumlu ve yapıcı eleştirilmek istemektedirler. Çünkü 2002 Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımının 
ilk maçında almış olduğu başarısız sonuç karşısında tüm görsel ve yazılı basın Türk Milli Takımının 
gerek antrenörünü gerekse sporcularını acımasız, sert ve kırıcı bir şekilde eleştirmişlerdir. Ancak 
Türk Milli Takım antrenörü ve yöneticileri, tüm bu olumsuz eleştiriler karşısında sporcularına sahip 
çıkmış ve onlara olumlu feedback vererek takım performansının düşmesini engellemiş, takımının 
Dünya Üçüncüsü olmasını sağlamıştır. 

Çizelge 8. Antrenörümün Yeterli Bilgi Birikimine ve Deneyimine Sahip Olduğuna 
İnanıyorum. 

Çizelge 8’de araştırmaya katılan sporcular soruya verdikleri cevaplarda büyük bir 
çoğunlukla (%53,3) “Tamamen Katılıyorum”, %31,9’u “Kısmen Katılıyorum”, %10,4’ü ise, 
“Kararsızım” ve %3’ünün “Hiç Katılmıyorum” %1,5’inin “Kısmen Katılmıyorum” seçeneklerine az 
bir yoğunlukla cevap verdikleri gözlenmiştir.  
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Sporcular antrenörlerinin yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğuna inandıklarını büyük bir 
çoğunlukla (%85,2) ile desteklemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre sporcular çalışma ortamı 
içerisinde kendi performanslarının yükseltilmesinde önemli bir etken olan antrenörlerinin bilgisine 
gereksinim duyduklarını desteklemişlerdir. Yani sporcular antrenörlerini kabullenmeleri ona 
inanmaları ile kendi performansları arasında bağlantı kurmuşlardır 

Çizelge 9. Antrenörümle Antrenmanlarda ve Müsabaka Esnasında Empati Kurabiliyorum. 
Araştırma grubunu oluşturan sporcular soruya %40 oranında “Kısmen Katılıyorum”, 

%26,7’si “Tamamen Katılıyorum”, %17’si “Kararsızım”, %8,1’i aynı oranlarda “Kısmen 
Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir.   
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Sporcular antrenörleri ile empati kurabildiklerini %26,7 Tamamen Katılıyorum, %40 Kısmen 
Katılıyorum şeklinde desteklemişlerdir. Bu sonuçlar sporcuların gerek antrenmanlarda gerekse 
müsabakalarda antrenörleri ile karşılıklı bir iletişim içerisinde olduklarını göstermektedir. Herhangi  
bir spor branşında antrenör ve sporcular arasında ne kadar çok karşılıklı etkileşim varsa o takımda 
grup bağlılığı o kadar çok önemli duruma gelir.   

Çizelge 10. Antrenörümü O Kadar Çok Seviyor ve Saygı Duyuyorum ki Onun Hakkında 
Yapılan Her Türlü Eleştiriye Şiddetle Tepki Gösteririm. 

Araştırmaya katılan sporcular soruya, %43’ü “Kısmen Katılıyorum”, %22,2’si “Tamamen 
katılıyorum”, %11,9 aynı yoğunluklarda “Kararsızım” ve “Kısmen Katılmıyorum” ve %11,1’i ise 
“Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. 
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Sporcular antrenörlerine olan sevgi ve saygı ile antrenörleri hakkında farklı kişiler tarafından 
yapılan her türlü eleştiriye tepki göstermede verdikleri cevaplarda Kısmen Katılıyorum (%43) 
şeklinde bir görüş bildirmeleri ve diğer seçeneklere farklı dağılım göstermeleri antrenörlerinin 
otoritesinden ve geleceğe ilişkin endişelerinden dolayı antrenörlerini  eleştiremedikleri, ancak 
başkalarının antrenörlerini eleştirmelerine tepki göstermemeleri  kendi söyleyemediklerini 
başkalarının söylemesini istedikleri gibi düşünülebilir. Bu verilerde bize genellikle Türkiye 
Birinci Profesyonel Süper Liginde çalışan antrenörleri başarıda ortak bir paylaşım, başarısızlıkta 



da ortak bir paylaşım anlayışını desteklemedikleri şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü sporcular 
antrenörlerini başkaları tarafından eleştirilmesini destekler nitelikte cevaplar vermişlerdir. 

Çizelge 11. Sporcular Arasında Çıkan Problemlerde Her Birimiz Arkadaşlarımızın 
Barışması İçin Tarafsızca Her Türlü Gayreti Gösteririz. 

 Çizelge 11’de görüldüğü gibi araştırma grubunda yer alan sporcuların soruya verdikleri 
cevaplarda %59,32ünün “Tamamen Katılıyorum”, %20’sinin “Kısmen Katılıyorum”, 
%11,9’unun “Kısmen Katılmıyorum”, %5,9’unun “Kararsızım” ve %3’ününde “Hiç 
Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir.  
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Bireyin hem kendi hem de yer aldığı grup içerisinde ortak bir amacı varsa, bunu 
gerçekleştirmek için çeşitli davranışlardan en başarılı olanı seçecektir. Bu amaçla Türkiye Birinci 
Profesyonel Futbol Süper Liginde oynayan futbolcular hem kendi amaçlarına ulaşmak hem de 
takımın başarısı için ortak olarak belirlenen amaçlara ulaşabilmek için kendi aralarındaki iletişim 
yapısına ilişkin soruya verdikleri cevaplarda kendi aralarında çıkan problemleri hep beraber ortak 
bir çaba ile taraf tutmadan çözmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Takımın kendi içindeki birlik ve 
beraberlik duygusu takımın kazanma ve kaybetme sporcuların başarı başarısızlığını belirleyecektir. 
Takım içinde kurulabilecek açık bir iletişim ile takım normları konusunda birliktelik ile değişik 
rolleri üstlenerek, belli bir görev dağılımının oluşması ile yepyeni bir güç doğması sağlanacaktır. 
Martens, takım içi birliği sağlamada dıştan gelebilecek etkilere karşı takımı koruma duygusunun da 
önemli bir etmen olduğunu belirtmektedir[5]. Daha önceki bölümde yer alan sporcular ile 
antrenörün arasında kurulan empati ile sporcular antrenörlerinin yerine kendilerini koyarak ve 
antrenörlerinin toplantılarda gösterdiği adil olma davranış özelliklerini kendi aralarında çıkan 
problemleri yönetmede de  kullandıkları düşünülebilir.  

Çizelge 12 Takım İçinde Hedeflere Ulaşmak İçin Sporcular Arasında Ben Değil Biz 
Duygusu Hakimdir. 

 Araştırma grubunda yer alan sporcular soruya verdikleri cevaplarda çoğunluğun %40,7 ile 
“Tamamen Katılıyorum”, %31,9’unun “Kısmen Katılıyorum”, %14,1’inin “Hiç Katılmıyorum”, 
%9,6’sının “Kararsızım”, %3,7’sinin “Kısmen Katılmıyorum” şeklinde cevap verdikleri 
belirlenmiştir.  
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Sporcuların takım için belirlenen ortak hedeflere ulaşmak için ben değil biz duygusunu 
benimsediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgular takımın hedeflerine ulaşılmasında gerçekleşmesini 
istedikleri başarıyı getirebileceği gibi aynı zamanda da beklenen ödüllerin elde edilmesini 
sağlayacak ve sporcular geleceğe ilişkin amaçlarını gerçekleştirme imkanı elde edeceklerdir[6].  

Çizelge 13. Takım İçinde Arkadaşlarımla Kurduğum İletişim Sayesinde Müsabakalarda 
İyi Performans Gösteriyorum. 

Araştırma grubunda yer alan sporcuların soruya verdikleri cevaplarda çoğunluğun “Tamamen 
Katılıyorum” (%53,3), %30,4’ünün “Kısmen Katılıyorum”, %8,9’unun “Kararsızım”, %3,7’sinin 



ise aynı yoğunlukta “Kısmen Katılmıyorum ve Hiç Katılmıyorum” seçeneklerinde görüş 
bildirmişlerdir. 
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Sporcular takım içinde arkadaşlığın gelişmesiyle kurdukları açık iletişim ile müsabakadaki 
performanslarının arttığını soruya verdikleri cevaplarda %53,3 Tamamen Katılıyorum, %30,4 
Kısmen Katılıyorum gibi bir yoğunlukla desteklemişlerdir. Bu da takım içinde oluşturulan açık 
iletişimin takım başarısına yansıdığını ve böylece takım için belirlenen hedeflere ulaşmayı da 
kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çizelge 14. Kulübümüzde Yöneticilerimize Ulaşmada ve Sorunlarımızı Anlatmada Genelde 
Sıkıntı Çekerim. 

 Çizelge 14’de görüldüğü gibi araştırma grubunda yer alan sporcuların soruya verdikleri 
cevaplarda %39,3’ünün “Tamamen Katılıyorum”, %23’ünün “Kısmen Katılıyorum”, %15,6’sının 
“Hiç Katılmıyorum”, %12,6’sının “Kısmen Katılmıyorum”, %9,6’sının ise “Kararsızım” 
seçeneklerinde görüş bildirmişlerdir.  
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Futbolcuların yöneticileri ile kendi aralarındaki kurdukları iletişimi değerlendirmek amacı 
ile sorulan soruda futbolcular yöneticilerine ulaşma ve sorunlarını anlatmada genelde sıkıntı içinde 
oldukları şeklinde bir ifade ile belirtmişlerdir.Ülkemizde spor kulüplerinde yer alan yöneticilerin 
hemen her meslekten insanların yer alması özellikle yönetici anlayışı açısından yönetimin her bir 
kademesinde ciddi sıkıntıların oluşmasına neden olmaktadır. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tam 
bir menajerlik sisteminin gelişmediği Türkiye’de sporcular kendi istek, arzu ve beklentilerine cevap 
veremeyen yöneticiler ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle de sporcular on numaralı 
soruda yöneticileri ile iletişim kuramadıklarını, sorunlarını takım kaptanlarına anlattıklarını 
verdikleri cevaplarda belirtmişlerdir. 

Çizelge 15. Kulüp Yöneticilerimiz, Sporcular Arasında Ortaya Çıkan Sorunları Yakından 
İzlerler ve Bu Sorunları Çözmek İçin Yeterince Çaba Harcarlar. 

 Çizelge 15. incelendiğinde, araştırmaya katılan sporcuların, soruya verdikleri cevaplarda 
çoğunluğun (%29,6) “Kararsızım”, %26,7 “Kısmen Katılıyorum”, %20,7’si “Hiç Katılmıyorum”, 
%12,6’sı “Tamamen Katılıyorum” ve %10,4’ünün ise “Kısmen Katılmıyorum” şeklinde görüş 
bildirdikleri görülmektedir.  
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Sporcular on iki numaralı soruya verdikleri cevaplarda kararsızlık içinde olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu da Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Liginde yer alan futbolcuların 
yöneticileri ile iyi iletişim içerisinde olmadıklarını destekler niteliktedir. Ancak klasik bir yönetim 
anlayışı içerisinde olan Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Liglerindeki yer alan kulüplerdeki 
yöneticiler kendileri tarafından koyulan kurallara sporcuların uymaması durumunda tepki 
göstermektedirler.  

Çizelge 16. Kulübümüzde Gördüğümüz En Önemli İletişim Sorununun Yöneticilerden 
Kaynaklandığını Düşünüyorum. 

 Araştırma grubunda yer alan sporcular soruya verdikleri cevaplarda çoğunluğun “Tamamen 
Katılıyorum” (%31,9), %20’si “Kararsızım”, %19,3’ü ve aynı yoğunlukta “Kısmen Katılıyorum ve 
Kısmen Katılmıyorum”, %9,6’sının ise “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevap verdikleri 
belirlenmiştir.   
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Sporcular kulüpteki en önemli iletişim sorununun, iletişim bilgisine sahip olmayan ve klasik 
bir yönetim anlayışı ile kulübü yönetmeye çalışan yöneticilerden kaynaklandığını %31,9 Tamamen 
Katılıyorum, %13,9 Kısmen Katılıyorum, %20 Kararsızım şeklinde desteklemişlerdir. Bu nedenle 
takımın başarısız olduğu dönemlerde veya müsabakalarda başarısızlığın sadece antrenör veya 
sporculardan kaynaklanmadığı aynı zamanda spor kulüplerinin üçüncü bir bileşeni olan 
yöneticilerden de kaynaklandığı düşünülmelidir. Özellikle çarpıcı bir örnek olarak ele alınabilecek 
Türkiye Futbol Federasyonu sporcu ve yönetici iletişimini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 
oluşturduğu için 2002 Dünya Kupası’nda büyük başarılar sağlayabilmiştir. Özellikle medyada 
yöneticilerin her zaman sporcuları destekler nitelikte yapmış olduğu konuşmalar sporcuların 
güdülenme düzeyini arttırmakta ve bu artış direk olarak sporcu performansına yansıdığı 
söylenebilir. Böylece Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Liginde oynayan futbolcular daha 
demokratik bir anlayışla kulüplerin yönetilmesini ve kulüplerinde her alanda verimliliğin ve 
üretkenliğin artmasını önleyen klasik yönetim politikasını değil, kendilerinin de kararlara 
katılabileceği ve yöneticiler ile iyi iletişim kurabilen kendi sorunları ile ilgilenen bir yönetim 
yapısının özlemi içinde oldukları düşünülebilir. 

Sonuç olarak, elde edilen verilere göre Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Liginde 
yer alan kulüplerde gerek sporcu-antrenör, gerekse sporcu-sporcu, gerekse de sporcu-yönetici 
arasında sağlıklı kurulamayan iletişim problemlerinin yaşandığı ve bu tür problemlerin daha çok 
kulüp yöneticilerinden kaynaklandığı sporcuların kulüp içerisinde gerek antrenörleri ile gerekse de 
yöneticileri ile açık bir iletişim kurma özlemi içerisinde oldukları görülmektedir. Yapılan bu 
çalışma sporcuların hem kendi takım arkadaşları hem antrenörleri ve hem de yöneticilerine ilişkin 
olarak düşünülmüştür. Bu çalışmayı iki boyuta daha ayırarak antrenörlerinin sporcuları ve 
yöneticileri ile iletişimleri; diğer bir boyutu da  yöneticilerin sporcuları ve antrenörleri ile 
iletişimlerini ele alan çalışmalar yapmak mümkündür.  
 Yapılan bu çalışmayla birlikte diğer iki çalışma birleştirilerek daha farklı sonuçlara 
ulaşılabilir. Bu üç çalışma sonucu bize spor kulüplerindeki başarının bir değişkeni olan kulüplerdeki 
açık iletişim kuramamanın nerelerden kaynaklandığını gösterebilir.    
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ÖZET 

 
Tüketicilerin spor hakkında ne algıladıklarını bilmek spor pazarlamasına ilişkin 

stratejilerin geliştirilmesinde etkili olabilir. Bu araştırmada; üniversite öğrencilerinin 
algıladıkları spor ve farklı spor dallarının algılanan kişilik özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinden oluşan 312 kişilik bir çalışma grubu 
yer almıştır. Bu Sıfat Listesi (ACL) Kişilik Testi ve üniversite öğrencilerinin demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik bir anket kullanılmıştır. Çalışma grubuna ACL testi 
verilerek, sporu tanımladığını düşündüğü sıfatları işaretlemeleri istenmiştir. Bunun dışında 
ayrıca voleybol, güreş, futbol ve basketbol için de işaretleme yapmaları önerilmiştir. ACL 
ölçeği ile toplanan veriler, özel hazırlanmış bilgisayar programı ile değerlendirilmiş ve alt 
ölçek puanları elde edilmiştir. Alt ölçekler içinde en yüksek ortalama değerine sahip beş alt 
ölçek, sporun ve farklı spor dallarının tipik kişilik özellikleri olarak kabul edilmiştir. 
Voleybol, güreş, futbol ve basketbolun algılanan kişilik özellikleri arasındaki farklılığı test 
etmek üzere ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın tüm istatistiksel analizleri SPSS 11.0 
istatistik paket program ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında tüm analizlerde 
sonuçlar çift yönlü olarak sınanmış ve anlamlılık düzeyi p<0,01 ve p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir. Çalışma grubunun algısına göre sporun tipik kişilik özellikleri; saldırganlık, 
başatlık, başarma, erkeksi özellikler ve gösteriştir. Voleybol sporu için algılanan başatlık ve 
gösteriş kişilik özellikleri, algılanan genel spor özellikleri ile uyum göstermiştir. Ancak ideal 
benlik, özgüven ve en önemlisi yaratıcı kişilik özelliği, genel spor algılamasında ilk sıralarda 
değilken, voleybolda baskın özellikler içinde yer almıştır. Güreş sporunun algılanan baskın 
kişilik özellikleri; erkeksi özellikler, başatlık, saldırganlık, başarma ve ideal benliktir. Futbol 
sporunun algılanan baskın kişilik özellikleri; saldırganlık, bağımsızlık, gösteriş, erkeksi 
özellikler ve başatlık olmuştur. Basketbol için saldırganlık, gösteriş, yaratıcılık, başarma, 
bağımsızlık, başatlık kişilik özellikleri belirlenmiştir. Yaratıcı kişilik özelliği, sadece voleybol 
ve basketbol sporlarında yer almıştır. Başarma ve başatlık dışındaki tüm alt ölçeklerde 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (p<0,01). Diğer taraftan cinsiyet 
değişkeni temel alındığında, öğrencilerin hem genel sporu hem de farklı spor alanlarının 
kişilik özelliklerini algılamaları farklılık göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Spor, kişilik özellikleri, spor pazarlaması. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
To know what the targeted consumers perceive about sport can be effective in order to 
develop marketing strategies in sport.  The aim of this study was to determine the personality 
characteristics of general sport and different sports perceived by the university students. The 
subject group consists of 312 students. Adjective Check List (ACL) and a questionnaire were 
used in this study. The students were asked to mark the adjectives that define sport according 
to them. In addition, they were asked to mark the adjectives for volleyball, wrestling, soccer 
and basketball. The data were analysed by a software programme prepared for this test and 
sub-scale points were obtained. Five sub-scales that had the highest mean value were accepted 
as the typical personality characteristics of general sport and different sports. ANOVA was 
used in order to test the differences among the personality characteristics of volleyball, 
wrestling, soccer and basketball perceived by the subjects. SPSS programme was used for 
statistical analysis. The p<0,01 and p<0,05 levels were selected as the criteria of statistical 
significance. It has been found that the typical personality characteristics of sport were 
aggression, dominance, achievement, masculinity and exhibition according to the subjects’ 
perceptions.  Although self- idea, self-confidence and especially creativity personality were 
not the main characteristics for sport, they were superior characteristics in volleyball. Superior 
personality characteristics of wrestling were masculinity, dominance, aggression, achievement 
and self- idea. The determined superior personality characteristics of soccer were found as 
aggression, autonomy, exhibition, masculinity and dominance. And for basketball, they were 
aggression, exhibition, creativity, achievement, autonomy and dominance. Creativity 
personality characteristic was found only in volleyball and basketball. It has been found that 
there were significant differences (p<0,01) in all the sub-scales except achievement and 
dominance. There were differences in the perception of sports when they were compared 
according to the gender variable.  
 
The Key Word: Sport, personality characteristics, sport marketing. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GİRİŞ VE AMAÇ 
Çağdaş pazarlama anlayışının odak noktası olarak görülen tüketicilerin (10, 12, 15) 

davranışlarının iyi anlaşılmasının pazarlama alanında başarılı olmayı sağladığı (9,11) ifade 
edilmektedir. Odabaşı (11), tüketici davranışlarının önceden incelenmesinin, geliştirilecek 
pazarlama karmasının tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına tam olarak uymasını sağlayacak 
bilgileri toplamaya yardımcı olacağını, toplanan bu bilgiler sayesinde strateji geliştirmenin 
kolaylaşacağını ve arzulanan sonuçlara ulaşma olasılığının artacağını söylemektedir. Spor 
pazarlaması alanında da,  tüketicilerin spor hakkında ne algıladıklarını bilmenin spor 
pazarlamasına ilişkin stratejilerin geliştirilmesinde, güçlü bir imaj oluşturmada, spor 
programlarına yönelik mesajlar yaratılmasında etkili olacağını söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte, tüketicilerin sporun kişiliği ile ilgili ne algıladıklarını bilmek, onların ürün 
beklentisine cevap vermeyi de sağlayabilecektir.  
 

Sporun algılanan genel kişilik özelliklerini belirlemeye çalışan bu çalışmada Sıfat 
Listesi Kişilik Testi (ACL) kullanılmıştır. Bireylerin davranışlarına yön veren en temel 
özelliklerden birisi sahip olunan kişilik özellikleridir. Sahip olunan bu kişilik özellikleri, 
bireylerin hangi koşullar altında nasıl bir davranış ortaya koyacağının ipuçlarını vermektedir. 
Bu nedenle geleceğe yönelik yordamalarda bulunmak ve bireyi daha detaylı tanıyabilmek için 
kişilik testleri geliştirilmiştir. Sıfat Listesi Kişilik Testi(ACL) bu testlerden biridir ve 
bireylerin benlik algılamalarını belirlemeye yöneliktir. Psikoloji dünyasında ACL’nin farklı 
uygulamaları görülmektedir. Çoğunlukla bireylerin kendi benlik algılamalarını belirlemek 
üzere kullanılırken, bazı durumlarda bireyin çok yakından tanıdığı kişileride nasıl algıladığını 
belirlemek üzere kullanılabilmektedir. ACL’nin el kitabında (6) ACL ile yapılan bilimsel 
çalışmalar içinde, Paris ve Newyork şehirlerinin algılanan kişilik özellikleri de 
bulunmaktadır(5). Bir başka bilimsel çalışmada bireylerin algılamalarına göre arabaların 
kişilik özellikleri saptanmıştır. Bu noktada cansız nesneler bir canlı nesne gibi 
anlamlandırılıp, kişilik özellikleri saptanabilmektedir. Bu açıklamalara bağlı olarak, bu 
çalışmada bireylerin algılarına göre sporun kişilik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
 

Bu araştırmada; üniversite öğrencilerinin algıladıkları spor ve farklı spor dallarının 
algılanan kişilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır Sporun algılanan genel kişilik 
özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın; cevaplamayı amaçladığı sorular şunlardır  
 

1. Üniversite öğrencilerine göre; sporun algılanan genel kişilik özellikleri nelerdir? 
2. Üniversite öğrencilerine göre; farklı spor dallarının algılanan kişilik özellikleri 

nelerdir? 
3. Üniversite öğrencilerine göre farklı spor dallarının algılanan kişilik özellikleri 

farklılık göstermekte midir? 
 
YÖNTEM 
 

Bu çalışmada betimsel (survey) araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada 
üniversite öğrencilerinden oluşan 312 kişilik bir çalışma grubu yer almıştır. Çalışma grubunun 
tümü, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileridir. 2003-2004 öğretim 
yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğrenim görmekte 
olan 130 ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 
öğrenim görmekte olan 182 öğrenci, çalışma grubunu oluşturmuştur. 

 
Bu araştırmada veri toplama amacına yönelik iki ayrı araç kullanılmıştır. Bunlardan 

ilki üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ankettir. Anket; 



araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir ve üç sorudan oluşmuştur (cinsiyet, yaş, yaptığı spor 
dalı).  
 

Araştırma kapsamında kullanılan ikinci veri toplama aracı, kişilik özelliklerini belirlemeye 
yönelik Sıfat Listesi(ACL) Kişilik Testidir. Testte toplam 300 sıfat bulunmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletlerinde Gouht ve Heilbrun tarafından 1967 yılında geliştirilmiştir. Testte toplam 24 
alt ölçek bulunmaktadır. Bu alt ölçekler; başarma, başatlık, sebat, düzen, duyguları anlama, şefkat, 
yakınlık, karşı cinsle ilişki, gösteriş, bağımsızlık, saldırganlık, değişiklik, ilgi görme, kendini 
suçlama, uyarlık, danışmaya hazır oluş, oto-kontrol, öz güven, kişisel uyum, ideal benlik, yaratıcı 
kişilik, askeri liderlik, erkeksi özellikler ve kadınsı özelliklerdir. Testin Türkiye koşullarına uygun 
dilsel eşdeğerliliği, güvenirliği, geçerliği ve norm çalışması Canan Savran tarafından 1993 yılında 
gerçekleştirilmiştir (14). 
 

Çalışma grubuna ACL testi verilerek, sporu tanımladığını düşündüğü sıfatları 
işaretlemeleri istenmiştir. Bunun dışında ayrıca voleybol, güreş, futbol ve basketbol için de 
işaretleme yapmaları önerilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler, araştırmacılar 
tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Anket ile toplanan verilerin frekans ve yüzdeleri 
çıkartılarak, tablolaştırılmıştır. Bu tabloların yorumları bulgular bölümünde yer almıştır. 
 

ACL ölçeği ile toplanan veriler, özel hazırlanmış bilgisayar programı ile 
değerlendirilmiş ve alt ölçek puanları elde edilmiştir. Algılanan spor kişilik özelliklerine 
ilişkin tüm alt ölçek puan ortalamaları ve standart sapmaları elde edilmiştir. Alt ölçekler 
içinde en yüksek ortalama değerine sahip beş alt ölçek, sporun tipik kişilik özellikleri olarak 
kabul edilmiştir. Hem genel hem de araştırma kapsamında yer alan spor dallarının tipik kişilik 
özellikleri bu şekilde belirlenmiştir. 
 

Daha sonraki aşamada; voleybol, güreş, futbol ve basketbolun algılanan kişilik 
özellikleri arasındaki farklılığı test etmek üzere, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) 
kullanılmıştır. Varyans analizinde anlamlı farklılık elde edilen alt ölçeklerde bu kümülatif 
farklılığın hangi ikili gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı 
hesaplardan scheffe testi kullanılmıştır. 
  

Araştırma kapsamında tüm analizlerde sonuçlar çift yönlü olarak sınanmış ve 
anlamlılık düzeyi en az ,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın tüm istatistiksel analizleri 
SPSS 11.0 istatistik paket program ile gerçekleştirilmiştir. 

 
BULGULAR VE YORUM 

 
Bu araştırmanın genel amacı, farklı üniversitelerin spor bölümlerinde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerin, çeşitli spor dallarının kişilik özelliklerini algılamalarının 
belirlenmesidir. Bu amaçla örneklem grubuna ACL Sıfat Listesi verilerek, genel spor ve adı 
belirtilen spor dalını düşünerek testi yanıtlamaları istenmiştir.  

 
Tablo 1. Örneklem Grubu Tarafından Kişiliği Algılanan Spor Dallarına İlişkin Frekans 

ve Yüzdelik Dağılım 
Kişiliği AlgılananSpor Dalı f % 

Voleybol 93 29,8 
Güreş 89 28,5 
Futbol 98 31,4 

Basketbol 32 10,3 
Toplam  312 100,0 



Araştırmanın örneklem grubunun % 31,4’ü futbol, % 29,8’i voleybol, % 28,5’u güreş 
ve %10,3’ü ise basketbol spor alanını düşünerek, Sıfat listesini cevaplamışlardır. Araştırmada 
toplam 312 kişilik bir örneklem grubu kullanılmıştır( Tablo 1). 
 
Tablo 2. Örneklem Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımı 
 

Cinsiyet 
 

f % 

Erkek 184 59,0 
Bayan 128 41,0 

Toplam 312 100,0 

 
Tablo 2’de örneklem grubunun cinsiyet değişkenine göre frekans ve yüzdelik 

dağılımları verilmiştir. Örneklem grubunun % 59’unu erkek, % 41’ni ise bayan üniversite 
öğrencileri oluşturmuştur. 

 
 

Tablo 3. Sporun Algılanan Genel Kişilik Özelliklerine İlişkin ACL Ölçeği Alt 
Ölçeklerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
ACL alt ölçekleri N A.Ort Std. 

sapma 
Başarma 312 58,5032 11,7662 
Başatlık 312 58,7853 9,3950 
Sebat 312 52,3077 11,0154 
Düzen 312 50,7692 9,8093 
Duyguları anlama 312 40,8109 12,1821 
Şefkat 312 31,7404 15,6026 
Yakınlık 312 42,2564 11,1724 
Karşı cinsle ilişki 312 46,0962 11,3332 
Gösteriş 312 56,6731 8,6144 
Bağımsızlık 312 56,4904 10,6804 
Saldırganlık 312 61,2853 11,1176 
Değişiklik 312 46,5865 8,7450 
İlgi görme 312 41,0513 12,0883 
Kendini suçlama 312 39,7596 9,4626 
Uyarlık 312 40,3718 10,9625 
Danışmaya hazır oluş 312 46,1667 17,4994 
Oto-kontrol 312 45,2249 10,0295 
Özgüven 312 55,0737 9,4684 
Kişisel uyum 312 41,1250 13,7324 
İdeal benlik 312 55,7532 11,1491 
Yaratıcı kişilik 312 54,7500 9,5282 
Askeri liderlik 312 43,8333 12,4876 
Erkeksi özellikler 312 58,3654 11,3911 
Kadınsı özellikler 312 33,6346 12,1772 

 
Örneklem grubunu oluşturan üniversite öğrencileri, Sıfat Listesi Kişilik Testini, 

sporun sahip olduğu özellikleri düşünerek cevaplamışlardır. Bu nedenle elde edilen ACL 
sonuçları, sporun algılanan kişilik özelliklerini oluşturmaktadır. ACL’nin alt ölçekleri içinde 
en yüksek ortalamalar; saldırganlık (61,28), başatlık (58,78), başarma (58,50), erkeksi 
özellikler (58,36) ve gösteriş (56,67) alt ölçeklerine ait olmuştur (Tablo 5). En düşük 
aritmetik ortalamalar ise; şefkat gösterme (31,74) ve kadınsı özellikler (33,63) alt ölçeklerine 



aittir. En yüksek beş ortalamaya sahip bu alt ölçekler bir araya geldiği zaman; sporun 
algılanan kişilik özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 

“Konuşkandır. Espiri yeteneği gelişmiştir. Hızlı bir temposu vardır. Davranışları ve 
hareketleri çabuktur. Kararlı ve ataktır. İlgi çekici ve etkileyicidir. Çeşitli gereksinimlerini 
doğrudan ve kontrolsüz bir şekilde ifade etme eğilimindedir. Sınırları zorlar ve aşmaya çalışır. 
Maddi ve manevi güce önem verir. Güçlü olma özelliği arar. Duygu ve düşüncelerini herhangi 
bir sınırlama getirmeden doğrudan ifade etme eğilimindedir.  Duygularını abartılı hareketlerle 
ifade eder, kendini dramatize bir şekilde ortaya koyar. Sabırsızdır. Başkaları tarafından 
yönlendirilmesi güçtür. Bireysel ihtiyaçlarını çok fazla ön plana çıkarttığı için çevresi 
tarafından eleştiri alabilir. Başkalarını alt edilmesi gereken rakipler olarak görür. Mücadeleci 
ve saldırgandır. Çoğu zaman kontrol altına alınması güç ve toplumsal kurallara pek uygun 
olmayan yollardan ifade edilen güçlü dürtülere sahiptir.  

Kararlarını verirken daima bireysel hareket eder. Başkalarının kendi işine karışmasına 
tahammülü yoktur. İdeallerine ulaşmak için çabalarken önüne bir engel konduğunda daima 
sınırları zorlar ve aşmaya çalışır. Harekete geçmekte geç kalmaya ya da tümüyle vazgeçmeye 
tahammülü yoktur. Kendisiyle barışıktır. Çevresi tarafından bencil olarak değerlendirilir 
ancak kendisiyle bencil denilebilecek derecede ilgili olduğunun farkında değildir. Yüksek 
idealleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak çok önemlidir. Başkaları ile birlikte olmaya önem verir, 
sıcakkanlıdır. Toplum içinde belirgin ve etkili bir yeri vardır. Topluluk içindeki davranışları 
rahattır. Rekabet ya da kendini ortaya koymayı gerektiren durumlardan hoşlanır. 

Güçlü bir iradeye sahiptir. Hırslı, kararlı ve etkileyicidir. Amaçlarını gerçekleştirmede 
kendinden emindir. Başkalarından gelen karşı çıkışlar ve eleştiriler karşısında yılmaz. 
Çalışma yaşamında titizdir ve dikkatli çalışır. Zor beğenir. Üretkendir. İşlerini çabuk halleder. 
Kendini belli bir işe vermede, dikkatini o işe yöneltme konusunda isteklidir. Gerçekçidir; 
yaşamında hayallere ve gerçekdışı düşüncelere yer yoktur. Nesnel ve akılcı olmakla övünür. 

Çalışkandır. Hedeflerine ulaşmaya gayret eder. İşlerini iyi yapmayı amaçlar ve 
genellikle bunu başarır. Başarı motivasyonu yarışma dürtüsünden çok, yapılan işlerde yüksek 
ve toplum tarafından onay gören kriterlere ulaşmak ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 
Düşmanca duygularını doğrudan ifade etmeye meyillidir. Hırslı, kararlı, engellendiğinde ya 
da hayal kırıklığına uğradığında sabırsızlanır. Bir işe başlamakta ve sürdürmede acelecidir ve 
hedeflerine ulaşmada kararlıdır. Eleştirici ve şüphecidir. Kolay etki altında kalmaz. En küçük 
hayal kırıklığına bile tepki gösterir. Çabuk sinirlenir. Negativisttir. Bozmaya, engellemeye ya 
da tamamen ortadan kaldırmaya meyillidir. Yaptığı işler, ihtiyaçlarını doyurmaktan uzaktır. 
Asi ve uyumsuzdur. Kendi özerkliğine ve bağımsızlığına değer verir.” 

Tablo 4’de araştırma kapsamındaki dört farklı branşa ait ortalamalar ve ANOVA 
sonuçları görülmektedir. Tablo 4.’de de görüldüğü gibi, voleybol spor alanının algılanan 
kişilik özelliklerini belirlemek üzere yapılan ACL kişilik testi sonucuna en yüksek puanlı alt 
ölçekler şunlar olmuştur: başarma (60,51), ideal benlik (60,05), başatlık (59,68), özgüven 
(58,36), yaratıcı kişilik (58,39) ve gösteriş (58,12). Başatlık ve gösteriş kişilik özellikleri, 
algılanan genel spor özellikleri ile uyum göstermiştir. Ancak ideal benlik, özgüven ve en 
önemlisi yaratıcı kişilik özelliği, genel spor algılamasında ilk sıralarda değilken, voleybolda 
baskın özellikler içinde yer almıştır. Bu nedenle voleybolun algılanan kişilik özellikleri, diğer 
özelliklere ilaveten aşağıdaki özelliklere de sahiptir: 
 
 
 
 
 



Tablo 4. Farklı Spor Dallarına Göre Algılanan Kişilik Özellikleri İçin ACL Alt Ölçekleri 
için Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları  
 
ACL alt 
ölçekleri 

Basketbol 
(n:32) 

Voleybol 
(n:93) 

Güreş 
(n:89) 

Futbol 
(n;98) 

ANOVA 

 A.Ort ss A.Ort ss A.Ort ss A.Ort ss F p 
Basarma 57,4687 10,2611 60,5161 10,7052 58,4270 10,3176 57,0000 14,0866 1,53 p>,05 
Basatlık 57,0625 8,3548 59,6882 8,9333 59,8764 9,6458 57,5000 9,8014 1,66 p>,05 
Sebat 51,2187 12,2388 54,1828 10,7227 54,7528 9,0079 48,6633 11,6548 6,35 P<,01 
Dozen 49,5625 9,9772 52,8172 9,1223 53,5169 8,0525 46,7245 10,5349 10,2 P<,01 
Duyanl 45,0625 11,4185 45,1828 12,1682 38,6742 10,1811 37,2143 12,5749 9,82 P<,01 
Sevkat 37,3438 11,9989 37,9355 13,8719 29,0674 15,8980 26,4592 15,5180 12,0 P<,01 
Yakınlık 45,2188 10,1114 46,7312 11,6667 40,0000 10,3441 39,0918 10,2214 10,4 P<,01 
Kci 48,9063 9,7463 51,0323 11,4365 38,9663 9,7706 46,9694 9,8697 22,2 P<,01 
Gösteriş 59,5000 6,2113 58,1290 7,6360 51,1910 8,2046 59,3469 8,3519 20,4 P<,01 
Bağımsız 57,3438 10,3818 53,2366 10,5206 55,9663 9,3450 59,7755 11,2043 6,42 P<,01 
Saldırg 59,9063 9,9072 57,4731 10,0743 58,6404 10,2782 67,7551 10,4665 19,5 P<,01 
Değişikl 51,2188 9,1572 48,4409 7,4344 41,3820 8,3169 48,0408 8,1150 18,4 P<,01 
Ilgigörm 39,8125 11,0115 41,1398 10,5558 34,1910 10,5818 47,6020 11,6378 23,4 P<,01 
Kensuç 42,0312 11,2120 41,7419 7,9781 36,8539 9,4166 39,7755 9,6373 4,95 P<,01 
Uyarlık 39,3438 11,4120 44,6452 10,6236 40,3146 9,9995 36,7041 10,6995 9,12 P<,01 
Dho 36,5938 17,4353 45,3763 16,3101 52,7865 17,8494 44,0306 16,3609 8,57 P<,01 
Otokontr 43,7500 6,6701 46,4023 9,0727 49,2651 10,6142 40,8681 9,5385 12,0 P<,01 
Özgüven 56,3438 9,0397 58,3656 9,2381 53,6404 8,2562 52,8367 10,0336 6,80 P<,01 
Kişiselu 45,5625 10,3797 45,5806 13,3655 41,3483 11,3819 35,2449 14,9239 11,4 P<,01 
Idealben 56,6250 13,1805 60,0538 10,6520 54,8764 7,2783 52,1837 12,4812 8,83 P<,01 
Yaratıcı 58,8438 7,0898 58,3978 8,8700 51,2135 9,1359 53,1633 9,6107 12,8 P<,01 
Lider 46,5312 13,0606 46,7312 11,1814 43,7528 10,1995 40,2755 14,4656 5,00 P<,01 
Erkeksi 53,8750 8,6089 55,0430 11,1296 62,3933 11,7131 59,3265 10,8322 8,86 P<,01 
Kadınsı 38,1563 11,1792 36,6667 12,5242 28,5169 11,3999 33,9286 11,3639 9,34 P<,01 

 

“İlgi alanı geniştir. Üretkendir İşleri çabuk halleder. Başkalarıyla ilişkilerinde tepeden 
bakan bir tutum sergiler. Yüksek idealleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak çok önemlidir. 
Toplum içinde belirli ve etkin bir rolü vardır, rahat davranır. Kendisine çok güvendiği için 
başkalarına da aynı yönde tavsiyelerde bulunma eğilimindedir. Kabul ettiği doğruları 
değiştirmek pek mümkün değildir. Kendine özgü bir yaşam felsefesi vardır ve düşüncelerini 
değiştirmek zordur. Kişilerarası ilişkilerde etkili olma ve hedeflere ulaşabilme yetenekleri ile 
karakterize edilir. Narsis bir benlik yüceltmesi de var gibidir. İnsanlara karşı davranışlarında 
etkilidir. İnsanlarla olan ilişkilerinde sivri dilli olarak nitelenebilir. Yüksek entellektüel 
kapasiteye sahip gibi görülür. Alışılagelmişin dışında fikirleri vardır. Entellektüel ve 
kavramsal konuları tercih eder. İlgi çekici ve etkileyicidir. Dokunmak, koklamak ve fiziksel 
temas gibi duyusal deneyimlerden hoşlanır. Estetik izlenimlerden zevk duyar. Konuşması 
akıcıdır. Fikirlerini açık seçik ifade eder. Geleneksel değerlere önem vermez. Duygusal 
yaşantıları çok zengindir. Karmaşık bir kişilik yapısı vardır, tanımak zordur. Çevresi 
tarafından orjinal olarak tanımlanır. Estetik durumlar karşısında tepki verir. Gözü pek, zeki ve 
çabuk karşılık verir. İlgi alanlarının genişliği, bilişsel yetenek ve fikirlerde akıcılık gibi 
entellektüel özellikler ayrıca belirgindir.” 

Güreş spor alanının algılanan kişilik özelliklerini belirlemek üzere yapılan ACL kişilik 
testi sonucuna en yüksek puanlı alt ölçekler şunlar olmuştur (Tablo 4.): erkeksi özellikler       
(62,39), başatlık (59,87), saldırganlık (58,64), başarma (58,42), ideal benlik (54,87). 
Algılanan genel spor kişilik özellikleri içinde erkeksi özellikler vardır ancak ilk sıralarda yer 
almamıştır. Ancak güreş sporunda baskın özellikler içinde ilk sırada yer almıştır. Güreşe ait 



baskın özellikler içinde, genel spor alanında olmayan sadece ideal benlik özelliğidir. 
Voleybolda olduğu gibi güreşte de baskın özellikler içinde yer almıştır. 
 

Futbol spor alanının algılanan kişilik özelliklerini belirlemek üzere yapılan ACL 
kişilik testi sonucuna en yüksek puanlı alt ölçekler şunlar olmuştur (Tablo 4.): saldırganlık 
(67,75), bağımsızlık (59,77), gösteriş (59,34), erkeksi özellikler (59,32), başatlık (57,5). 
Futbolun algılanan kişilik özellikleri büyük ölçüde, genel spor kişilik özellikleri ile uyuşum 
içindedir. Sadece futbolun algılanan kişilik özellikleri içinde başarma özelliği yer almamış 
bunun yerine bağımsızlık özelliği gelmiştir. Örneklem grubunu oluşturan bireyler futbolun 
kişilik özelliğini daha yüksek düzeyde bağımsız olarak algılamışlardır. Bağımsızlık özelliğine 
sahip olanlar için geçerli özellikler şunlardır: 

“Eleştirici ve şüphecidir. Kolay etki altında kalmaz.  Temposu hızlıdır. Davranışları ve 
hareketleri çabuktur. Bozmaya, engellemeye ya da ortadan kaldırmaya meyillidir. 
Başkalarıyla ilişkilerinde araya mesafe koyar. İnsanlara karşı genelde güvensizdir. 
Davranışları kararlı ve etkilidir. Çeşitli gereksinimlerini doğrudan ve kontrolsüz bir şekilde 
ifade etme eğilimindedir. Duygusal boşalımlarını ve tatminini geçiştirmeyi beceremez. İlgi 
çekici ve etkileyicidir. İsyankar ve dik başlıdır. Bireysel ihtiyaçlarını çok fazla ön plana 
çıkarttığı için çevresi tarafından eleştiri alabilir. Duygu ve düşüncelerini herhangi bir 
sınırlama getirmeden doğrudan ifade etme eğilimindedir. Kendi bağımsızlığına ve özerkliğine 
önem verir. Bağımsızdır, kendi kararlarını kendisi vermekten hoşlanır ve bu kararların 
gerektirdiği sorumlulukları da taşıyabilir. Kendine güvenli, iddialı ve sağlam iradelidir. 
Başkaları tarafından bencil ve inatçı olarak bilinir. “ 

Basketbol spor alanının algılanan kişilik özelliklerini belirlemek üzere yapılan ACL 
kişilik testi sonucuna en yüksek puanlı alt ölçekler şunlar olmuştur (Tablo 4): saldırganlık 
(59,90), gösteriş (59,50), yaratıcılık (58,84), başarma (57,46), bağımsızlık (57,34), başatlık 
(57,06). Saldırganlık, başarma ve gösteriş özellikleri, genel spor özellikleri ile büyük ölçüde 
uyumludur. Bunun dışında ilave olarak, yaratıcılık ve bağımsızlık özellikleri ilave olmuştur. 
Yaratıcı kişilik özelliği, sadece voleybol sporunda yer almıştır. Buna karşılık bağımsızlık 
kişilik özelliği de futbola benzerlik göstermiştir. 

Farklı spor dallarının algılanan kişilik özellikleri açısından farklılıklarını saptamak 
üzere yapılan Tek Yönlü varyans analizinde, başarma ve başatlık dışındaki tüm alt ölçeklerde 
istatistiksel açıdan ,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Hem başarma hem de 
başatlık özelliği, tüm spor dallarının( futbol dışında) baskın özellikleri içinde yer almıştır. 
Diğer tüm kişilik özellikleri, spor dallarına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Varyans 
analizinde elde edilen kümülatif farklılığın hangi ikili gruplar arasından kaynaklandığını 
belirlemek üzere scheffe testi yapılmıştır. 

 
Sebat kişilik özelliği güreşte en yüksek düzeydedir (54,75). Bunu 54,18 ile voleybol 

izlemiştir. En düşük sebat ortalaması ise futbola (48,66) aittir. Futbolun algılanan sebat 
özelliği, diğer spor dallarından (basketbol dışında) anlamlı derecede daha düşüktür. Futbol 
dışındaki diğer spor dallarının algılanan sebat özelliği, birbirlerinden farklı değildir. 
 

Düzen kişilik özelliği en yüksek düzeyde güreş (53,51) sporundan elde edilmiştir. 
Bunu 52,81 ile voleybol izlemiştir. En düşük düzeyde ise, futbol yer almıştır (46,72). Yapılan 
scheffe testi sonuçlarına göre, güreş ve voleybolun algılanan düzen özelliği, algılanan futbol 
düzen özelliğinden daha yüksektir. Güreş ve voleybol sistematik olmayı, kurallara bağlı 
davranmayı en çok gerektiren spor dalları olmuştur. 
 



Duyguları anlama alt ölçeği temel alındığında en yüksek ortalama voleybol spor 
dalından elde edilmiştir(45,18). Bunu 45,06 ile basketbol izlemiştir. Son sırada 38,67 ile güreş 
sporu yer almıştır. Voleybolun algılanan duyguları anlama kişilik özelliği, futbol ve güreşten 
anlamlı derecede daha yüksektir. Ancak tüm spor dallarının algılanan duyguları anlama 
özelliği, ortalama düzeyden oldukça düşüktür. 
 

Şefkat gösterme alt ölçeği temel alındığında algılanan voleybol ortalaması 37,93 
olmuştur ve gruplar arasında en yüksek düzeyde olandır. Bunu 37,34 ile basketbol izlemiştir. 
En düşük ortalama algılanan futbola aittir (26,45). Voleybolun algılanan şefkat gösterme 
özelliği, güreş ve futboldan anlamlı derecede daha yüksektir. Aynı zamanda basketbolunki de, 
futboldan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 
Yakınlık kişilik özelliği temel alındığında, algılanan spor kişilik özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir: voleybol (46,73), basketbol (45,21), güreş (40,0), futbol (39,0). Voleybolun 
algılanan yakınlık özelliği, güreş ve futboldan anlamlı derecede daha yüksektir. Aynı 
zamanda basketbolunki de, futboldan anlamlı derecede daha yüksektir. Karşı cinsle ilişki alt 
ölçeği temel alındığında en yüksek ortalama; voleybola aittir (51,03). Bunu 48,90 ile 
basketbol ve 46,96 ile futbol izlemiştir. En alt sırada güreş yer almıştır (38,96). Gruplar 
arasında yapılan scheffe testinde; diğer tüm gruplar ile güreş arasında anlamlı farklılıklar elde 
edilmiştir. Bu farklılık şüphesiz güreş sporunun aleyhine ortaya çıkmıştır. 
  

Gösteriş alt ölçeği temel alındığında en yüksek ortalama; basketbola aittir (59,50). 
Bunu 59,34 ile futbol ve 58,12 ile voleybol izlemiştir. En alt sırada güreş yer almıştır (51,19). 
Gruplar arasında yapılan scheffe testinde; diğer tüm gruplar ile güreş arasında anlamlı 
farklılıklar elde edilmiştir. Güreş sporunun algılanan gösteriş özelliği, diğer tüm spor 
dallarından anlamlı derecede daha düşüktür. Diğer tüm spor dallarının algılanan gösteriş 
özelliği ortalama düzeyin üstünde iken, güreşinki sadece ortalama düzeyde kalmıştır. 
 

Bağımsızlık özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalamanın 
oldukça üstünde değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama futbola aittir. 
Bunu basketbol izlemiştir. En alt sırada yer alan voleybolun bağımsızlık özelliği, futboldan 
anlamlı derecede daha düşüktür. Diğer gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. 
 

Saldırganlık özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde; hepsinin ortalamanın 
oldukça üstünde değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama futbola aittir. 
Futbolun algılanan saldırganlık özelliği, diğer spor dallarından anlamlı derecede daha 
yüksektir. Diğer spor dalları, saldırganlık özelliği açısından birbirlerinden 
farklılaşmamışlardır. 
 

Değişiklik özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalama ve 
ortalamanın altında değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama 
basketbola (51,21) aittir. Bunu voleybol (48,44) izlemiştir. En alt sırada yer alan güreşin 
(41,38) değişiklik özelliği, bu araştırmada incelenen tüm spor dallarından anlamlı derecede 
daha düşüktür. Diğer gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. 
 

ACL kişilik testinin ilgi görme alt ölçeği temel alındığında en yüksek ortalama futbola 
aittir (47,60). Bunu 41,13 ile voleybol ve 39,81 ile basketbol izlemiştir. Son sırada güreş 
sporu yer almıştır (34,19). İstatistiksel açıdan yapılan scheffe testinde; futbol ile diğer tüm 
gruplar arasında, futbol lehine anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Voleybol sporunun 
algılanan ilgi görme özelliği de, güreş sporundan anlamlı derecede daha yüksek algılanmıştır.  



 
Kendini suçlama özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalamanın 

altında değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama basketbola (42,03) 
aittir. Bunu voleybol (41,74) izlemiştir. En alt sırada yer alan güreşin (36,85) ortalaması, 
voleybol sporunun algılanan kendini suçlama özelliğinden anlamlı derecede daha düşüktür. 
Diğer gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Uyarlık özelliği temel alındığında 
ise sıralama; voleybol (44,64), güreş (40,31), basketbol (39,94) ve futbol (36,70) şeklinde 
olmuştur. Yapılan scheffe testinde sadece voleybol ile futbol arasında, voleybol lehine anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Danışmaya hazır oluş özelliği temel alındığında ise sıralama; güreş 
(52,78), voleybol (45,37), futbol (44,03) ve basketbol (36,59) şeklinde olmuştur. Yapılan 
scheffe testinde sadece voleybol ile futbol arasında, voleybol lehine anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Güreşin algılanan danışmaya hazır oluş özelliği, diğer tüm gruplarınkinden 
anlamlı derecede daha yüksektir. Otokontrol alt ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde 
ortalamaya en çok yaklaşan spor dalı güreş olmuştur (49,26). Son sırada ise futbol yer almıştır 
(40,86). Gruplararası yapılan scheffe testinde; güreş ve voleybol ile futbol arasında, güreş ve 
voleybol lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Futbolun otokontrol özelliği, adı geçen bu 
iki gruptan da düşüktür. 

 
Spor dalları içinde özgüveni en yüksek olarak algılanan voleybol olmuştur (58,36). 

Bunu 56,34 ile basketbol, 53,64 ile güreş izlemiştir. Son sırada 52,83 ile futbol yer almıştır. 
Voleybolun algılanan özgüveni, güreş ve futbolunkinden anlamlı derecede daha yüksektir. 
Kişisel uyum özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalamanın altında 
değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama voleybola (45,58) aittir. Bunu 
basketbol (45,56) izlemiştir. En alt sırada yer alan futbolun (35,24)kişisel uyum özelliği, bu 
araştırmada incelenen tüm spor dallarından anlamlı derecede daha düşüktür. Diğer gruplar 
arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. 
 

İdeal benlik özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalamanın üstünde 
değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama voleybola(60,05) aittir. Bunu 
basketbol( 56,62) ve güreş(54,87) izlemiştir. En alt sırada futbol yer almıştır(52,18). Voleybol 
sporunun algılanan ideal benliği, hem güreş hem de futboldan anlamlı derecede daha 
yüksektir.  Diğer gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. 
 

Yaratıcı kişilik özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalamanın 
üstünde değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama basketbola (58,84) 
aittir. Bunu voleybol (58,39) ve futbol (53,16) izlemiştir. En alt sırada güreş yer almıştır 
(51,21). Basketbol ve voleybol sporlarının algılanan yaratıcı kişilik özelliği, hem güreş hem 
de futboldan anlamlı derecede daha yüksektir.  Diğer gruplar kendi arasında anlamlı 
farklılıklar ortaya koymamıştır. 
 

Askeri Liderlik özelliği, spor dalları arasında incelendiğinde hepsinin ortalamanın 
altında değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak en yüksek ortalama voleybola (46,73) 
aittir. Bunu basketbol (46,53) ve güreş (43,75) izlemiştir. En alt sırada futbol yer almıştır 
(40,27). Voleybol sporunun algılanan askeri liderliği, futboldan anlamlı derecede daha 
yüksektir.  Diğer gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. 
 

Sporun algılanan erkeksi özellikleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın güreşe ait 
olduğu görülmektedir (62,39). Bunu futbol (59,32) ve voleybol (55,04) izlemiştir. Son sırada 
ise basketbol yer almıştır (53,87). Güreşin algılanan erkeksi özelliği, voleybol ve 
basketboldan anlamlı derecede daha yüksektir. Diğer gruplar arasında anlamlı farklılıklar 



bulunamamıştır. Ancak tüm spor dallarının erkeksi özelliği, Türkiye ortalamasının üstündedir. 
Kadınsı özellikler alt ölçeğinde durum, erkeksi özelliklerin tam tersinedir.  
 
TARTIŞMA 
 

Bu araştırmada; üniversite öğrencilerinin algıladıkları spor ve farklı spor dallarının 
algılanan kişilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sıfat Listesi Kişilik Testi (ACL) 
çoğunluk bireylerin kişilik özelliklerini belirlemek üzere kullanılan bir ölçektir. Ancak bunun 
dışında da uygulanma özellikleri bulunmaktadır. Yabancı literatürde ACL kullanılarak, cansız 
nesnelerin ve belirli yapıların kişilik özelliklerinin belirlendiği görülmektedir. Örneğin Paris 
ve Newyork şehirlerinin algılanan kişilik özellikleri ve farklılıkları araştırılmıştır (6). Diğer 
bir araştırmada bilgisayar kullanan ve kullanmayan bireylerin bilgisayarın algılanan kişilik 
özellikleri arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Günlük yaşamda spor bireyler için çok büyük 
bir öneme sahiptir. Bu nedenle spora yönelik tutumlar ve değerler geliştirmeleri çok doğaldır. 
Özellikle farklı spor dallarına karşı, farklı düşünce sistemleri geliştirebilecekleri düşünülmüş 
ve bu araştırma planlanmıştır.  Daha önce sporcu kişilikleri üzerine bazı araştırmalar 
yapılmıştır (2, 8). Ancak genel spor ve farklı spor dallarının algılanan kişilik özellikleri ile 
ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

 
Bir pazarlama stratejisi geliştirmeden ya da iletişim hedeflerini belirlemeden önce 

tüketicilerin ürüne ilişkin sahip olduğu düşünceyi anlamak gerekmektedir (3). Bununla 
birlikte, bir sporun veya spor müsabakasının farklı imajlara sahip olabileceğinin muhtemel 
olduğu (4) düşünülmektedir.  Kurum imajının, kurumun zihinsel olarak nasıl kavrandığı ile 
ilgili olduğu (13) belirtilirken, başarılı pazarlama için yapılması gerekenler arasında ürünün 
hedef kitleler tarafından doğru ve etkili bir şekilde algılanmasını sağlamak olduğu da (7) ifade 
edilmektedir.  Dolayısıyla farklı sporların algılanan kişilik özelliklerinin, sporların veya spor 
programlarının imajını oluşturmak veya güçlendirmek için kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 
Özellikle pazarlama açısından algılamanın önemi tutundurma programı hazırlanırken 
tüketicide yaratılması istenen imajın ne olacağının, nasıl yaratılabileceğinin belirlenmesi 
konusunda ortaya çıkmaktadır (15). 

 
 Bu araştırmada özellikle spor alanı ile ilgili yüksek eğitim yapmakta olan öğrenciler 

ve onların düşünceleri, algıları temel alınmıştır. Sporun her düzeyindeki katılımcıların 
farkında olmanın başarılı spor pazarlaması için gerekli olduğu (1) ifade edilmektedir. Bu 
çalışmada da sporla doğrudan ilişki içinde olan öğrencilerin, sporun kişilik özelliklerini 
algılamada daha gerçekçi olacakları düşünülmüştür.  
 

Çalışma grubunun algısına göre sporun tipik kişilik özellikleri; saldırganlık, başatlık, 
başarma, erkeksi özellikler ve gösteriştir. Voleybol sporu için algılanan başatlık ve gösteriş 
kişilik özellikleri, algılanan genel spor özellikleri ile uyum göstermiştir. Ancak ideal benlik, 
özgüven ve en önemlisi yaratıcı kişilik özelliği, genel spor algılamasında ilk sıralarda 
değilken, voleybolda baskın özellikler içinde yer almıştır. Güreş sporunun algılanan baskın 
kişilik özellikleri; erkeksi özellikler, başatlık, saldırganlık, başarma ve ideal benliktir. 
Algılanan genel spor kişilik özellikleri içinde de erkeksi özellikler vardır ancak ilk sıralarda 
yer almamıştır. Ancak güreş sporunda baskın özellikler içinde ilk sırada yer almıştır. Güreşe 
ait baskın özellikler içinde, genel spor alanında olmayan sadece ideal benlik özelliğidir. 
Voleybolda olduğu gibi güreşte de baskın özellikler içinde yer almıştır. Futbol alanı için 
belirlenen baskın kişilik özellikleri; saldırganlık, bağımsızlık, gösteriş, erkeksi özellikler ve  
başatlık olmuştur. Futbolun algılanan kişilik özellikleri büyük ölçüde, genel spor kişilik 
özellikleri ile uyuşum içindedir. Sadece futbolun algılanan kişilik özellikleri içinde başarma 



özelliği yer almamış bunun yerine bağımsızlık özelliği gelmiştir. Örneklem grubunu oluşturan 
bireyler futbolun kişilik özelliğini daha yüksek düzeyde bağımsız olarak algılamışlardır. 
Basketbol spor alanının algılanan kişilik özelliklerini belirlemek üzere yapılan ACL kişilik 
testi sonucuna en yüksek puanlı alt ölçekler şunlar olmuştur: Saldırganlık, gösteriş, yaratıcılık, 
başarma, bağımsızlık, başatlık. Saldırganlık, başarma ve gösteriş özellikleri, genel spor 
özellikleri ile büyük ölçüde uyumludur. Bunun dışında ilave olarak, yaratıcılık ve bağımsızlık 
özellikleri ilave olmuştur. Yaratıcı kişilik özelliği, sadece voleybol ve basketbol sporlarında 
yer almıştır. Buna karşılık bağımsızlık kişilik özelliği de futbola benzerlik göstermiştir. 
Türkiye’de çeşitli spor dallarında uğraş veren sporcuların kişilik özelliklerini belirlemeye 
yönelik araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmanın sonuçları büyük ölçüde bunlarla benzerlik 
göstermektedir (2). Farklı spor dallarının algılanan kişilik özellikleri açısından farklılıklarını 
saptamak üzere yapılan Tek Yönlü varyans analizinde, başarma ve başatlık dışındaki tüm alt 
ölçeklerde istatistiksel açıdan ,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Hem başarma 
hem de başatlık özelliği, tüm spor dallarının (futbol dışında) baskın özellikleri içinde yer 
almıştır. Diğer tüm kişilik özellikleri, spor dallarına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. 
Diğer taraftan cinsiyet değişkeni temel alındığında, öğrencilerin hem genel sporu hem de 
farklı spor alanlarının kişilik özelliklerini algılamaları farklılık göstermiştir. Kadınlar sporu 
erkeklerden çok daha fazla geleneksel, sistematik, yüksek başarı motivasyonuna sahip, 
erkeksi ve uyumsuz olarak algılamışlardır. Erkek denekler ise; sporu kadınlardan daha yüksek 
düzeyde bağımsız, saldırgan, duyarlı, yakın ilişki kurabilme özelliğine sahip ve idealist olarak 
algılamışlardır.  

 
Sonuç olarak sporun algılanan genel kişilik özelliklerini ve farklı spor dallarının 

algılanan kişilik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmadan elde edilen bilgilerin, 
spor pazarlaması alanındaki çalışmalara yardımcı olması beklenmektedir. 
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İKİNCİ FUTBOL LİGİNDE MÜCADELE EDEN TAKIMLARIN İDARECİ VE 
TARAFTARLARININ KULÜPLE İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ 

 
 

Arslan KALKAVAN1, Fatih BEKTAŞ2, 

 
 

ÖZET 
Bu çalışmada profesyonel II. futbol liginde mücadele eden takımların idareci ve 
taraftarlarının kulüple ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ligde mücadele 
eden 6 takımda görevli 60 yönetici ile 220 taraftar olmak üzere toplam 280 kişi bu 
çalışmaya anketör olarak katılmışlardır. İlgili kulüplerin yönetici ve taraftarlarına 
anketler önemli gördükleri müsabaka öncesinde uygulanmıştır. İdareci ve taraftarların 
kişisel özellikleri (yaş, eğitim, gelir ve meslek), kulübün tesis ve malzeme yeterliliği, 
yönetim tarzı ile basın ve seyirci desteği ile ilgili görüşleri anket yöntemi ile 
belirlenmiştir. İdareci ve antrenörlerin görüşlerinin anlamlılık düzeyini belirlemede 
istatistik test yöntemi olarak Ki-Kare (Cross Tabulation) testi uygulandı.  

Test sonuçları idareci ve taraftarların eğitim (P<0.01), gelir düzeyi (P<0.01) ve meslek 
dağılımı (P<0.01) bakımından anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi. İdareci ve 
taraftarlar arasında kulüpte profesyonellik anlayışı (P<0.01), tesis ve malzeme yeterliliği 
(P<0.01), altyapıya önem verme (P<0.01), kulüpte görevlilerinin uyumu (P<0.01) ve 
taraftar desteği (P<0.01) bakımından anlamlı görüş farklılıkları olduğu saptandı. 

Anahtar Kelime:  Futbol, İdareci, Taraftar 

 
 

MENAGER AND FUNS’ OPINION AND EXPECTATION ABOUT SECOND 
PROFESSIONAL SOCCER LEAGUE TEAM 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate of manager and spectators’ opinion and 
expectation about second professional soccer league team. A questionnaire was 
performed for investigating the Second Professionals of Turkish Soccer team’s 
structures. Six football teams’ managers (60) and funs (220) from the teams (total 80) 
were participated in this study as a subject. As a statistical process chi-square and cross-
tabulation were performed for finding significance above features (a=0.05) 

The results show that, educational level (P<0.01), level of income (P<0.01), 
understanding of professionalism (P<0.01), adequacy of sport facility and materials 
(P<0.01) and value of substructure (P<0.01) harmony of personnel in club (P0.01) and 
support of funs (P0.01) were significant between managers and funs. 

Keyword:  Soccer, Director, Spectator 
 
 
 
 
 
1Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Germiyan Kampusü, 43020, Kütahya. 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bed. Eğt. ve Spor Böl. Söğütlü, 61335, Trabzon. 
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GİRİŞ 
Futbol günümüzde geniş halk kitlelerini etkileyen bir olgudur. Bir yönü ile serbest 
zaman faaliyeti gibi gözükse de günümüzde ticari yönü her geçen gün artmaktadır. Her 
yönüyle hızla gelişmekte olan dünyada, spor ve boş zamanları değerlendirmenin ne 
kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortadadır. Spor ve boş zamanları değerlendirmenin 
bir ülkedeki boyutları, o ülkenin sosyal ve ekonomik yönden hangi noktada olduğunun 
bir göstergesidir.  

Spor günümüzde bir endüstri dalı haline gelmiştir. Ülkelerin kalkınma düzeyi spordaki 
başarı ve yapmış oldukları spor yatırımları ile ölçülmektedir. Türkiye’nin sporda 
istenilen başarıyı yakalayama nedenini (1); spor yönetiminin herkes tarafından 
yapılabilir bir iş olarak kabul ediliyor olmasını bağlamaktadır.  

Futbol kulüplerinde başarı faktörlerinin başında kulüp yönetimi, personeli, sporcusu ve 
teknik heyetin kurum vizyonuna, misyonuna ve hedeflerine inancı ve adanmışlığı ile 
takım çalışmasına uyumlulukları gelir. Kulüp birimlerinin bu yöndeki çabalarının 
başarılı olmasında ise onların eğitim kalitelerinin rolü büyüktür. 

Günümüzde futbol, teknolojinin getirdiği imkanlarla beraber gelişim ve değişim 
içerisinde bulunmaktadır. Bu gelişmeler bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. 
Kulüpler sürekli değişen taraftar isteklerinin oluşturduğu sorunlarla baş edebilmek ve 
sağlıklı yapı oluşturmak için çeşitli araştırmalar, yeniden yapılanmalarla değişim olgusu 
sürekli gündemde tutulmaktadır. Kulüplerin alt birimleri, çalışanları ve yakın çevresi 
üzerindeki kontrolü sağlamak için fırsatlar ve tehditler kaynağı olan taraftarlardan 
yeterince güvenilir bilgi almak zorundadırlar. Kulüp ekonomisinin dinamik unsurlarını 
oluşturan taraftar–kulüp ilişkilerini de kapsayan gelişime kulüplerde değişimler 
gerekmektedir. Toplam kalite yönetimini bu faklılıkların ortaya çıkarttığı bir sonuç 
olarak değerlendirmek mümkündür. 

Diğer yandan spor işletmeleri verdikleri hizmetler karşılığında kazanç elde etseler bile 
esas itibari ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kuruluşlardır. 
Profesyonel futbol kulüpleri kamu yararına yukarıda özetlenen amaçlar doğrultusunda 
faaliyet gösterseler bile bu kulüplerin sürekli sermaye tüketerek ayakta kalamayacakları 
nedeniyle yaptıkları harcamanın üstesinden gelecek bir gelir elde etme gerekliliği ortaya 
çıkar (2). 

Sporun ticari bir sektör haline gelmesinden sonra yönetim tarzı olarak ta ticari 
kuruluşlardaki yapılanmaya benzer yapılanmalar gündeme gelmiştir. Özel TV 
kanalarının büyük paralar ödeyerek geniş halk kitlelerinin ilgisinin odaklandığı bu 
sektörde genel yönetim ilkelerinin futbol kulüplerinde uygulanabilmeni gündeme 
taşımıştır. 

Çağdaş kulüpler 2000’li yıllara en önde girebilmek için, kısa vadeli planlar yerine uzun 
vadeli planlar üzerinde yoğunlaşmakta, sonuçlar yerine süreçlere önem vermektedirler. 
1990’lı yıllardan itibaren uygulanmaya çalışılan süreç kulüp yapısına dayalı değişim 
mühendisliği (Re–engineering) yaklaşımını getirmiştir. Kulüp yönetimlerindeki bu yeni 
anlayış beraberinde geleneksel kulüp yapısı yerine yalın ve yatay kulüp yapısı 
kavramını getirmektedir. 

Klasik Kulüp Yapısı:  Tamamen klasik bir organizasyona dayanan, hiyerarşinin ve 
unvanların fazla olduğu, kararların yukardan aşağıya emir – komuta zinciri olarak 
aksettirildiği, çalışanların fikirlerinin fazla önemli olmadığı, açık iletişim sağlanamayan 
ve en önemlisi çabuk ve esnek hareket edemeyen kulüp yapısıdır (3). 
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Yalın ve Yatay Kulüp Yapısı:  Hiyerarşinin ve kademelerin azaldığı, iletişime açık, 
takım çalışanlarına yatkın, çalışanların fikirlerine saygı gösteren, kademeler azaldığı 
için kararların daha çabuk ve süratli alındığı bir kulüp yapısıdır. Yatay koordinasyon 
yönetimin en zor fonksiyonlarından birisidir. Böyle bir koordinasyonda planlar, 
politikalar standartlar, genelgeler ve komiteler önem kazanmaktadır (4). 

Kaliteye önem veren kulüplerin, her kademede yaygın eğitim ve geliştirme 
programlarına zaman ayırmaları ve maddi olarak desteklemeleri gerekmektedir. Eğitim 
en alt kademeden en üst kademeye kadar yaygınlaştırılmalı ve toplam Kalite 
felsefesinin yerleşmesi için kulübün birleştirici bir unsuru olmalıdır. Bu birleştirici 
unsur, çalışanların gelişmesi ve kulübe olan katkıları açısından oldukça önemlidir (5). 

Ülkemizde futbolla ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalarda futbolcuların fiziksel ve 
antropemetrik özellikleri, performanslarının değerlendirilmesi, kulüp idari yapısının 
irdelenmesi ve yönetici taraftar profil ve beklentileri araştırılmıştır (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).  

Profesyonel futbol takımlarının yönetimi ilkeleri bakımından ne ölçüde uyuştukları 
önem kazanmaktadır. Bu bakımdan gerek yönetim, gerekse taraftarların kulübün yapısı 
ve yönetimine bakış açılarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada profesyonel II. 
futbol liginde mücadele eden takımların idareci ve taraftarlarının kişisel özellikleri (yaş, 
eğitim, gelir ve meslek), kulübün tesis ve malzeme yeterliliği, yönetim tarzı ile basın ve 
seyirci desteği ile ilgili görüşleri ve eğilimlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çalışma 
ile çağdaş yönetim ilkelerinin profesyonel futbol kulüplerinde uygulanabilirliği ortaya 
konacaktır.  

YÖNTEM 

Türkiye Profesyonel II. Futbol Ligi IV. Grupta mücadele eden 6 takımda (Akçaabat 
Sebatspor, Amasyaspor, Boluspor, Düzcespor, Gümüşhanespor ve Hopaspor) görevli 60 
yönetici ile 220 taraftar olmak üzere toplam 280 kişi bu çalışmaya anketör olarak 
katılmışlardır. İlgili kulüplerin yönetici ve taraftarlarına anketler önemli gördükleri 
müsabaka öncesinde uygulanmıştır. Anket formları iki bölümden oluşmuş olup, ilk 
bölümde anketörlerin özellikleri ile ilgili maddeler, ikinci bölümde ise Osgood (18) 
ayırma ölçeği kullanılarak idareci ve taraftarların kulüple ilgili görüşleri belirleyen 
sorular sorulmuştur. Anketörlere formun doldurulması ile ilgili ön açıklama yapılmış ve 
anket formlarını ayrı ayrı cevaplandırılmıştır. Veriler Microsoft Excel tablolama 
derlenmiş, SPSS paket programında istatistik işlem olarak ki-kare ve çapraz tablolama 
(cross tabulation) testleri uygulanmıştır. 

BULGULAR 
Kişisel Özellikler 
Yaş:  Ankete katılan öğrencilerin yaş ortalaması idarecilerde 43.9 ±  6.23, taraftarlarda 
ise 32.89 ± 8.53 olarak saptandı (Tablo 1). 

Tablo 1;  İdareci ve taraftarların yaş ortalaması. 
Descriptives

YAS

60 43,90 6,23 ,80 42,29 45,51 30 63

222 32,89 8,53 ,57 31,76 34,02 18 57

282 35,23 9,26 ,55 34,14 36,32 18 63

IDARECI

TARAFTAR

Total

N Mean

Std.

Deviation Std. Error

Lower

Bound

Upper

Bound

95% Confidence

Interval for Mean

Minimum Maximum

 
Eğitim düzeyi: İdareci ve taraftarların eğitim düzeyleri arasında farklılıklar olup 
olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde ki-kare testi düzenlendi. Test sonuçları 
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idareci ve taraftarların eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi 
(X2.05(2)=42.96; P<0.001). İdareciler daha çok lise (%60), üniversite (%28.3) ve ilkokul 
mezunu iken (%11.7), taraftarın lise (%48.6) üniversite (%28.8) ve ilkokul mezunu 
(%22.2) oldukları belirlendi (Tablo 2). 

Tablo 2;  İdareci ve taraftarların eğitim düzeyi 

ANKETOR * EGITIM Crosstabulation

% within ANKETOR

11,7% 60,0% 28,3% 100,0%

22,5% 48,6% 28,8% 100,0%

20,2% 51,1% 28,7% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

ILKOGRETIM LISE UNIVERSITE

EGITIM

Total

 
Gelir düzeyi: İdareci ve taraftarların gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup 
olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan i-kare testi sonuçları idareci ve 
taraftarların gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi 
(X2.05(4)=196.23; P<0.001). İdarecilerin gelir düzeyi büyük çoğunlukla iyi (%43.3), orta 
(%26.7) ve çok iyi iken (%25), taraftarın gelir düzeyi büyük çoğunlukla orta (%49), iyi 
(%33.3) ve düşük (%9.9) şeklinde saptandı (Tablo 3). 

Tablo 3;  İdareci ve taraftarların gelir düzeyi 

ANKETOR * GELIR Crosstabulation

% within ANKETOR

1,7% 3,3% 26,7% 43,3% 25,0% 100,0%

5,9% 9,9% 49,5% 33,3% 1,4% 100,0%

5,0% 8,5% 44,7% 35,5% 6,4% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

COK DUSUK DUSUK ORTA IYI COK IYI

GELIR

Total

 
Meslek: İdareci ve taraftarların mesleki durumları arasında anlamlı farklılıklar olup 
olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan ki-kare sonuçları idareci ve 
taraftarların meslekleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi (X2.05(8)=175.9; 
P<0.001). İdarecilerin büyük çoğunlukla iş adamı (%40), serbest meslek (%20) ve 
emekli (%15) olduğu, taraftarın ise büyük çoğunlukla serbest meslek (%29.7), ücretli 
(%23.4) ve eğitimci (%15.3) oldukları belirlendi (Tablo 4). 

Tablo 4;  İdareci ve taraftarların meslek dağılımı 

ANKETOR * MESLEK Crosstabulation

% within ANKETOR

3,3% 6,7% 40,0% 3,3% 5,0% 20,0% 15,0% 6,7% 100,0%

2,3% 7,2% ,5% 12,6% 15,3% ,9% 29,7% 8,1% 23,4% 100,0%

1,8% 6,4% 1,8% 18,4% 12,8% 1,8% 27,7% 9,6% 19,9% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

HUKU

KCU

DOKT_

ECZ

BURO

KRAT

IS

ADAMI

EGITIM

CI

SIYASET

CI

SERBE

STMES EMEKLI UCRETLI

MESLEK

Total

 
Spor yapma alışkanlığı: İdareci ve taraftarların spor yapma alışkanlıkları arasında 
anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 
sonuçları idareci ve taraftarların spor yapma alışkanlıkları arasında anlamlı farklılıklar 
olduğunu gösterdi (X2.05(4)=75.27; P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla sıkça (%50) 
ve sürekli (%25) spor yaptıklarını belirtirken, taraftarın ise büyük çoğunlukla biraz 
(%41.9) ve sıkça (%20.3) spor yaptıklarını belirtmişlerdir (Tablo 5). 
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Tablo 5;  İdareci ve taraftarların spor yapma alışkanlığı 
ANKETOR * D_SPOR Crosstabulation

% within ANKETOR

3,3% 6,7% 15,0% 50,0% 25,0% 100,0%

7,2% 18,9% 41,9% 20,3% 11,7% 100,0%

6,4% 16,3% 36,2% 26,6% 14,5% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

HIC COK AZ BIRAZ SIKCA SUREKLI

D_SPOR

Total

 
Kulüple ilgili görüşler 
Kulübün tüm birimlerinde profesyonellik anlayışı vardır: İdareci ve taraftarların 
profesyonellik anlayışıyla ilgili düşünceleri arasında farklılıkları belirlemek için a=0.05 
düzeyinde yapılan ki-kare testi sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi 
(X2.05(6)=51.3; P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla doğru (%35, %18.3, %11.7) 
taraftarlar ise yanlış (%31.5, %15.8, %14.4) cevap vermişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6;  İdareci ve taraftarların kulüp birimlerinde profesyonellik anlayışı görüşü 
ANKETOR * Y1 Crosstabulation

% within ANKETOR

5,0% 5,0% 18,3% 11,7% 35,0% 18,3% 6,7% 100,0%

14,4% 31,5% 15,8% 15,8% 11,7% 5,4% 5,4% 100,0%

12,4% 25,9% 16,3% 14,9% 16,7% 8,2% 5,7% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y1

Total

 
Kulübün tesis ve malzeme yeterlidir: İdareci ve taraftarların tesis ve malzeme yeterliliği 
konusundaki düşünceleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için 
a=0.05 düzeyinde yapılan ki-kare testi sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi 
(X2.05(6)=27.49; P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla doğru (%23.3, %21.7; %13.3) 
taraftarlar ise büyük çoğunlukla yanlış (%23.9, %23, %17) cevap vermişlerdir (Tablo 7) 

Tablo 7;  İdareci ve taraftarlara göre tesis ve malzeme yeterliliği 
ANKETOR * Y2 Crosstabulation

% within ANKETOR

5,0% 5,0% 13,3% 23,3% 18,3% 21,7% 13,3% 100,0%

23,0% 23,9% 17,1% 10,8% 10,4% 11,3% 3,6% 100,0%

19,1% 19,9% 16,3% 13,5% 12,1% 13,5% 5,7% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y2

Total

 
Yönetim alt yapıya gereken önemi veriyor: İdareci ve taraftarların yönetimin alt yapıya 
yeterli önem verip vermediği konusundaki düşünceleri arasında farklılıklar olup 
olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan ki-kare testi sonuçları anlamlı 
farklılıklar olduğunu gösterdi (X2.05(6)=35.38; P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla 
doğru (%45, %26.7, %6.7) taraftarlar ise büyük çoğunlukla yanlış (%29.7, %18.9, 
%15.3) şeklinde cevap vermişlerdir (Tablo 8). 

Tablo 8;  İdareci ve taraftarlara yönetim alt yapıya gereken önemi veriyor mu? 
ANKETOR * Y3 Crosstabulation

% within ANKETOR

6,7% 21,7% 45,0% 26,7% 100,0%

18,9% 29,7% 15,3% 10,8% 10,8% 12,2% 2,3% 100,0%

14,9% 23,4% 12,1% 9,9% 13,1% 19,1% 7,4% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y3

Total

 
Sporcu,teknik heyet ve yönetim arasında yeterli iletişim vardır : İdareci ve taraftarların 
sporcu, teknik heyet ve yönetim arasında yeterli iletişim olup olmadığı düşünceleri 



6 

 

arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan 
ki-kare testi sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi (X2.05(6)=55.09; P<0.001). 
İdareciler büyük çoğunlukla doğru (%38.3, %28.3, %11.7) taraftarlar ise büyük 
çoğunlukla yanlış (%33.3, %13.1) ve doğru gibi (%15.3) cevap vermişlerdir (Tablo 9). 

Tablo 9;  Sporcu, teknik heyet ve yönetim arasında yeterli iletişim vardır. 
ANKETOR * Y4 Crosstabulation

% within ANKETOR

6,7% 10,0% 5,0% 11,7% 38,3% 28,3% 100,0%

11,7% 33,3% 13,1% 15,3% 9,9% 13,5% 3,2% 100,0%

9,2% 27,7% 12,4% 13,1% 10,3% 18,8% 8,5% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y4

Total

 
Transferler antrenörün istekleri doğrultusunda yapılıyor: İdareci ve taraftarlara göre 
transferler antrenörün istekleri doğrultusunda yapılıyor sorusuna verilen cevaplar 
arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan 
ki-kare testi sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi (X2.05(6)=213,16; 
P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla doğru (%30, %23.3, %18.3) taraftarlar da büyük 
çoğunlukla doğru (%40.5, %27.9, %17.1) cevap vermişlerdir (Tablo 10). 

Tablo 10;  Transferler antrenörün istekleri doğrultusunda yapılıyor. 
ANKETOR * Y5 Crosstabulation

% within ANKETOR

6,7% 6,7% 6,7% 8,3% 23,3% 30,0% 18,3% 100,0%

1,4% 4,1% 4,1% 5,0% 17,1% 27,9% 40,5% 100,0%

2,5% 4,6% 4,6% 5,7% 18,4% 28,4% 35,8% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y5

Total

 
Seyirci takıma yeterli desteği veriyor: İdareci ve taraftarların seyirci takıma yeterli 
desteği veriyor sorusuna verdiği cevaplar arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını 
belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan ki-kare testi sonuçları anlamlı farklılıklar 
olduğunu gösterdi (X2.05(6)=86,816;P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla yanlış 
(%38,3; %10) taraftarlar ise büyük çoğunlukla doğru (%28,4;%27;%19,8) şeklinde 
cevap vermişlerdir. (Tablo 11). 

Tablo 11;  Seyirci takıma yeterli desteği veriyor. 
ANKETOR * Y6 Crosstabulation

% within ANKETOR

8,3% 38,3% 10,0% 20,0% 11,7% 8,3% 3,3% 100,0%

1,4% 4,1% 4,1% 19,8% 27,0% 28,4% 15,3% 100,0%

2,8% 11,3% 5,3% 19,9% 23,8% 24,1% 12,8% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y6

Total

 
Kulübün başarısını basın yayın yeterince yansıtıyor: İdareci ve taraftarların kulübün 
başarısını basın yeterince yansıtıyor sorusuna verdiği cevaplar arasında anlamlı 
farklılıklar olup olmadığını belirlemek için a=0.05 düzeyinde yapılan ki-kare testi 
sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi (X2.05(6)=145.69; P<0.001). İdareciler 
büyük çoğunlukla yanlış (%21.7, %16.7) ve doğru gibi (%20) taraftarlar ise büyük 
çoğunlukla yanlış (%35.1, %27.9, %26.6) cevap vermişlerdir (Tablo 12). 
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Tablo 12;  Kulübün başarısını basın yeterince yansıtıyor. 
ANKETOR * Y7 Crosstabulation

% within ANKETOR

21,7% 16,7% 11,7% 20,0% 16,7% 10,0% 3,3% 100,0%

27,9% 35,1% 19,4% 4,5% 4,5% 6,8% 1,8% 100,0%

26,6% 31,2% 17,7% 7,8% 7,1% 7,4% 2,1% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y7

Total

 
Yönetime olan güvensizlik başarıyı olumsuz etkiler: İdareci ve taraftarların yönetime 
olan güvensizlik başarıyı olumsuz etkiler sorusuna verdiği cevaplar arasında anlamlı 
farklılıklar olup olmadığını belirlemek için yapılan a=0.05 düzeyinde ki-kare testi 
sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi (X2.05(6)=120,972;P<0.001). İdareciler 
büyük çoğunlukla doğru (%41,7; %25;%20) taraftarlar da büyük çoğunlukla doğru 
(%26,6;%24,8;%19,4) şeklinde cevap vermişlerdir. (Tablo 13). 

Tablo 13;  Yönetime olan güvensizlik başarıyı olumsuz etkiler. 
ANKETOR * Y8 Crosstabulation

% within ANKETOR

3,3% 8,3% 1,7% 20,0% 25,0% 41,7% 100,0%

7,2% 6,3% 8,1% 7,7% 19,4% 26,6% 24,8% 100,0%

6,4% 6,7% 6,4% 6,4% 19,5% 26,2% 28,4% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y8

Total

 
Sporcunun sosyal hayat düzensizliği performansı olumsuz etkiler: İdareci ve 
taraftarların sporcunun sosyal hayatının başarısına etkisinin olumsuz olacağı sorusuna 
verdiği cevaplar arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için yapılan 
a=0.05 düzeyinde ki-kare testi sonuçları anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi 
(X2.05(6)=104,340;P<0.001). İdareciler büyük çoğunlukla doğru (%60; %21,7) 
taraftarlar da büyük çoğunlukla doğru (%20,3;%19,8;%18) şeklinde cevap vermişlerdir. 
(Tablo 14). 

Tablo 14;  Sporcunun sosyal hayat düzensizliği performansı olumsuz etkiler. 
ANKETOR * Y9 Crosstabulation

% within ANKETOR

5,0% 10,0% 3,3% 21,7% 60,0% 100,0%

1,8% 3,6% 22,1% 19,8% 14,4% 18,0% 20,3% 100,0%

1,4% 3,9% 17,4% 17,7% 12,1% 18,8% 28,7% 100,0%

IDARECI

TARAFTAR
ANKETOR

Total

KESIN

YANLIS YANLIS

KISMEN

YANLIS

DOGRU

GIBI

DOGRU

SAYILIR DOGRU

KESIN

DOGRU

Y9

Total

 

TARTIŞMA 

Yaş:  İdarecilerin yaş ortalamasının 43.9 ± 6.23 olarak tespit edilmesi yöneticilik 
bakımından en verimli sayılabilecek çağda görev yaptıklarını göstermektedir. Bu bulgu 
Yetim ve arkadaşlarının (13) çalışmasını destekler niteliktedir. Taraftarların yaş 
ortalamasının 32.89 ± 8.53 olarak saptanması ise takımların kısmen genç bir taraftar 
kitlesine sahip olduklarını göstermektedir. 

Eğitim Düzeyi: Araştırma sonuçları gerek idareci gerekse taraftarların eğitim 
düzeylerinin çoğunlukla lise ve üniversite düzeyinde olduğunu göstermektedir. Bu 
bulgular Küçük ve arkadaşlarını (6) destekler niteliktedir.  

Gelir düzeyi: Bu araştırma sonuçları yöneticilerin genelde iyi sayılacak düzeyde gelire 
sahip olduklarını göstermektedir. Taraftarların ise nispeten orta gelir grubunda oldukları 
gözlenmektedir. Halka açık olan spor kulüplerinde görev alan idarecilerin gelir 
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seviyelerinin yüksekliği takımın başarısını şüphesiz ki olumlu etkileyecektir. Bektaş 
(17) çalışmasında ligde başarılı olan takımların idarecilerinin gelir düzeyinin 
yüksekliğini önemli bir etken olarak belirtmiştir. 

Meslek:  İdarecilerde iş adamı ve serbest meslek en yüksek oranda bulunması kamuya 
açık spor klüplerinde harcamaları karşılayacak yüksek gelire sahip olmaları ile 
açıklanabilir. Civil (7) çalışmasında idarecilerin gelir düzeyinin yüksekliğinin önemli 
olduğuna belirmiştir. Taraftarların daha çok ücretli ve serbest meslek grubuna mensup 
oldukları görülmektedir. 

Spor yapma:  Spor yapma alışkanlığı bakımından idarecilerin sürekli ve sık sık spor 
yaptığı gözlenirken, taraftarların biraz spor yaptıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
idarecilerin faal olarak sporun içinde olduklarını, taraftarların ise pasif seyirci konumda 
olduklarını göstermektedir. 

Kulüpte profesyonellik anlayışı:  İdareciler kulübün tüm birimlerinde profesyonellik 
anlayışının olduğunu yüksek oranda ifade ederken, taraftarlar ise olmadığını 
belirtmişlerdir. Burada taraftarların idarecilerden farklı olarak gönülden destekledikleri 
takımla ilgili görüşleri gerçeğe daha yakın olarak kabul edilebilir. 

Kulübün tesis ve malzeme yeterliliği:  İdareciler tesis ve malzeme bakımından kulübü 
yüksek oranda yeterli bulurken, taraftarlar ise yetersiz olduğunu belirtmektedirler. 
İdarecilerin farklı beklenti ve amaçlar uğrunda kulüpte yöneticilik yaptıkları göz önünde 
bulundurulursa, takımı gönülden destekleyen taraftarların görüşleri gerçeğe daha yakın 
olarak kabul edilebilir. 

Yönetim alt yapıya önemi veriyor:  Alt yapı ve tesisleşmeye gereken önem veriliyor 
görüşü idareciler arasında yüksek oranda yeterli bulurken, taraftarlar arasında yetersiz 
bulunmuştur. Burada takımı gönülden destekleyen taraftarların görüşleri doğrultusunda 
alt yapıya gereken önemin verilmediği öne sürülebilir. 

Sporcu, antrenör ve yönetim arasında uyum vardır:  İdarecilerin; sporcu, antrenör, ve 
yöneticiler arasında uyum vardır görüşü yüksek oranda yeterli bulurken, taraftarlarda ise 
yetersiz olduğunu ifade edilmektedir. Buradan taraftarların görüşünün tarafsız olduğu 
varsayımıyla idarecilerin takım içinde ya bazı şeyleri bilmedikleri veya farklı 
beklentileri olduğu söylenebilir. 

Transferler antrenörün istekleri doğrultusunda yapılıyor:  Transferlerin antrenörün 
istekleri doğrultusunda yapıldığı görüşü idareci ve taraftarlar arasında yüksek oranda 
kabul edilmesi kulüplerde profesyonellik anlayışı ile açıklanabileceği gibi, menajer 
kavramının olmaması ile de açıklanabilir. 

Seyirci takıma yeterli desteği veriyor:  Çalışma sonuçları idareci ve seyircilerin seyirci 
takıma yeterli desteği veriyor görüşleri arasında önemli farklılıkları olduğu 
göstermektedir. Taraftarlar yeterli desteği verdiklerine inanırken idarecilerin ise yetersiz 
destek almadıkları görülmektedir. Bu sonuçlara göre takıma destekte idareci ve seyirci 
beklentisinin farklı olduğunu söylemek mümkündür. 

Basın yayında kulübün başarısı:  İdareci ve taraftarların yüksek oranda basın yayının 
kulübün başarısını yeterince yansıtmıyor görüşü takımın başarısı ile doğru orantılı 
olabileceği gibi taşra kulübü olmakla da açıklanabilir. 

Yönetime olan güvensizlik başarıyı olumsuz etkililer:  İdareci ve taraftarlar yüksek 
oranda yönetime olan güvensizliğin başarıyı olumsuz etkileyeceği görüşünde 
olduklarını göstermektedir. Bu bakış açısı takımlarda idareci ve taraftar bazında 
profesyonellik anlayışının yerleşmeye başladığını göstermektedir. 
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Sporcunun sosyal hayat düzensizliği performansı olumsuz etkililer:  Yönetime güven 
gibi sporcu hayatındaki düzensizliğin başarıyı olumsuz etkileyeceğine inanma düzeyi 
idareci ve taraftarlar arasında yüksek bulunması profesyonellik ve çağdaş yönetim 
kavramlarının takımlarda kabul edilmeye başlandığını göstermektedir. 

Öneriler 

Profesyonel futbol günümüzde geniş halk kitlelerini peşinde sürükleyen büyük paraların 
harcandığı bir sektör olduğu dikkate alınarak bu alanda profesyonel düzeyde eğitim 
almış idareci, antrenör, kulüp personeli ve sporcuların kulüp çatısı altında toplanması 
yönünde yeni yaklaşımlar ve yapılanmalar içerisinde bulunulmalıdır. Taraftarların 
eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için gereken çalışma yapılmalıdır. 

Spor kulüplerinin kamuya açık ve eğitim yönü göz önünde bulundurarak burada görev 
alacaklarda mutlaka örnek kişi olma özellikleri aranmalıdır. 

Profesyonel futbol kulüplerinde, tesis, malzeme, personel ve harcamalar hususlarında 
kıstaslar konmalı, takımların bunlara uyma zorunluluğu getirilmelidir. 

Futbol Federasyonu’nun futbol kulüplerinde idareci ve eğitimci olarak her düzeyde 
görev alacaklara Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ilgili alan mezunu olma 
zorunluluğu getirmesi önerilebilir. 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının büyük bir bölümü, ticari olarak yapılanmış 

kuruluşların bünyesinde yayın yapmaktadır. Bu nedenle, görsel kitle iletişim araçları izlenme 

oranı, yazılı araçlar da tiraj kaygısı taşıdığından yayın politikalarını hedef kitlenin talepleri 

yönünde belirlemektedirler. Zaman zaman medya kuruluşları tarafından okur/izleyici profil 

araştırmaları yapılmaktadır. Hedef alınan kitlenin yapısı, görüşü, istekleri doğrultusunda 

yayın politikaları belirlenmektedir. “Halk neyi, niçin ve nasıl ister?”soruları, basın 

kuruluşlarının en çok ilgilendiği ve sürekli araştırmak zorunda olduğu sorular arasındadır.  

Eroğlu’na (1996) göre, medyanın fonksiyonları şöyledir: Haber ve bilgi sağlama, 

sosyalleştirme, motivasyon, tartışma ortamı hazırlama, eğitim, kültürün gelişmesine katkı, 

eğlendirme, bütünleştirme.  

Spor medyasına da genel habercilik fonksiyonları dışında daha değişik misyonlar da 

yüklenmesi kaçınılmazdır. Spor medyası teoride, haber ve yorum aktarımının yanı sıra, 

insanları spora özendirmek, spor branşlarını geliştirmek gibi sorumluluklara da sahip 

olmalıdır. Ancak gerçekte; gazete, televizyon, radyo, internet ve dergilerin sporla ilgili 

bölümlerini yönetenler; rating, tiraj ve hit kaygısı ile bu sorumlulukların kesiştiği noktaları 

belirleyerek yayın içeriklerine yön vermektedir.  

Türkiye’de spor medyasının ülkede en çok ilgiyi gören futbola endeksli olması, 

futbolun dışında basketbol gibi birkaç spor branşının dışındaki branşlara ilgi göstermemesi 

eleştiri konusu olmaktadır. Spor medyasında ilk göze çarpan, üç büyük kulüp olarak 

adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la ilgili haberler ve yorumlardır. 

Gazetelerde yorum yapanlar, genelde daha önceden bu kulüplerde görev almış kişiler 

olduklarından, gazetecilik aidiyetiyle değil, kulüpçülük aidiyetiyle tavır sergilemekteler ve 

bunun da tribün terörüne kadar giden sonuçlara neden olduğu ileri sürülmektedir.  

Gazeteler daha çok müsabaka sonucu ve magazin ağırlıklı yayın yapmakla, 

televizyondaki çoğu spor programları da tarz olarak eleştirilmektedir. 

Spor pazarlaması Mullin, Hardy ve Sutton (1993) tarafından “spor tüketicilerinin istek 

ve ihtiyaçlarını karşılamak için planlı bir şekilde ortaya konan etkinliklerin, üretici ve tüketici 

arasındaki değişim işlemlerinin bir bütünüdür” şeklinde tanımlanmaktadır. Gelişen pazarlama 
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stratejileri, üretimin başlangıç noktasından tüketim sonuçlandırılıncaya kadar geçen süreci 

kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında spor alanında da hedef pazar, sunulan ürünün bir 

özelliği olarak bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak “tüketici 

profillerinin” ortaya çıkarılması yoluyla spor ürününün tüketiminin artırılabileceği, bu yolla 

Türkiye’de faaliyet gösteren organizasyonlarının değişen koşullara uyabilen ürün hizmet 

düzenlemeleri yaparak olumlu sonuçlar alacakları söylenebilir (Doğru, 2003). 

Spor medyası da tüm dünyada olduğu gibi günümüzde spor dünyasının ayrılmaz bir 

parçası olarak her gün spor ürünü üretmekte ve spor kamuoyunun tüketimine sunmaktadır. 

Ürünün niteliği, ticari bir yaklaşımla arz talep dengesi çerçevesinde şekillenmekte, medya 

kuruluşları okuyucu/izleyicinin istediğini verme düşüncesiyle oluşturdukları yayın 

politikalarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Ancak “ürünün” bugünkü yapısının 

okuyucu/izleyici istediği için mi bu şekilde olduğu, yoksa medya bu şekilde yayın yaptığı için 

mi talebin bu yönde geliştiği sorusu bir tartışma konusudur. Medya kuruluşları “halk böyle 

istiyor” savunmasını yapagelmişlerdir. Ancak bugüne kadar spor izleyicisi ve okuyucusunun 

nasıl bir spor medyası istediği kapsamlı olarak sorulmamıştır.  

 Spor tüketicilerini, onların davranışlarını ve spor yönetimindeki spor kavramını 

anlamak medya yöneticileri, medya çalışanları ve medya tüketicileri açısından son derece 

önemlidir. Aksi takdirde, ellerinde yeterli derecede spor endüstrisi ve spor tüketicileri 

hakkında bilgileri olmayan medya yöneticileri ve medya çalışanlarının çalışmaları olumsuz 

yönde etkilenebilecektir. 

Spor kamuoyunun profilinin belirlenmesi ve spor medyasından beklenti dinamiklerinin 

ortaya çıkarmak isteyen her çaba,spor tüketicilerin perspektiflerini göz önüne almalıdır. Ayrıca 

bu tür çabalar spor tüketicilerinin medya tercihlerinin bileşenlerinin neler olduğunu ortaya 

koymalıdır.Bu çalışmanın temel amaçlarından bir taneside spor tüketicilerinin medya 

beklentilerini ölçebilecek bir psikometrik ölçek geliştirmektir. Bu nedenle, bu araştırma spor 

kamuoyunun profilinin belirlenmesi ve spor medyasından beklentilerinin ortaya çıkarılması 

amacıyla yapılmıştır. İnternet kullanıcıları ile sınırlı  olan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, 
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spor medyası kuruluşlarına ulaştırılarak hedef kitlenin profili ve beklentilerinin neler olduğu 

bildirilecek ve yayın politikalarını gözden geçirmeleri önerilecektir. 

YÖNTEM 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından literatür taranarak 

geliştirilmiştir. Ölçek formu web sitesi şeklinde hazırlanarak katılımcıların internet üzerinden 

erişimi sağlanmıştır. Bu çalışmada ki ölçek geliştirilirken sırasıyla uzman görüşleri, alan 

çalışması ve pilot çalışma safhaları gerçekleştirilmiştir. Spor medyası kamuoyuna ulaşabilmek 

için internette yayın yapan sporla ilgili web sitelerinin yöneticileri ile temasa geçilerek, siteler 

üzerinde link konulması veya araştırmanın haber olarak duyurulması talep edilmiştir.  

İnternet üzerinden yürütülen araştırma 1 Ağustos 2004- 10 Eylül 2004 tarihleri arasında 

http://www.atamultimedia.com.tr/spor/ adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca toplam 15 internet 

sitesi araştırmayı haber yaparak ziyaretçilerine duyurmuştur. Katılımcıların, aynı bilgisayar 

üzerinden birden fazla form doldurup göndermesi engellenmiştir.  

Spor tüketicilerin gazete tercihlerinde alt boyutları bulmak için bu çalışmada faktör 

analizi yapılmaya karar verilmiş, fakat faktör analizini uygulamadan önce verilerin bu analize 

elverişli olup olmadığı test edilmiştir. Verilerin faktör analizine uygunluğu Korelasyon 

Matrisi, Bartlett’s Test Of Sphericity, çalışma gurubunun yeterliliği (MSA) ve Başlangıç 

Ortak Değerleri incelenerek yapılmıştır. 

Verilerin Korelasyon Matrisi incelenerek gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişki 

olup olmadığına bakılmıştır. Bu inceleme sırasında veri gurubunda bazı maddelerin bir 

birleriyle yüksek oranda ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. En yüksek korelasyon katsayısı 

0,95 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak Korelasyon Matrisi faktör analizi için verilerin 

uygun olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, Barrtett’s Test Of Sphericity kullanılarak korelasyon matrisinin benzer matris 

olup olmadığı hipotezi test edilmiştir (Tablo-1). Veri gurubunda yapılan test sonucunda bu 
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hipotez p<0,05 seviyesinde reddedilmiştir. Bu sonuçta maddeler arasında ilişkinin varlığını 

ortaya koyarak faktör analizi için verilerin uygunluğunu göstermektedir. 

Üçüncü test olarak çalışma gurubunun yeterliliği test edilmiş ve MSA Matrisi 0,80 

olarak saptanmıştır (Tablo-1 ) .  B u  değerde verilerin faktör analizi için uygunluğunu 

göstermektedir. 

Tablo-1 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin  
Örneklem Yeterlilik Ölçümü 

 ,800 

Bartlett's Test of Sphericity Yaklaşık ‘Ki Kare’ 2718,081 

 Serbestlik Derecesi  231 

 Anlamlılık ,000 

 
 

Verilerin uyguluğu konusundaki en son test maddelerin “Başlangıç Ortak Değerleri” 

değerlerinin incelenmesidir. Bu değerler incelendiğinde maddelerin Başlangıç Ortak Değerleri 

en düşük 0,32 en yüksek 0,74 olduğu saptanmıştır. Bu değerlerde verilerin faktör analizine 

uygunluğunu göstermektedir. Özet olarak, yapılan bütün testler bu çalışmada kullanılan veri 

gurubunun faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. 

Bu çalışmadaki veri gurubunun faktör analizine uygunluğu saptandıktan sonra, anlamlı 

bileşim maddelerinin saptanması ve kaç sayıda faktör seçileceği için gerekli testler 

yapılmıştır. Bu analiz sonuçların göre 5 faktörlü çözümü önerdiği görülmektedir. (Tablo2). 
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Tablo-2 Eigen Değerleri ve Toplam Açıklanan Değişken 

 

 Başlangıç Eigen Değerlerivalues 

Bileşen Toplam Varyans % Toplam Varyans % 

1 4,12 18,72 18,72 

2 3,34 15,19 33,92 

3 1,67 7,60 41,52 

4 1,54 7,01 48,54 

5 1,20 5,49 54,03 

 

Faktörlerin Yorumlanması 

 Faktörlerin yorumlanması için Tabacknik ve Fidell’e (1989) göre, maddelerin faktörler 

üzerine yüklemelerinin en az 0,30 olması gerekmektedir. Bu analizler sonucunda, toplam 22 

maddenin 5 faktöre anlamlı olarak yüklediği görülmektedir (Tablo-3). 

Faktörlerin Tanımlanması 

I. Gazete İçeriği 

Bu faktöre toplam altı madde yüklenmiş olup değerleri 0,57 ile 0,80 arasında 

değişmektedir. Bu maddeler; spor branşlarına yönelik bilgi, genel bilgi içeren yazılar, sağlıklı 

yaşamla haberler, araştırma yazıları, spor ile ilgili haberler ve uluslararası spor haberlerni 

içerdiğinden gazete içeriği şeklinde isimlendirilmiştir. Bu faktöre yükleme yapan üç 

maddenin güvenirlilik değeri a=0,82’dir. 

II. Gazetenin Görünüşü 

 Yükleme değerleri 0,54 ve 0,73 arasında değişen toplam beş madde bu faktöre 

anlamlı yükleme yapmışlardır. Bu maddeler; sayfa sayısı, yazıların rahat okunabilirliği, 

gazetenin renkli olması, gazetenin fiyatı ve gazetenin kolay bulunabilmesi gibi anlamlar  
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içerdiğinden gazetenein görünüşü şeklinde isimlendirilmiştir. Bu faktöre yükleme yapan 

beşmaddenin güvenirlilik katsayısı a=0,68’dir. 

III. Promosyon 

 Bu faktöre toplam dört madde yüklenmiş olup değerleri en yüksek 0,71 ve en düşük 

0,47 arasında değişmektedir. Bu maddelerin anlam boyutu incelendiğinde, at yarışı sayfaları, 

dağıtılan hediyeler, fotoğraf çeşitliliği ve verilen ekler içermektedir. Bu yüzden, üçüncü faktör 

promosyon şeklinde isimlendirilmiştir. Bu faktöre yükleme yapan dört maddenin güvenirlilik 

değeri a=0,62’dir. 

IV. Yazar Kadrosu 

 Yükleme Değerleri en düşük 0,38 ve en yüksek 0,65 olan toplam üç madde bu faktör 

üzerine anlamlı yükleme yapmışlardır. Bu maddeler; gazetenin spor yazar kadrosunu, sporcu 

kökenli yazarları ve  yazarların tarafsızlığı içerdiğinden yazar kadrosu şeklinde 

isimlendirilmiştir. Bu faktöre yükleme yapan üç maddenin güvenirlilik değeri a=0,59’dur. 

V. Görüş 

 Güvenirlilik katsayısı a=0,67 olan toplam iki madde bu faktöre anlamlı yükleme 

yapmışlardır. Yükleme değerleri incelendiğinde en düşük 0,83 ve en yüksek 0,86 olduğu 

saptanmıştır. Gazetenin siyasi görüşü ve gazetenin bağlı bulunan medya grubu gibi maddeleri 

içeren bu faktör görüş şeklinde ifade edilmiştir. 

 Bu çalışmada, spor medyasından spor tüketicilerinin beklentileri ortaya çıkaran bir 

ölçek geliştirilmiştir. Ancak bulgular bölümde sınırlılıklardan dolayı bu ölçek ile ilgili yapılan 

analizlere yer verilmemiştir. 
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Tablo-3 Faktörlerin Dönüşüm Matrisi 
 

Maddeler 1 2 3 4 5 

 
GAZETE 
İÇERİK 

        
Spor branşlarına yönelik 
bilgi 

0,80 

Bilgi içeren yazılar 0,75         

Sağlıklı yaşamla 
haberler 

0,72         

Araştırma yazıları 0,71         

Spor ile ilgili haberler  0,65        

Uluslar arası spor 
haberler 

0,57     

   GÖRÜNÜŞ       

Sayfa sayısı   0,73       

Yazıların rahat 
okunabilirliği 

  0,66      

Gazetenin renkli olması   0,62     

Fiyat   0,59      

Gazetenin ulaşılabilirliği   0,54      

      PROMOSYON    

At Yarışı sayfaları     0,71    

Dağıtılan hediyeler     0,63   

Fotoğraf çeşitliliği   0,59   

Verilen ekler     0,47    

      
YAZAR 
KADROSU 

  

Gazetenin spor yazar 
kadrosu 

       0,65  

Sporcu kökenli yazarlar        0,59  

Yazarların tarafsızlığı       0,38  

        GÖRÜŞ 

Gazetenin siyasi görüşü         0,86  

Bağlı bulunan medya 
grubu 

        0,83 

BULGULAR 

1 Ağustos 2004-10 Eylül 2004 tarihleri arasında 6 hafta süresince internet üzerinden 

yayınlanan araştırmada 662 veri kaydedilmiştir. Ancak bunların 108’i yetersiz, güvensiz ve 

eksik veri nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.  
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Katılımcıların demografik özellikleri 

Değerlendirmeye alınan 554 katılımcının yaş ortalaması 28.58’dir. Katılımcıların % 

17’si 20 yaş altı, % 25.3’ü 20-25 yaş arası, % 22.4’ü 26-30 yaş arası, % 24.4’ü 31-40 yaş arası, 

% 10.3’ü 41 yaş ve üstüdür. Beklendiği gibi sporla ilgilenenlerin çoğunluğu genç nüfus 

kuşağından oluşmaktadır. Katılımcıların % 9.9’u bayan, % 90.1’i erkektir. Katılımcıların % 40’ı 

evli, % 60’ı bekar olduklarını bildirmiştir.  

Ankete katılanların % 41’i İstanbul’da yaşadıklarını ifade etmiştir. Ankara’dan %12, 

İzmir’den %6,7, Bolu’dan %6,6 oranında katılımcı yer almıştır. Diğerleri, 50 farklı ilden 

katılmıştır. Ayrıca yurt dışında yaşayan sporseverler de Avrupa’dan (%2,4), KKTC’den (% 

0.7), Amerika Birleşik Devletleri’nden (% 0.4) çalışmaya katılmıştır. Araştırmaya katılanların 

% 85.9’u il merkezinde, % 14. 2’si ilçe merkezinde yaşadığını bildirmiştir. Katılımcıların % 

31.2’si ilköğretim ve lise mezunudur. % 68.6’lık çoğunluk ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim 

almıştır.  

Araştırmaya katılanlar arasında mesleklere göre dağılımda en yüksek oran % 24.8 ile 

öğrencilerdir. Diğer katılımcıların  % 14.2’si serbest meslek sahibi, % 11.6’sı muhasebe, finans, 

sigorta grubu mensubu, % 8’i mühendis, % 8’i medya mensubu, % 6.3 akademisyen, % 6.2’si 

yönetici, %6’sı bilişim sektörü çalışanı, %4.1’i memurdur. Diğer meslekler tıp doktoru, 

öğretmen, turizm sektörü çalışanı, antrenör, sporcu, sanatçı, silahlı kuvvetler mensubu, emekli 

ve avukat olarak sıralanmıştır.  

Katılımcıların % 27’si 1 milyar-2 milyar TL  gelir aralığındadır. % 26.6’sı 500 bin- 1 

milyar TL gelire sahiptir. 2 milyar ve üzeri gelire sahip olanların oranı % 27’dir. Katılımcıların 

% 10.9’u 250 milyon -500 milyon TL arasında, % 11.1’i 250 milyon TL’den az gelire sahip 

olduklarını bildirmiştir. % 3.6’sı gelir durumunu belirtmemiştir.  

Araştırmaya katılanların % 97.5’i kulüp taraftarı olduğunu, % 2.5’i taraftar olmadığını 

belirtmiştir. Futbol branşında kulüp taraftarı olduğunu belirtenlerin % 29.8’i Fenerbahçe, % 

27,6’sı Beşiktaş, % 26.2’sı Galatasaray, % 4.9’u Trabzonspor taraftarıdır. Diğer katılımcılar % 

11.5 oranında yaşadıkları şehirlerin takımlarını tuttuklarını belirtmişlerdir.  

Popüler spor branşlarından basketbolda kulüp taraftarı olan katılımcılar arasında  

Fenerbahçe % 26, Beşiktaş % 22.5, Efes Pilsen % 20.5, Galatasaray % 12.4, Ülker % 10.6 

oranında en fazla belirtilen kulüpler olmuştur.   
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Katılımcıların sporla ilişkileri 

Tablo 4’den de anlaşılacağı üzere, katılımcıların % 28.9’u “ara sıra” aktif spor yaptığını, 

% 28.8’i “haftada bir” spor yaptığını belirtmiştir. % 17.8’i “sıklıkla” spor yaptığını ifade 

ederken, “her gün” spor yapanların oranı % 9.3, “ayda bir” spor yapanların oranı % 9’dur. 

Katılımcıların % 6.2’si “hiç” spor yapmamaktadır.  

Katılımcıların spor medyasının inandırıcılığına ilişkin görüşlerinin dağılımları Tablo 

3’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu tabloya göre, Katılımcıların % 37.1’i spor medyasında yer 

alan haberleri inandırıcı bulmamaktadır. Kısmen cevabını verenlerin oranı % 58,9’dur. Spor 

medyasında yer alan haberleri inandırıcı bulanların oranı % 2.9’dur. Katılımcıların % 1.1’i fikri 

olmadığını belirtmiştir. 

Tablo 4 - Katılımcıların sporla ilişkileri 

 
  n % 

Aktif spor 
yapma sıklığı 

Arasıra 158 28,9 
Haftada bir 157 28,8 
Sıklıkla 97 17,8 
Hergün 51 9,3 
Ayda bir 49 9,0 
Hiç 34 6,2 
Toplam 546 100 

Son 1 yılda spor 
müsabakalarına 
izleyici olarak 
katılma sıklığı 

10'dan fazla 244 44,5 
Bir veya iki defa 84 15,3 
3 veya 4 defa 69 12,6 
5 veya 10 defa 69 12,6 
Hatırlamıyorum 42 7,7 
Hiçbir zaman 40 7,3 
Toplam 546 100 

Spor sohbeti 
yapma sıklığı 

Her gün 338 61,9 
Haftada bir veya iki defa 169 31,0 
Ayda bir veya iki defa 32 5,9 
Hiçbir zaman 7 1,3 
Toplam 546 100,0 

Katılımcıların spor medyasının inandırıcılığına ilişkin görüşleri incelendiğinde (Tablo 

5), katılımcıların % 12.7’si spor medyasında hiçbir kitle iletişim aracını inandırıcı bulmamıştır. 

Spor medyasında inandırıcılığı en yüksek kitle iletişim aracı televizyon olarak ortaya çıkmıştır 

(%37.8). Televizyonu % 26.9’la internette yayın yapan spor haber siteleri izlerken, gazete % 9.4 

oranında katılımcı tarafından inandırıcı bulunmuştur. GSM Operatörlerinin spor haber yayınları 
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(%5), dergi (%3.3), radyo (%1.8) inandırıcı olan diğer kitle iletişim araçlarıdır. Katılımcıların % 

3.1’i fikri olmadığını belirtmiştir (n: 543).  

  

Tablo 5 - Katılımcıların spor medyasının inandırıcılığına ilişkin görüşleri 

  n % 

Spor medyasını 
inandırıcı buluyor 
musunuz? 

Kısmen 321 58,9 
Hayır 202 37,1 
Evet 16 2,9 
Fikrimyok 6 1,1 
Toplam 545 100,0 

İnandırıcılığı en 
yüksek spor 
medyası? 

Televizyon 205 37,8 
İnternet 146 26,9 
Hiçbiri 69 12,7 
Gazete 51 9,4 
GSM operatörlerinin spor haber 
yayınları 27 5,0 
Dergi 18 3,3 
Fikrim yok 17 3,1 
Radyo 10 1,8 
Toplam 543 100,0 

 

Katılımcıların spor medyasında görmek istedikleri spor branşları 

Katılımcıların % 58.3’ü medyada ilk tercih olarak öncelikle futbol branşıyla ilgili haber 

ve yorum görmek istemektedir. Futbolu, basketbol (%11.2), atletizm (%5.6), voleybol (3.6), 

tenis (2.7), yüzme (2.7) izlemektedir. İkinci tercihte ise basketbol % 55.1’lik oran ile ilk sırada 

yer almaktadır. Üçüncü tercihte voleybol % 27.8 oranı ile ilk sırada yer almıştır.  

En çok tekrarlanan branşlar ise azalan yüzde oranları ile futbol, basketbol, atletizm, 

voleybol, tenis, yüzme, hentbol, otomobil sporları, güreş, boks, jimnastik, eskrim, halter, masa 

tenisi, tekvando, badminton, bilardo, judo, kayak, kürek, su sporları, yelken, engelli branşları, 

vücut geliştirme, bisiklet şeklinde sıralanmıştır. 

Katılımcıların günlük  gazete okuma alışkanlıkları 

Katılımcılar, “Hangi sıklıkla gazete okumaktasınız?” şeklindeki soruya % 83 oranında 

“hergün”, % 11.5 oranında “sıklıkla”, % 3 oranında “ara sıra”, % 1.9 oranında “hafta sonları” 

şeklinde cevaplamıştır. % 0.6 oranında katılımcı hiç gazete okumadığını bildirmiştir.  
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Katılımcılar % 40 oranında günde iki gazete okuduklarını belirtmiştir. Günde 4 ve 4’ten 

fazla gazete okuyanların oranı % 23.1, 3 gazete okuyanların oranı % 20, sadece 1 gazete 

okuyanların oranı % 16’dır. Katılımcıların % 60.2’si gazeteyi satın alarak okurken, % 33.1’i 

gazeteyi, internet sayfasını ziyaret ederek okumaktadır. 

Katılımcıların gazetede en sık okudukları bölümler 

Katılımcıların gazetede en sık okudukları bölüm ile ilgili soruya karşılık olarak en fazla 

tercih edilen bölüm % 78.2’lik oranla spor sayfası olarak görülmüştür. En çok okunan bölümler 

genel toplama oranlarıyla şu şekilde sıralanmıştır: Güncel haberler (%60.6), Köşe 

yazıları/makaleler (%49.6), Siyaset (%38.8), Ekonomi (37.2), Sanat (%16.4), Sağlık (%15), Dış 

Haberler (% 14.2), Magazin (13.5), Bütün bölümler (%9.6), İlanlar (%6.1), Sadece manşetler-

başlıklar (% 5,1). 

Katılımcıların günlük gazetelerin spor sayfaları ile ilgili görüşleri 

Katılımcılar gazetenin spor sayfasını % 85 oranında her gün okumaktadırlar. Ayda bir 

iki defa okuyanların oranı % 6.1, haftada bir iki defa okuyanların oranı 5.1, ara sıra okuyanların 

oranı %  1.6, dikkat çekici bir haber olduğunda okuyanların oranı % 0.2 olarak gerçekleşti. 

%0.7’lik bir grup hiçbir zaman okumadığını ifade etmişlerdir (n: 522). 

Katılımcıların sadece % 7.6’sı gazetelerin spor sayfalarının yayın anlayışından memnun 

olduklarını belirtmişlerdir. % 46.4’ü memnun olmadığını, % 37.9’u kısmen memnun olduğunu 

kaydetmiştir. % 2.5’lik bir oran fikri olmadığını belirtmiştir (n:523). 

Katılımcıların gazetelerin spor sayfalarından beklentileri 

Okuyucuların gazetelerin spor sayfalarından beklentilerinin neler olduğu yönündeki 

soruya katılımcılar ilk tercihte tarafsız haber (% 77.2), tarafsız yorum (%6.0) ve tuttuğum 

takımın haberi (% 5.6) seçeneklerini sıralamıştır.   

Spor medyasının spor olaylarına yaklaşım biçimi 

Katılımcılara göre spor yazarları veya televizyon/radyo yorumcuları, spor olaylarını 

çoğunlukla “kazanma-kaybetme” açısından değerlendirmektedir (En fazla: %70). Sporcuların 

özel hayatları da spor medyasının en fazla şekilde (% 46.5) ilgilendiği konu başlıklarından biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar, medyanın sporcuların becerileriyle ilgili en az 

düzeyde yaklaşımda bulunduğu görüşündedir (En fazla: %11) (.Tablo 6). 
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Tablo 6- Spor medyasının spor olaylarına yaklaşım biçimi 

  
  

Önemsiz 
Az 

Önemli 
Fark 
etmez Önemli 

Çok 
önemli Toplam 

Ortala
ma 

değer 

n % n % n % n % n % n %  

Kazanma-Kaybetme 25 4,8 16 3 68 20 49 9,3 368 70 526 100 4,4 
Sporcuların Özel 
Hayatları 53 10 45 8,6 96 18 87 16 244 47 525 100 3,8 

Sporcuların Becerileri 105 20 93 18 158 31 99 19 61 12 516 100 2,8 

Taraftarların Davranışları 93 18 97 18 133 26 99 19 98 19 520 100 3 
Sporcuların 
Müsabakadaki  
Davranışları 73 14 84 16 132 26 118 23 110 21 517 100 3,2 

Spor ve Sporcularla İlgili 
Kendi Bilgileri 159 31 84 16 94 18 73 14 107 21 517 100 2,8 

Yukarıdaki betimsel istatistik sonuçlarına ek olarak, ortaya çıkan gazete tercihleri alt 

boyutları ile katımcıların cinsiyet, yaş grubu medeni durum ve eğitimleri arasındaki farklılıkları 

ortaya koymak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre, 

cinsiyet, yaş grubu ve medeni değişkenleri ile ölçeğin alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Ancak, katılımcıların eğitim durumları ile yazar kadrosu 

(F(5;491)=2,96; p = .05) ve promosyon (F(5;483)=4,50; p = .05) alt boyutlarında anlamlı 

farklılıklar saptanmıştır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada, katılımcıların spor medyasının genel yayın anlayışından memnun 

olmadıkları ortaya çıkmış, spor haberleri açısından gazetenin diğer kitle iletişim araçlarına 

oranla çok düşük bir inandırıcılık oranına (%9.4) sahip olduğu belirlenmiştir. Spor 

medyasının spor kamuoyu üzerindeki bu imajı, üzerinde düşünülmesi ve düzeltilmesi gereken 

niteliktedir.  

Araştırma internet sitesi üzerinden yapıldığından katılımcılar, eğitim düzeyi yüksek 

sporseverlerden oluşmuştur. Katılımcıların % 68.6’sının üniversite eğitimi aldığı dikkate 

alınırsa, eğitim düzeyi yüksek olan sporseverlerin spor medyasını inandırıcı bulmadıkları ve 

spor medyasının yayın politikalarından memnun olmadıkları söylenebilir. Katılımcıların sadece 

% 2.9’u medyada yer alan haberleri inandırıcı bulduğunu belirtmiştir. İnandırıcılığını kaybetmiş 

bir spor medyasının ülkedeki sporun olumlu şekilde gelişmesine katkısının olamayacağı açıktır.  
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Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri de katılımcıların gazetelerin spor 

sayfalarının yayın anlayışından memnun olmadıklarının ortaya çıkmasıdır. Memnun olduğunu 

belirtenlerin oranı sadece % 8’dir. Bu durum karşımıza okuyucunun memnuniyetsizliğine 

rağmen takip ettiği bir yazılı spor medyası çıkarmaktadır.  

Araştırmaya göre, spor kamuoyunun spor medyasından en büyük beklentisi 

“tarafsızlıktır”. Katılımcılar, % 75.7 oranında spor yazarlarının tarafsız olması gerektiği 

noktasında birleşmiştir. Araştırmaya katılanların büyük bölümü, anket formunun sonunda yer 

alan görüş bildirme bölümünde spor medyasının “üç büyükler” olarak adlandırılan kulüplerin 

hegemonyasında olmasından duydukları rahatsızlığı bildirmiştir. Araştırmaya katılanların % 

97.9’u bir kulüp taraftarı olduğunu, taraftar oldukları kulüpleri de Fenerbahçe (% 29.8), 

Beşiktaş (% 27.6) ve  Galatasaray (%26.2) olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların % 41.7’sinin 

İstanbul’da yaşadığı da dikkate alınırsa, İstanbul’da yaşayan taraftarların da spor medyasının 

sadece futbol branşı ve üç kulüple sınırlı kalmasından duyduğu rahatsızlık çarpıcı olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Araştırmaya göre gazetelerin spor sayfalarının spor branşları hakkında bilgi içermesi, 

araştırma yazılarının fazla olması yine beklentiler arasındadır. Okuyucuların beklentileri 

arasında sayfalarda büyük ve çok fotoğraf olması en son sırada yer almıştır. Ancak günlük 

gazetelerin spor sayfaları ile günlük spor gazetelerinin çoğunluğu, böyle bir yayın anlayışından 

uzaktır. Sayfalar, renk cümbüşü içinde hazırlanmakta, hareketlilik ve görsellik ön plana 

çıkarılmaktadır. Kuşkusuz bu yapılanmanın temelinde yatan gerçek, spor sayfalarının hedef 

kitlesinin eğitim/gelir düzeyi düşük kesimden oluştuğu yargısıdır. Araştırmaya katılanların % 

58.8’inin üniversite eğitimi aldığı bu araştırmada beklentilerin toplumun bütün kesimine 

yayılabilmesinin ülkedeki genel eğitim düzeyinin de araştırmada ortaya çıkan orana 

yaklaştırılmasından geçeceği söylenebilir. Eğitim düzeyi yüksek bireylerden oluşan bir toplum, 

her alanda olduğu gibi daha nitelikli bir spor medyası talep edecektir. Bu sav yapılan analizler 

sonucunda da desteklenmiştir. Çalışmaya katılanların eğitim seviyeleri incelendiğinde 

ilköğretim mezunları ve üniversite düzeyinde eğitime sahip olanlar arasında anlamlı farklılar 

saptanmıştır. Örnek olarak üniversite mezunu veya üniversitede halen okumakta olan 

katılımcılar gazete tercihlerinde yazar kadrosunun daha önemli ( =3,73±0,90) vurgularken, ilk 

öğretim düzeyinde eğitime sahip olan katılımcıların gazete tercihlerinde promosyonların 

( =4.85±0,29) daha önemli olduğunu belirtmişlerdir.    
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Araştırmaya katılan spor medyası izleyicilerinin yarısına yakını (%44.5) spor 

müsabakalarına sıkça izleyici olarak katılan, % 61.9’u her gün spor sohbeti yapan, düzensiz de 

olsa sıkça aktif spor yapan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim düzeyleri de dikkate 

alındığında sporun bilinçli tüketicisi konumunda olan araştırma grubunun istekleri dikkate 

alınmalıdır.  

Spor branşları arasında en çok talep edilen branşın futbol olarak çıkması, genel görüşü 

doğrulamaktadır. Beklendiği gibi, futbolu basketbol izlemektedir. Voleybol, atletizm ve tenis 

daha sonra en yüksek oranı alan spor branşları olmuştur.  

Araştırmada kullanılan anketin son bölümünde katılımcılardan spor medyası ile 

araştırma hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların tamamına 

yakını spor medyası ile ilgili yapılan bu tür araştırmaların gerekliliği üzerinde birleşerek, 

medyaya eleştirilerini belirtmişlerdir. Spor medyası için, bütün spor branşlarına yeterli ilgiyi 

göstermemek, kulüp bazında adil davranmamak; yetersiz, taraflı ve sansasyonel yayıncılık 

yapmak suçlamalarını getirmişlerdir.  

Düşüncelerini ifade eden katılımcıların büyük çoğunluğu, araştırma sonuçlarının medya 

kuruluşlarına da iletilmesini istemiş ancak gazetelerin yayın politikalarında herhangi bir 

değişiklik beklemediklerine yönelik ümitsizliklerini de dile getirmiştir.  
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 AN APPLICATION MODEL OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND 
STRATEGIC PLANNIG FOR SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENTS OF  
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOLS  
 
Haluk ÇEREZ* 
  
 ABSTRACT 

In this study, total quality management and strategic planning studies will be held for Physical 
Education and Sports Schools in Turkey. Also the need of harmonization with rapid changes 
and developments will be highlighted too.  
  
Physical Education and Sports Schools should take their steps consciously and reliably 
towards their goals while designating their missions well. This situation will broaden the 
horizon of  Physical Education and Sports Schools which are infact more than needed in 
number. 
  
The Sports Management Departments of Physical Education and Sports Schools which will fill 
an important space in our country with the students they educate, do not still have a standard in 
education. This study was held in Sport Management Department in Akdeniz University. All 
students in the department were applied a survey and education, instructors, courses and 
infrastructure of the School was inquired.  
  
As a result, suggestions on student profile, facilities, quality and number of instructors, 
curriculums, applications, employement are presented by total quality and strategic planning 
approaches. 
  

         
  
  
  
    ANAHTAR  KELİMELER : Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Planlama, Kaizen  
  
 * - Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

GİRİŞ 
  

Ülkemizde, 1930’larda Eğitim Enstitüleri olarak alanlarında eğitim vermeye başlayan, 
1990’lardan itibaren de yapılanma dönemleri başlayan Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokul’ları (BESYO) günümüzde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 
Yöneticiliği, Antrenörlük, Spor Bilimleri ve Antrenörlük, Rekreasyon, Spor Bilimi gibi 
programları ile eğitim vermektedirler(1). 
  

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları fonksiyonları itibariyle üç gurup içinde 
toplanabilir;1) Öğretim elemanları ve araştırmacıları yetiştirenler: Lisansüstü eğitime (master, 
doktora, doktora sonrası) odaklanmış ileri teknoloji enstitüleri. 2) Genel üniversite eğitimi 
yapan Yüksek Öğretim Kurumları: Belirli sayıda mezuniyet sonrası eğitimi de vermekle 
birlikte, esas amaçları kamu ve özel sektörlerin insan gücü ihtiyacını karşılamaya dönük 
olanlar. 3) Meslek Yüksek Okulları: Ara kademe yöneticilerinin uygulamalara dönük 
alanlarda eğitimini sağlayan kurumlar(2). 
  

İkinci guruba giren Yüksekokulların tanımı, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na 
göre: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim–öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim 
kurumudur(m.7/g) şeklindedir. İfade edilen tanımına ve programlarına bağlı olarak, Bu 
Yüksekokulların Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun ettikleri öğrenciler  ülkemiz 
şartlarına göre; yetiştirilmelerindeki eksiklikler, devlet mevzuatı, istihdam sınırlılığı, sayısal 



fazlalık vb. gibi birçok nedenle ihtiyaç fazlası durumuna düşmektedirler. Bu yüzdendir ki 
özellikle BESYO’lara, bünyelerindeki bölüm sayılarına da bağlı olarak,  eğitim öğretim 
yöntemleri, müfredatları, alt yapıları, çevre ilişkileri, etkinlikleri, kaliteleri, stratejik planları 
bakımından çok önemli görevler düşmektedir.   
  

Bir yüksek eğitim kurumunun kalitesinin değerlendirilmesinde en iyi ölçütlerden biri 
toplumda oluşan imajıdır(2).  

  
Bugün BESYO’larda eğitim öğretim en fazla dört programdan oluşmaktadır. Bunlar, 

hemen hepsinde var olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği(SY), 
Antrenörlük ve Rekreasyon’dur. Spor Yöneticiliği Bölümü kapsamında; ağırlıklı olarak spor 
yönetimi ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim öğretim verilmekte, kamu 
ve özel sektörün spora ilişkin  yönetim kademeleri için eleman yetiştirilmektedir.  

  
Günümüzde eğitimde kalite arayışı, her durumda çevreyi, ortamı ve kendi özelliklerini 

dikkate alarak yaşayan, kendisini ve çevresini değiştiren insanı yetiştirme çabasına 
dönüşmüştür(3).  

  
 Eğitim sitemlerinde toplam kalite kavramının algılanmasında temel olarak iki sorun 
ortaya çıkmaktadır. Birincisi; ürünün sahip olması gereken normları sayısal olarak dile 
getirmek zordur. BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarının öğrendikleri ölçülebilse 
bile, öğretilmiş olanların gerçek yaşamla ilişkisini ölçmek daha zordur. İkincisi; üretim 
sürecindeki faaliyetlerin ürünün niteliklerine olan etkisini ölçmenin güçlüğüdür. BESYO spor 
yöneticiliği bölümü mezunlarının okulların müfredatları çerçevesinde öğrendiklerinin 
bazılarının   kalitesine ne ölçüde yansıyacağının bilinmesi noktasında da yetersiz 
kalınmaktadır(4).         

  
Eğitim siteminin en stratejik parçası olan okul örgütlerini diğer örgütlerden ayıran 

belli  özellikler  vardır. Eğitim örgütleri okul bazında incelendiğinde bu temel özellikleri şu 
şekilde sıralayabiliriz(5); 1) Girdi de çıktı da insandır. 2) Çeşitli değerler okullarda bir arada ve 
çatışma içinde bulunur. 3) Ürünü değerlendirme güçlüğü vardır. 

  
Eğitim sektörü, diğer bütün sektörlere benzer biçimde yaklaşımları, üretim süreci ve 

ürünleri olan, ayrıca bazı özellikleri açısından da kendine özgü nitelikler taşıyan bir yapı 
sergilemeye başlamıştır. Bu bağlamda; daha başarılı olabilmek, verimlilikte artış 
sağlayabilmek ve yüksek kalitede eleman yetiştirilmesi zorunluluğu nedeniyle toplam kalite 
felsefesinin BESYO’larda uygulanabilirliği göz önünde bulundurulması gereken bir gerçeklik 
olarak karşımıza çıkmaktadır(6). 
   

Toplam kalite uygulamaları ve yönetimi üniversitelerde eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmaların her kademesinde; fiziki, akademik altyapı,sınav ve değerlendirme sistemi, 
akademik/idari personel temin ve geliştirme sistemi, araştırma ve yayınlar, kurumsal gelişme 
planı(stratejik planlama) vb.  uygulanmalıdır(7). 
  
 Bu süreçle bağlantılı olarak BESYO’ların spor yöneticiliği bölümlerinin 
yapılanmasının temelinde; müşteri tatmini, sürekli iyileşme ve gelişme gibi Toplam Kalite 
Yönetimi (TKY) prensiplerini ve etkin yönetim süreçlerini ortaya koyan kurumsal gelişme 
planları olmalıdır. 
  



 Bu çalışmada ; BESYO’ların spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilere yapılan 
anket ile tespit edilmeye çalışılan beklentilere TKY ve Stratejik Planlama (SP) esasları 
doğrultusunda öneriler sunulmaktadır. 
  
  
 YÖNTEM 
  
 Akdeniz Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümündeki 1.2.3 ve 4. sınıflardaki 
(49 erkek 15 kız) 64 adet öğrenciye iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Birinci 
bölümdeki sorular öğrencilerin kişisel bilgileri, bölümü tercih nedenleri, bölüm hakkında 
bilgileri olup olmadığı, okudukları bölümü başkalarına tavsiye edip etmiyecekleri ve 
mezuniyet sonrası nasıl bir işte çalışmayı düşündükleri ile ilgilidir.  
İkinci bölümde ise, eğitim öğretim ve okulun fiziki şartları bakımından öğrencilerin bölümü 
değerlendirmeleri istenmiştir. Bu bölümdeki  anket soruları beşli Likert ölçeğine göre 
düzenlenmiştir. 
  
 Anket düzenlenirken öncelikle 25 kişilik bir öğrenci gurubuna bir pilot çalışma 
yapılmıştır. Daha sonra aynı guruba 20 gün ara ile anket uygulaması tekrarlanmış ve test r-test 
güvenilirliğine bakılmıştır. Ayrıca anketin iç tutarlılığı için Crombach Alpha analizi 
yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde; frekans dağılımları ortalama ve standart sapma 
hesaplanmıştır. Bu analizlerde SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
BULGULAR 

  
 Çalışmamızda Akdeniz Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümünde okuyan 1., 
2., 3. ve 4. sınıflardan 64 öğrenciye anket uygulanmıştır. 
  
 64 öğrencinin 49’u erkek (%76,6), 15’i kız (%23,4) dır. 
  
 Sınıf dağılımları ; birinci sınıftan 14 (%21,9), ikinci sınftan16 (%25), üçüncü sınıftan 
14 (%21,9), dördüncü sınıftan 20 (%31,3) öğrencidir. 
  
 Öğrencilerin 53 tanesi (%82,8) düz lise mezunudur. Ve bu öğrencilerin 36 tanesi de 
(56,3) spor lisesi çıkışlıdır. Ayrıca 10 öğrenci değişik branşlardan olmak üzere meslek lisesi 
çıkışlıdır. 
  
 Üniversite sınavına toplam giriş sayılarına göre dağılım ise; altı kez giren 1, dört kez 
girenler 5, üç kez girenler 27, iki kez girenler 12, ilk kez girenler 12 kişidir. 
  
 BESYO Spor Yöneticiliğini tercih sıralamasında, 20 öğrenci (%31,3) birinci sırada 40 
öğrenci (%62,5) ikinci sırada tercih etmişlerdir. 
  



 Akdeniz Üniversitesi BESYO’yu tercih nedenleri olarak, ailelerin aynı şehirde olması 
(%57.8), Antalya’nın sosyal imkanlarının fazla oluşu (%39,8), özellikle bu bölümün istenmesi 
(%26,6), açıkta kalmamak (21,9) gibi faktörler öncelikle sıralanmaktadır. 
 Ayrıca, göze çarpan dağılımlar olarak aşağıdaki sonuçları görmekteyiz. 
  

Tablo 1: Spor Yöneticiliği Bölümünü Tercih Nedeni 
Sınıf Cevapsız İleride 

yapacağım 
işe uygun 

Ailemin isteği 
üzerine 

Arkadaşlarımla 
aynı bölümde 

olmak 

Puanım bu 
bölüme yetti 

  
Toplam   

 

1       

  4 9 1   14   

 
 

2       

  5 11     16   

 
 

3       

1 7 6     14   

 
 

4       

  4 14   2 20   

 
 

Toplam       

1 20 40 1 2 64   

 
 

   
Tablodan, ailelerin tercihte önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 
  
Tablo 2: Mezuniyet Sonrası Tavsiye 

Sınıf Kesinlikle 
edecegim 

Edecegim Kararsizim Etmeyecegim Kesinlikle 
etmeyecegim 

Toplam   

 

1       

2 5 5   2 14   

 
 

2       

4 7 3 2   16   

 
 

3       

2 7 5     14   

 
 

4       

1 2 14 1 2 20   

 
 

Toplam       

9 21 27 3 4 64    



 

   
Tablodan, mezuniyet sonrası okudukları bölümü sonrakilere tavsiye konusunda edeceklerle 
kararsızların hemen aynı sayıda oldukları görülmektedir. Son sınıftaki kararsızların sayısı 
dikkat çekicidir. 
  
Tablo 3:  Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Yerler 

Sınıf Bölümle ilgili Devlet 
memuru 

Herhangi Özel sektör Toplam   

 

1      

3 6 1 3 13   

 
 

2      

9 5   1 15   

 
 

3      

4 3 1 3 11   

 
 

4      

2 5 1 9 17   

 
 

Toplam      

18 19 3 16 56   

 
 

   
Tablodan, öğrencilerin çoğunluğunun mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri alanların 
okudukları bölümle ilgili ve devlet güvenceli olması dikkat çekmektedir. Özel sektör 
isteyenlerin sayısı da 16 (%25) oldukça fazladır. Bunların dışında; 
  
Bölümden beklentiler olarak; 

- -          Mesleki yeterlilikte eğitim verilmesine, 52 (%81,3) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 

- -          Teorik olduğu kadar pratik eğitime de önem verilmesine, 47 (%73,4) öğrenci çok 
önemli yanıtı vermişlerdir. 

- -          Sınıflarda daha az kişi olmasına, genel vurgulama fark etmez olmuştur. 
- -          Seçmeli derslerin sayılarının arttırılmasına, 37 (%57,8) öğrenci çok önemli yanıtı 

vermişlerdir. 
- -          En az bir yabancı dilin tam olarak öğretilmesine, 56 (%87,5) öğrenci çok önemli 

yanıtı vermişlerdir. 
- -          Okul sonrası iş için okul katkısının arttırılmasına, 54 (%84,3) öğrenci çok önemli 

yanıtı vermişlerdir. 
  
Bir dersi önemli kılan faktörler olarak; 

-    Güncel olmasına, 41 (%64) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
-    Uygulamalı olmasına, 37 (%57,8) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 



-    Dersin öğretim elemanı ve işleyiş biçimine, 44 (%68,7) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 
-    İlgi alanlarına hitap etmesine, 46 (%71,8) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
-    İleride yarar sağlayacak bilgiler içermesine, 47 (%73,4) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 
- -          Hayatlarına değişiklikler ve yenilikler katmasına, 44 (68,7) öğrenci çok önemli 

yanıtı vermişlerdir. 
- -          Ders anlatım yönteminin açık ve anlaşılır olmasına, 44 (%68,7) öğrenci çok 

önemli yanıtı vermişlerdir. 
- -          Öğretim elemanının ders konusundaki bilgisi, ilgisi ve başarı düzeyi durumuna, 49 

(%76,5) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
   
Seçmeli derslerin tercihinde etki eden faktörler olarak;  

- -          Dersin hangi öğretim elemanı tarafından verildiğine, 41 (%64) öğrenci çok önemli 
yanıtı vermişlerdir. 

- -          Bu derslerin ileride kullanılabileceğine, 47(%73,4) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 

- -          Arkadaşlarının da o dersi seçmesine, 20 (%31,2) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 

- -          Ders konularının kolay olmasına, 16 (%25) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 

- -          Dersin ilgi alanlarına hitap etmesine 44 (%68,7) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 

  
Okuldaki öğretim elemanı – öğrenci ilişkileri olarak; 

-    Öğretim elemanlarından ders dışında da bilgi alınabilmesine, 51 (%79,6) öğrenci çok 
önemli yanıtı vermişlerdir. 
-    Başvurulduğu zaman ilginin esirgenmemesine, 51 (%79,6) öğrenci çok önemli yanıtı 
vermişlerdir. 
- -          Öğretim elemanlarının öğrencilerle konuşma ve tavırlarında ölçülü olmasına, 41 

(%64) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
- -          Öğretim elemanlarının ilgisizliğini belli edercesine kısa cevaplar vermesine, 40 

(%62,5) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
  
Okulun fiziki koşulları olarak; 

- -           Spor alanlarının eksikliğine, 38 (%59,7)  öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
- -          Okul kütüphanesinin yeterliliğine, 36 (%56,2) öğrenci çok önemli yanıtı 

vermişlerdir. 
- -          Okul içinde müzik yayınına, 29 (%45,3) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
- -          Sosyal faaliyetlerin azlığına, 30 (%46,8) öğrenci çok önemli yanıtı vermişlerdir. 
- -          Yeşil alan düzenlemesinin azlığına, 30 (%46,8) öğrenci çok önemli yanıtı 

vermişlerdir. 
  
  
BESYOLARDA  VE BÖLÜMLERİNDE MÜŞTERİ  YAPISI 

  
TYK perspektifiyle bakıldığında BESYO’larda müşteriler; iç ve dış müşteri olarak iki 

grupta ele alınabilir. İç müşteri; öğrenciler, çalışanlar(akademisyenler, idari personel, ücretli 
çalışanlar) ve destek veren gönüllü kişi ve kuruluşlar), dış müşteriler ise; iş sektörü, aileler, 
spor bilimleri camiası, sporun tanıtımını ve dağıtımını yapan kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler 



ve bu kurumlarda çalışanlar, spor malzemesi üreticileri ve dağıtıcıları, özel ve kamu 
kurumları, ve toplumdan oluşur(8). 
  

Eğitimdeki rekabet ortamında BESYO’ların ve bünyelerindeki tüm bölümlerin temel 
hedefi; hem iç müşteri hem de dış müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterinin henüz talep 
etmediği fakat gereksinim duyduğu veya duyabileceği farklılıkları yakalamayı, bunu 
yaratacak yetenek ve beceriye sahip öğrencileri yetiştirmektir.    
  
  

BESYOLARDA ve BÖLÜMLERİNDE  SÜREKLİ  İYİLEŞME  VE  GELİŞME 
  

TKY’nin temel felsefesi olan sürekli  iyileşme ve gelişme KAİZEN (KAİ=Sürekli, 
ZEN=İyileşme); geleneksel süreç ve yapıları bir yana bırakarak, bunların yerine yaratıcılığa 
ve değişime açık olan yeni süreçlerin yaşanan ve/veya yaşatılan organizasyonel kültürün ve 
bireysel davranışların bir unsuru haline gelmesidir(10). KAİZEN; sürekli ve sistematik 
değişimi ifade etmesinin yanında, bunu sadece dışsal unsurların değil, büyük ölçüde içsel 
unsurların baskısı ve ötelemesi sonucu yapılması anlamı taşır.   

  
BESYO’lardaki her bir program gibi Spor Yöneticiliği de kendi alanında uzmanlık 

gerektirmekte ve direk olarak insanla ilişkili bulunmaktadır. Eğitimde toplam kalite 
uygulamalarının çıkış noktası misyon ve stratejik amaçlara ulaşmak olduğuna göre, çağdaş 
yeniliklere ve gelişmelere ayak uyduracak misyon ve stratejik amaçları tespit edebilmiş, bu 
yöndeki hazırlıklarını değişen çağımızın hızına uydurabilen bir Spor Yöneticiliği 
Programı’nın daha verimli olacağı muhakkaktır(8). 

  
Sürekli iyileşme ve gelişme; organizasyondaki herkesin standartlar ne olursa olsun ona 

ulaşmayı hedeflemesiyle değil onu bir öncekinden daha yukarıya çıkarmayı hedeflemesiyle 
gerçekleşir(11). BESYO Spor Yöneticiliği Bölümlerinin Türk Milli Eğitim Sitemi ile paralellik 
sağlayacak biçimde, ihtiyaçları göz önünde bulunduran, çağcıl bilgileri aktarmayı hedefleyen, 
kadrosuyla, alt yapısıyla yetkin bir kurum olması ve buna göre hazırlanmış misyon ve 
stratejik amaçları olması gerekir. 
  

Stratejik amaçların somut planlara dönüşmesi, programların misyonu gerçekleştirmek 
üzere  hazırlanması, tüm kaynakların bu misyon için kullanılması, misyonun ve programın, 
onlara bağlı olanak verilen hizmetlerin zaman içinde değişen iç ve dış toplumsal koşullar 
ışığında düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gereklidir(12). 
  

BESYO’lar ve bünyelerindeki bölümler, değişime ayak uydurabilme, kendilerini 
iyileştirme ve geliştirme misyonunu kendisinde görmeli ve bunun için eylemler yapmalıdır. 
Spor Yöneticiliği Bölümü de bu değişikliklere paralel olarak kendisi de değişebilirse ve 
ulaştığı hedefleri sonrasında yeni hedefleri belirleyebilirse, öğrenmeyi öğrenebilirse kendi 
sürekliliğini garanti edebilecektir. Öğrenen bir birim; bilgiyi yaratma, edinme, aktarma, yeni 
bilgi ve kavrayışları yansıtmak için davranışlarını değiştirme becerisine sahip olan birim 
demektir(13). 
  

Stratejik plan dinamik bir güçtür; yeni bir düzey sağlar, ileriye gidişi düşünmedir ve 
yeni bir fikirdir(14).  
  



 Stratejik Planlama ile Spor Yöneticiliği Bölümü kendisine;”biz kimiz?”,”şu an 
neredeyiz?”,”nereye gitmek istiyoruz?”,”oraya nasıl varırız?” sorularına  yanıt üretebilmek 
için sistematik bir çalışma süreci hazırlar(15). 
  
 Yukarıda belirtilen sorulara en doğru yanıtı bulabilmenin yolu, etkin yönetimin de ön 
şartı olan doğru misyon tanımlamasıdır. Spor Yöneticiliği Bölümleri topluma kendilerini 
misyonları ile anlatacak ve kabul ettireceklerdir. Devamlarını ise bu misyon yolundaki 
başarıları ile sağlayacaklardır. Spor Yöneticiliği Bölümlerinin yapılarına ve yeteneklerine 
uygun olarak seçilmiş, gelecekteki faaliyet alanları ile bağlantılı bir misyonları 
olmalıdır(Tablo-4). 
Tablo 4: Spor Yöneticiliği Bölümleri Misyon Örneği 
Spor Yöneticiliği Bölümü; 
Ulusal ve evrensel spor bilinci gelişmiş, fırsat eşitliği temelinde, sporun toplumda yaygınlaştırılması felsefesine 
inanan, sporu bir birikim ve kültür olayı olarak gören, spor bilimlerine ve felsefesine inanan, bilgiye, bütün 
araçları kullanarak ulaşabilen, dünya ve ülke sorunlarını bilen, spordaki değişiklikleri ve gelişmeleri yakından 
izleyen, spordaki toplumsal beklentileri okuyabilen, zamanı etkin ve verimli kullanma bilinci gelişmiş, diğer 
kültürlerle ilişki kurabilen, mevcut mesleki bilgileri doğru ve tam edinmiş, yeniliklere ve değişime açık, 
özgüveni gelişmiş yaratıcı, çalışkan, dürüst, alçakgönüllü,hoşgörülü, yardımsever, yeteneklerinin bilincinde ve 
katılımcı spor yöneticileri yetiştirmek, 
Spor bilimlerine ulusal ve uluslar arası düzeyde özgün katkılar yapmak, kamuoyuna sporun sosyal boyutlarıyla 
ilgili doğru mesajları iletmek üzere vardır.  
Ve yakın gelecekte; 
Sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, talep edilen, yetkin ve donanımlı spor yöneticileri yetiştiren,  
“Danışılan”, spor yönetimi ve politikalarına yön verebilen, 
Spor Bilimleri alanında, yayın kalitesi ve kantitesi açısından uluslar arası standartları yakalamış,  bir kurum olma 
hedefindedir. 

Açık ve anlaşılır olması gereken bir misyon cümlesi ile birlikte önemli bir adım da onu 
harekete geçirmektir. Harekete geçme; gelişmenin ölçülebilmesi, sayısallaştırılmış açık 
stratejik amaçların ortaya konması demektir. Misyon; Spor Yöneticiliği Bölümünün varolma 
nedenini ortaya koyarken, stratejik amaç, Tablo-5’de verildiği gibi, belirli bir alanda bölümün 
neyi gerçekleştirmek istediğini tanımlamaya ve önemli sonuçları açıklamaya çalışır(8).  

Tablo 5: Spor Yöneticiliği Bölümü İçin Stratejik Amaçlar Örneği 

   BESYO’LARIN Spor Yöneticiliği  Bölümleri; Öğreten bölüm zihniyetinden, öğrenen öğrenci ve öğretim 
elemanlarına doğru yol almak, mesleki bilgiler bakımından güncel ve objektif olmak, en güncel bilgileri vermek, 
öğrencileri ve öğretim elemanlarını çağa uygun beceriler kazanmaya yöneltmek, öğrencilere ve öğretim 
elemanlarına yaratıcılık ve özgür düşünme ortamı sağlamak, öğrencileri sporun yanında araştırmaya ve sosyal 
beceriler kazanmaya teşvik etmek, mesleki kişilik bilinci vererek vatanına yararlı bireyler yetiştirmek için, 

· Devletin ve üniversitelerin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirmeli,  
· Sportif ortamın yanında, sosyal ve kültürel ortamı da tarafsızca yaratmaya çalışmalı,  
· Bilgi yeterliliği için, seminer, sempozyum, konferans, kongre vb. etkinlikler yapmalı,  
· Eğitim-öğretim kadrolarını konusunda uzman kişilerle takviye etmeli,  
· Müfredat bütünlüğü içinde yabancı üniversitelerle işbirliği içinde olmalı,  
· Güncel yerli ve yabancı her türlü mesleki yayını takip etmeli,  

· Modern öğretim teknikleri ve araçları kullanılmalı,  
· Öğrencileri ve öğretim elemanlarını da düşünerek olabildiğince kapsamlı bir kütüphaneye sahip 

olmalıdırlar.  

  
  
  

Spor Yöneticiliği Bölümleri stratejik planlamanın ve etkin yönetim sürecinin ikinci 
adımı olarak GZFT(güçlü, zayıf yönler  ile fırsatlar ve tehditler) analizi yapmalıdırlar. GZFT 
analizi; “şuan neredeyiz?” sorusuna verilecek sistematik bir cevaptır. Tablo-6’de verildiği 



gibi, GZFT analizinde Spor Yöneticiliği Bölümleri iç çevresini analiz ederek güçlü ve zayıf 
yönleri, dış çevresi analiz ederek fırsatları ve tehditleri belirler(8).  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tablo 6: Spor Yöneticiliği Bölümü Örnek GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR 
· Deneyimli ve konusunda uzman bir 

kadroya sahip olma  
· Eğitimde yeterli uygulama olanakları 

bulunması  
· Müfredatın güncel ve kaliteli olması  
· Yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle 

bağlantılar  
· Giriş sınavlarının içeriğinin 

hedeflenen öğrenci kitlesi ile 
örtüşmesi  

· Modern eğitim-öğretim ortamının 
sağlanması  

  
  

· Alanında bulunduğu ilde tek olması  
· Turizm merkezi bir il olması, spor 

tesisleri zenginliği  
· Mevsim avantajı nedeni ile çeşitli 

branşlarda ulusal ve uluslar arası 
düzeyde sportif müsabakalar 
yapılması  

· İl çevresinin rekreatif etkinliklerin 
gelişmesine açık olması  

· Yerel yönetimlerin spora olumlu 
yaklaşımı  

  

ZAYIF YÖNLER TEHDİTLER 

· Bütçe yetersizliği  
· Çalışanların yaşam standartlarının 

düşüklüğü  
· Öğrencilerin barınma ve ulaşım 

problemleri  
· Öğrencilerin sosyo-ekonomik yapıları  

· BESYO’nun örgütsel yapısındaki 
problemler  

· Mezuniyet sonrası iş olanaklarının 
artı özellikler istenmesi dolayısıyla 
kısıtlılığı  

· Okul sektör işbirliğinin zayıf olması  
· Hükümet politikalarından 



· Öğrenci özellikleri ile okulun 
özelliklerinin örtüşmemesi  

· Yabacı dil eğitiminin kısıtlılığı  
· Yerel yönetimlerle işbirliğinin 

olmayışı  
· Güncel bilgilere ulaşmadaki zorluklar  
  

kaynaklanan kısıtlamalar  
· 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’ndan kaynaklanan sorunlar  
· Rekreasyon Bölümlerinin sayı olarak 

artması, hatta aynı BESYO’da 
rekreasyon bölümünün bulunması  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SONUÇ VE ÖNERİLER 
  

BESYO’ların Spor Yöneticiliği bölümlerinin, ülkemizde sporun yaygınlaşması, daha 
organize ve bilinçli faaliyetler olarak sürebilmesi dolayısıyla gelişmiş ülkeler düzeyinde bir 
seviyeye ulaşılabilmesi bakımından önemi büyüktür. Bugün Türkiye’de 50’nin üzerinde 
BESYO bulunmasına rağmen bu BESYO’ların sadece 5-6 tanesinde Spor Yöneticiliği 
Bölümü vardır. Bu sayının kısıtlı kalması da bugün için hem BESYO’lar hem de Türk sporu 
adına daha iyi olacaktır kanısındayım. 

  
Yetişmiş insan unsurunun kaynağı olan BESYO’lar bu bağlamda gerçekten vasıflı 

spor yöneticilerini Türk sporuna kazandırmalıdırlar. Müfredatları, öğretim elemanı sayıları ve 
yeterlilikleri tartışmaya açık olan BESYO’larda altyapı eksiklikleri, uygulama olanaklarının 
kısıtlılığı, bazı BESYO’ların bünyelerinde yer alan ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin önünü, 
statüleri ve iş olanakları bakımından kapadığına inandığım Rekreasyon Bölümlerinin acele ile 
açılmış olması gibi sorunlar da eklenince eğitim-öğretimde ve mezunların kalitesinde 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu da doğal olarak Türk sporuna  verimlilik olarak 
yansıyamamaktadır.  

  
Bu bağlamda sektörle ilişkiler göz önüne alınmadan ve plansızca açılan BESYO’lar 

bundan böyle bölümlerini daha planlı ve gerçekten ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte 
eleman yetiştirmek amacıyla açmalıdırlar. Bu yaklaşım işsizliğe ve istihdam dışı iş arayışına 
son verecektir. 

  



Spor Yöneticiliği mezunlarının devlet memuriyeti beklentilerini  karşılayacak olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün (GSGM), akıbetinin de henüz netleşmediği ülkemizde 
Spor Yöneticiliği Bölümlerinin sayılarının artması değil var olanların daha kaliteli eğitim 
olanaklarını araması gerekmektedir. Var olan Spor Yöneticiliği Bölümleri müfredat birliği 
içinde olmalı, uygulamaları tam ve yeterli olmalı ayrıca Rekreasyon Bölümlerinin altyapısını 
oluşturacak ortak derslere de yer vermelidirler. 

Bu bağlamda Spor Yöneticiliği Bölümlerinde; 
· ·        Mesleki yeterlilikte eğitim verilmeli, 
· ·        Sınıf sayıları 15-20’yi geçmemeli, 
· ·        Uygulamalara da ağırlık verilmeli, dersler güncel ve konusunda uzman 

olan kişilerce verilmeli, 
· ·        Seçmeli derslerin sayıları arttırılmalı, 
· ·        En az bir yabancı dil tam anlamı ile öğretilmeli, 
· ·        Okulun fiziki koşulları (spor tesisleri, kütüphane, çevre düzeni vb.) 

tamamlanmalı, 
· ·        Modern eğitim-öğretim teknikleri kullanılmalıdır. 

  
Özellikle gelişmiş ülkelerde önemi kavranmış ve hayata geçirilmiş olan Toplam Kalite 

Yönetimi ve Stratejik Planlama çalışmaları ülkemizde birkaç üniversite ile sınırlı 
kalmamalıdır. İç ve dış müşterilerin memnuniyetleri ve beklentileri karşılanmalı, bunun için 
yeni projeler, yönetsel yapılanmalar, sektörle işbirliğinin gelişimi ve halkın bilinçlendirilmesi 
çabaları arttırılmalıdır. 

  
Sürekli gelişme ve çağın hızına ulaşma yolunda Spor Yöneticiliği Bölümleri, ülke 

çapında amaç birliği edinerek, ortak misyon tespiti ve stratejik planlama adımlarını atmalılar 
ve dünya örneklerini de göz önüne alarak biz kimiz?, şu an neredeyiz?, nereye gitmek 
istiyoruz?, oraya nasıl varırız? sorularının yanıtlarını bulmalıdırlar. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Hacettepe, Gazi, Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulları ile Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda 3. ve 

4. sınıf öğrencilerinin serbest zaman alışkanlıkları içersindeki sporun yeri ve önemini 

belirlemek, ayrıca serbest zamanı değerlendirme ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin 

tesbit edilmesidir. 

Bu amaçla, araştırma kapsamında bulunan katılımcıların sayısı 3. ve 4. sınıf ile 

sınırlandırılmıştır. Öğrenci sayıları belirlenirken tabakalı örneklem yöntemi uygulanmıştır. 

Böylece araştırmanın toplam 348 öğrenciden oluşan örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu 

araştırmadaki veriler araştırmacı tarafından belirlenen değişkenler doğrultusunda oluşturulan 

çoktan seçmeli sorularla hazırlanan anket ile toplanmıştır. Anket spor eğitimi veren yüksek 

öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere uygulanmıştır.  

Öğrencilerin serbest zamanlarında spora ilişkin faaliyetlerini araştırmak için yapılan 

ankette, öğrencilere seçenekli sorular yöneltilmiştir. Düzenlenen serbest zaman etkinlikleri ve 

bunlara katılıp katılmadıkları üzerinde durulmuştur. Durum tespitine yönelik yapılan anket 2 

bölümden oluşmaktadır. Anketin 1. bölümünde 7 soru bulunmakta ve öğrencilerin kişisel 

özelliklerine yöneliktir. 2. bölümde 20 soru bulunmakta ve öğrencilerin serbest zamanları ve 

bunları değerlendirmelerine yöneliktir. Toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Bütün analizler 

SPSS 10.00 paket programı ile  hesaplanmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri ile serbest 

zamanlarında sporu nasıl değerlendirdiklerine yönelik değerlendirmeler yüzde ve frekans 

şeklinde verilmiş, ayrıca bunlar arasındaki ilişki Cramer’s V testi ile belirlenmiştir.  

Cinsiyet ile serbest zamanda seçilen sporların nedenleri arasında, üniversitelerle 

serbest zamanda yapılan spor etkinliklerine ayrılan zaman arasında, öğrencilerin serbest 

zamanda okul tesislerinden yararlanma oranları  arasında, üniversitelerle mevcut tesislerinde 

bulunan araç-gereçlerin yeterli olmadığı yönünde, serbest zamanda kullanılan tesislerdeki 

karşılaşılan sorunlar arasında, düzenlenen serbest zaman etkinlikleri arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). 
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre sonuçta, üniversite öğrencilerinin 

serbest  zaman   aktivitelerini  seçme  nedenleri  ile  cinsiyet  arasında, üniversitelerle serbest 

zamana ayrılan süre arasında, araç gereç yeterlilik oranında, tesislerden yararlanma oranları 

ve okulda düzenlenen etkinlikler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman faaliyetleri, spor, demografik yapı. 

 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to identify the importance and the position of sports in 

recreational activities of the 3th and 4th  grade students from Hacettepe, Gazi, Ankara and 

Middle East Technical University’s physical education and sports department and 

higherschools with sport science and technology and also to identify the relationship between 

having recreational activities  and demographic properties. 

 For this purpose, only  3th and 4th  grade students accepted as a participant. Stratified 

method was used to define the number of the students. Total 348 student accepted to compose 

the  sample group of study. The multiple choice questionnaire composed according to the 

variables defined by researcher was used to collect the datas in this study. The questionnaire 

was applied to the student who study in sports higher education departments. 

 In questionnaire the multiple choice questions were asked to student to investigate the 

activities of sports in recreational time. Organized recreational activities and the participation 

to those activities were considered. The questionnaire to fixate the case composed of two 

parts. In first part, there is 7 questions and it intended to the personal characteristics of 

students. There are 20 questions in second part and it intended to the recreational time of 

students and the evaluation of this period. It compose of total 27 questions. All the analysis 

were done by using SPSS 10,00 package program. Demographic properties of students and 

the evaluation of using sports activities in recreational time were given in percentage and 

frequency and also relationship between these was defined by Cramer’s V Test.  

 Significant relationship (p<0,05) were found between reasons of gender and sports 

choosen in recreational activities, the amount of time for sports in recreation period and the 

universities, the percentages of using schools’ facilities, insufficient equipments of 

universities current facilities  and organized recreational activities. 

 As a result, according to these findings, significant relationship was found between the 

reasons to choose the recreational activities and gender, universities and the the amount of 

time for recreational activities, the percentage of the using facilities and organized activities in 

school. 
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Key Words: Recreational activities, sport, demographic properties. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği birçok 

değişiklikler mevcuttur. Değişiklikler insanların yaşam biçimlerini etkilemekte ve yeni 

davranışlar edinilmesi gereğini ortaya koymaktadır (Çamlıyer, 1991).  

Spor ve insan yaşamı  birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. her sağlam, 

güvenilir bir nesil yetiştirmenin, kalkınabilmenin hatta ulusça çağın  içinde ilerlemenin en 

etkili faaliyetlerinden birinin spor olduğu, bizdeki uygulamanın dışında, bütün dünya 

milletleri tarafından tartışmasız kabul edilmektedir. 

Genç bir yapıya sahip olan nüfusumuzun içinde öğrenci kesimi en duyarlı, dinamik, 

yeniliklere açık, girişken bir yaş kesimidir. Yaşantımızda çok önemli bir yeri ve değeri olan 

yüksek öğretim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin bu günümüzün mutluluk kaynağı ve 

aynası olduğu kadar geleceğimizin de ümidi tükenmeyen potansiyeli ve güvenidir Bu nedenle 

öğrencilerle ilgili konular, serbest zamanları değerlendirme sorunları, tüm yüksek öğrenim 

kurumlarının ortak konuları ve sorunlarıdır. Bunun sonucu olarak serbest zamanları 

değerlendirme sorunları, her ülke ve millet için olduğu gibi ülkemizin de sosyal, kültürel, 

ekonomik, politik ve yönetim şekli gibi ana sistemleriyle çok yakın ilgi ve ilişkiler içindedir 

(Mutlutürk, 1991). 

Serbest zaman kavramı bir çok yazar değişik fakat birbirine yakın bir şekilde 

tanımlamışlardır. Bunlar şöyledir; 

Tezcan (1993)’a göre serbest zaman “bireyin hem kendisi hem de başkaları için bütün 

zorunluluklardan ya da bağlantılardan kurtulduğu ve kendi isteği ile seçeceği bir etkinlikle 

uğraşacağı zamandır” şeklinde tanımlamıştır. 

Abadan (1961)’e göre serbest zaman “uyumak, yemek yemek, vücut temizliği 

yapmak, fakülteye gidip gelmek, ders veya bir işte çalışma zamanı dışında kalan vakit”tir 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Serbest zaman “kişinin çalışma, uyku ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında 

kalan zamanıdır” (Gökmen, Açıkalın,1985). 

Gençliğin bir kısmını oluşturan üniversite öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere 

katılımı zorunlu tutulmaz. Öğrenci özgür iradesi ile seçtiği herhangi bir spor dalında kendisini 

kanıtlamak, bilgi ve becerisini daha üst düzeye çıkarmak ister. İlgililer öğrencilerin istek ve 

beklentilerini olanaklar çerçevesinde karşılamak durumundadır. Çünkü kişi, severek yapmak 

istediği bir alanda doyuma ulaşma olanağı bulamazsa, diğer alanlarda kendisi için zararlı 
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olana eylemlere yönelebilir. Gençler kötü alışkanlıklara genellikle serbest zamanlarında 

anlamlı bir uğraş bulamadıkları için yönelirler (Aydoğan, 1993).   

Serbest zamanı değerlendirmede gençliğin kendilerine göre tercihleri, beklentileri 

farklılaşmaktadır. Gençlik dönemi insan yaşamının önemli bir dönemi olup, kişinin sürekli ve 

düzenli olan gelişmesinin bir aşamasıdır (Öztürk, Özbay, 1989). 

Kılbaş (1994) serbest zamanı değerlendirmenin yararlarını serbest zaman 

merdiveninde Kendimi gerçekleştirme(Selffilment), maceracı(Adventuresome), seçici 

(Selective), doyum (Satisfaction), kendini anlatma (Expresself), yaratıcı (Creative), ilgilerin 

çeşitlendirilmesi (Voluntary Participation), toplumsal (Social) şeklinde sınıflandırmaktadır. 

Serbest zamanı değerlendirme etkinliklerine katılmanın en önemli nedenleri; serbest 

zamanı zevk olarak yaşamak, işten daha değişik bir şey yapmak, arkadaşlarla etkileşim 

kurmak, yeni deneyimler elde etmek, bazı şeyleri başarma duygusunu yaşamak, yaratıcı 

duygu tatmak, toplumsal yarar elde etmek, zaman geçirmektir. 

Ülkemizde üniversite öğrencilerinin spor yapma imkanı, üniversitelerin bu konudaki 

yatırımları ile doğru orantılıdır. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirme 

etkinliklerinde, konuya sadece spor açısından bakacak olursak, karşılaştıkları sorunlar oldukça 

fazladır. Bunların başında, tesis, araç-gereç, altyapı, öğretici eleman vs. sorunların gelmekte 

olduğundan söz edilebilir. Öncelikle bu sorunların ortadan kaldırılması veya en aza 

indirilmesi, çeşitli teşvik edici ve  özendirici organizasyonların yapılması onların spora 

yöneltmede faydalı olacaktır. Ayrıca spor ortamını daha iyi tanımalarına, sevmelerine, 

dolayısıyla serbest zamanını yapıcı etkinliklerle değerlendiren gençlerimizin artmasını 

sağlayacaktır. Bu da; sağlıklı arkadaş ilişkilerini geliştirebilen, kurallara uyan, mücadele eden, 

karşısındakinin hakkına saygı gösteren, uyumlu, başarılı ve anlayışlı bir gençlik ve dolayısıyla 

geleceğin faydalı toplumunu oluşturacaktır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu  

Bu araştırmanın evrenini,  Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü, Gazi Üniversitesi 

ve Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır.  

 

 

Tablo 1 : Üniversitelerin 3 ve 4. Sınıflarında Okuyan Kız ve Erkek Öğrenci Sayıları 
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ÜNİVERSİTE ADI 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR  

TOPLAM Kız Erkek Kız Erkek 

Hacettepe Üniversitesi 25 43 14 33 115 

Ankara Üniversitesi 16 18 9 19 62 

Gazi Üniversitesi 117 170 121 164 572 

ODTÜ - 11 7 6 24 

TOPLAM 158 242 151 222 773 

Bu çalışmada örneklemin oluşturulması için tabakalandırma yöntemi kullanılmış ve 

her okulu temsil edebilecek sayıda öğrenciye seçilmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları  

 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmaya yönelik literatür taranarak, 

araştırmacı tBarafından belirlenen değişkenler doğrultusunda belirlenen sorular doğrultusunda 

oluşturulan anket kullanılmıştır. Sorular konu uzmanlarının görüşü alınarak hazırlanmıştır. Bu 

çalışmalar sonunda anketteki eksiklikler giderilmiş ve ankete son hali verilmiştir.  

 Kullanılan anket 2 bölümden oluşmuştur. İlk bölümde katılımcıların kişisel 

özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 7 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde 

öğrencilerin serbest zaman alışkanlıklarını belirlemek doğrultusunda hazırlanan ve 

öğrencilerin serbest zaman alışkanlıklarında sporun yerini anlamaya yönelik 20 sorudan 

oluşmaktadır.  Anket çoktan seçmeli soru örneklerinden oluşmaktadır.  

Verilerin Toplanması  

 Veriler Hacettepe, ODTÜ, Gazi ve Ankara Üniversitelerindeki Spor Bölümlerinde 

okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Nisan 2003 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında okullarının 

derslik ve kafeteryalarında  araştırmacı tarafından dağıtılıp daha sonra tekrar araştırmacı 

tarafından  toplanmıştır.  

Verilerin Analizi  

 Anket sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Veriler 

yüzde (%) ve frekans dağılımları ile verilerek yorumlanmıştır. İlişkiyi saptamak amacıyla 

Cramer’s V testi kullanılmıştır.  

 



 6 

BULGULAR 

 Hacettepe, Odtü, Gazi, Ankara üniversitelerinde eğitim görev öğrencilerin yaş, 

cinsiyet ve öğrenim gördüğü üniversitelere göre serbest zaman etkinlikleri içerisindeki rolleri 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 2 : Öğrencilerin Yaşlara Göre Dağılımları 

Yaş Aralığı f % 

20 – 21 yaş arası 66 19 

22 – 23 yaş arası 209 60.1 

24 ve üzeri 73 20.9 

Toplam 348 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %19’u 20-21 yaş arasında, 

%60.1’i 22-23 yaş arası, %20.9’u 24 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. 

Tablo 3 : Öğrencilerin Cinsiyetlere Göre Dağılımları 

Cinsiyet f % 

Kız 138 39.7 

Erkek 210 60.3 

Toplam 348 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %39.7’sinin kız, %60.3’ünün 

erkek olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 : Öğrencilerin Okullara Göre Dağılımları 

Okul F % 

Hacettepe Üni. 52 14.9 

Gazi Üni. 258 74.1 

Ankara Üni. 27 7.8 

Orta Doğu Teknik Üni. 11 3.2 

Toplam 348 100 

 Tablo 4 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %14.9’u Hacettepe Üniversitesi, 

%74.1’i Gazi Üniversitesi, %7.8’i Ankara Üniversitesi, %3.2’sininde Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinden  olduğu görülmektedir. 

Tablo 5 : Öğrencilerin Spora Olan İlgileri  
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Sporla İlgileri f % 

İzleyici olarak 41 11.8 

Lisanslı sporcu  183 52.6 

Sağlık için spor 78 22.4 

Sadece arada sırada zevk almak  46 13.2 

Toplam 348 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %11.8’i izleyici olarak, %52.6’sı 

lisanslı sporcu olarak,  %22.4’ü sağlık için, %13.2’si sadece zevk almak için sporla 

ilgilendikleri görülmektedir. 

Tablo 6 : Öğrencilerin Sahip Oldukları Serbest Zaman Süreleri 

Süre f % 

Zaman kalmıyor 35 10.1 

1-2 saat 79 22.7 

3-4 saat 159 45.7 

5 saat ve üzeri 75 21.5 

Toplam 348 100 

 

Tablo 6 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %10.1’i serbest zamanlarının 

kalmadığını, %22.7’si 1-2 saatlerinin olduğunu, %45.7’si 3-4 saatlerinin olduğunu, %21.5’i 5 

saat ve üzeri serbest zamanlarının olduğunu belirttiği görülmektedir. 

Tablo 7 : Öğrencilerin Serbest Zamanlarında Yararlandıkları Tesislerin Dağılımı  

Tesis F % 

Okul tesisleri 187 53.7 

Klüp tesisleri 47 13.5 

GSGM tesisleri 16 4.6 

Özel salonlar 18 5.2 

Resmi kuruluş tesisleri 15 4.3 

Serbest doğa 30 8.6 

Toplam 313 89.9 
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Tablo 7 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %53.7’si okul tesislerinden, 

%13.5’i klüp tesislerinden, %4.6’sı GSGM tesislerinden, %5.2’si özel salonlardan, %4.3’ü 

resmi kuruluş tesislerinden, %8.6’sı da serbest doğadan faydalandığı görülmektedir.            

 

Tablo 8 : Öğrencilerin Serbest Zamanlarında Yaptıkları Spor Dalını Seçme Nedenleri 

Dağılımı  

Hangi nedenlerle seçilmiş f % 

En iyi yapabildiğim  ve yeteneklerime uygun olduğu için 101 29 

Arkadaşlarımla birlikte olduğum için 41 11.8 

Sağlıklı yaşam için 76 21.8 

Etkinlik çevresi müsait olduğu için 2 6 

Eğlence ve heyecan verdiği için 93 26.7 

Toplam 313 89.9 

 

Tablo 8 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %29’u en iyi yapabildiği spor 

dalı oluğu için, %11.8’i arkadaşlarıyla beraber olma için, %21.8’i sağlıklı olmak için, %6’sı 

etkinlik çevresinin müsait olmasından dolayı, %26.7’si eğlence ve heyecan verdiğinden 

dolayı serbest zamanlarında yaptıkları spor branşını seçtikleri görülmektedir. 

Tablo  9 :  Öğrencilerin Serbest Zamanlarında Okul Tesislerinden Ne Oranda 

Yararlanabildikleri    

Süre f % 

Hergün 59 17 

Haftada 1 gün 146 42 

Haftada 3 – 5 gün 108 31 

Toplam 313 89.9 

 

Tablo 9 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %17’si her gün, %42’si haftada 1 

gün, %31’i haftada 3 – 5 gün okul tesislerinden faydalanabildiği  görülmektedir. 

Tablo 10 : Öğrencilerin Okulun Düzenlediği Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılıp Katılmama 

Oranları    

Katılıyor musun f % 

Evet/Katılıyorum 109 31.3 
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Hayır/Katılmıyorum 240 68.7 

Toplam 348 100 

 

Tablo 10 incelendiğinde anket uygulanan öğrencilerin %31.3’ü okulun düzenlediği 

serbest zaman faaliyetlerine katılırken, %68.7’sinin bu etkinliklere katılmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 11 : Cinsiyet ile Serbest Zamanda yapılan Spor Dalının Seçilme Nedenleri Arasındaki 

İlişki 

 

NEDEN 

CİNSİYET TOPLAM 

Kız Erkek 

f % f % f % 

En iyi yapabildiğim için 58 16.7 53 15.2 111 31.9 

Arkadaşlarımla birlikte olmak için 8 2.3 41 11.8 49 14.1 

Sağlıklı yaşam için 28 8 56 16.1 84 24.1 

Etkinlik çevresi müsait olduğu için 1 0.3 1 0.3 2 0.6 

Eğlence ve heyecan verdiği için 43 12.4 59 17 102 29.3 

Toplam 138 39.7 210 60.3 348 100 

 Cramer’s V = 0.241 

 Tablo 11’e göre cinsiyet ile serbest zamanda seçilen sporların nedenleri arasında  

anlamlı ilişki bulunmuştur. (p<0.05) 

Tablo 12 : Üniversiteler ile  Serbest Zamanda Kullanılan Tesislerdeki Sorunlar Arasındaki 

İlişki 

 

 

OKUL 

TESİSLERDEKİ EKSİKLİKLER  

 

TOPLAM 

Aydınlatma 

Yetersiz 

Malzeme 

Eksik 

Isıtma 

Yetersiz 

Araç-

gereç 

kısıtlı 

Soyunma 

O d a  v e  

Dolaplar 

Yetersiz 

D u ş  v e  

Tuvaletler 

yetersiz 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hacettepe  - - 19 5.5 1 0.3 1 0.3 28 8 3 0.9 52 14.9 

Gazi  5 1.4 84 24.1 15 4.3 14 4 74 21.3 66 19 258 74.1 

Ankara  - - 16 4.6 1 0.3 1 0.3 3 0.9 6 1.7 27 7.8 
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ODTÜ - - - - - - - - 11 3.2 - - 11 3.2 

Toplam 5 1.4 119 34.2 17 4.9 16 4.6 116 33.3 75 21.6 348 100 

Cramer’s V = 0.223 

 

Tablo 12’e  göre Üniversitelerle serbest zamanda kullanılan tesislerdeki karşılaşılan 

sorunlar arasında  anlamlı ilişki bulunmuştur. (p<0.05) 

 

TARTIŞMA  

Çalışmaya katılan öğrencilerin  52 (%14.9)’si Hacettepe Üniversitesi, 258 (%74.1)’i 

Gazi Üniversitesi, 27 (7.8)’si Ankara Üniversitesi ve 11 (%3.2)’i Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinden oluşmuştur.  

Katılımcıların 66 (%19)’sı 20-21 yaş arasında, 209 (%60.1)’u 22-23 yaş arası, 73 

(%20.9)’ü 24 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. Yine katılımcıların 138 (%39.7)’i kız, 210 

(%60.1)’u erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 180 (%51.7)’i 3. sınıf, 168 

(%48.3)’i 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  

 Öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına bakıldığında 155 (%44.5)’inin lise, 74 

(%21.3)’ünün ilkokul, 62 (%17.8)’sinin üniversite, 52 (%14.9)’sinin ortaokul mezunu olduğu, 

5 (%1.4)’inin ise okur-yazar olmadığı görülmektedir. 

 Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna bakıldığında 144 (%41.4)’ünün üniversite, 

134 (%38.5)’ünün lise, 37 (%10.6)’sinin ortaokul, 33 (%9.5)’ünün ilkokul mezunu olduğu 

görülmüştür. 

 Öğrencilerin annelerinin meslek durumlarına bakıldığında 136 (%39.1)’sının emekli, 

131 (%37.6)’inin ev hanımı, 45 (%12.9)’inin memur, 27 (%7.8)’sinin serbest meslek sahibi, 9 

(%2.6)’unun ise işçi olduğu görülmektedir. 

 Öğrencilerin babalarının meslek durumlarına bakıldığında 133 (%38.2)’ünün serbest 

meslek sahibi, 94 (%27)’ünün memur, 84 (%24.1)’ünün emekli, 30 (%8.6)’unun da işçi 

olduğu görülmektedir. 

 Öğrencilerin ailelerinin aylık net gelir dağılımı en çok 112 (%32.3)’si ile 751 milyon 

ile 1 milyar arasında oluşmakta. Bunun dışında 88 (%25.4)’inin bir milyar bir milyon  ile  bir  

buçuk milyar arası, 81 ( %23.3 )’inin 501  milyon  ile 750  milyon arası, 34 (%9.5)’ünün bir 

milyar beş yüz bir milyon ve üzeri, 33 (%9.5)’ünün ise beş yüz milyona kadar bir aylık net 

gelirlerinin olduğu görülmüştür.   
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Araştırmaya   katılan   öğrencilerin   büyük    çoğunluğu    (%52.6)’sı   lisanslı 

sporcudan oluşmaktadır. Bunu (%22.4) ile sağlık için spor yapanlar izlemektedir. %13.2’si 

sadece zevk ve % 11.8’i de sadece izleyici olarak sporla ilgilenmektedirler. Maça gitme 

oranlarında ise %81.3’lük bir kesimin maçlara gittiği, %18.7’lik bir kesimin ise maçlara 

gitmediği görülmektedir. Öncü (2001)’nün Ankara’da spor eğitimi veren bazı üniversitelerde 

okuyan öğrencilerin serbest zamanı değerlendirmeleri konulu çalışmasında Öğrencilerin 

%96.9’luk kısmının müsabakalara gittikleri görülmüştür. Öğrencilerin %45’i günde 3-4 saat 

serbest zamanlarının kaldığını, %22.7’si 1-2 saatlerinin kaldığını, %21.5’ide 5 saat ve üzeri 

bir zamanlarının kaldığı belirtmişlerdir. Buna karşın %10.1’lik bir kesimde hiç zamanlarının 

kalmadığı görülmektedir. 

 Öğrencilerin mevcut serbest zamanlarında spor yapmaya %61.8’i haftada 2 gün ve 

üzeri, %23.6’sı haftada 1 günlerini, %4.6’sı da ayda 1 günlerini ayırdıkları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %53.7’lik bir kısmı serbest zamanlarında  okul tesislerinden 

faydalanmaktadırlar. Bunun dışında %13.5’lik bir kesim ise klüp tesislerinden, %8.6’sı 

serbest doğadan, %5.2’si özel salonlardan, %4.6’sı GSGM tesislerinden, %4.3’ü de resmi 

kuruluş tesislerinden faydalanmaktadırlar. Öğrenciler serbest zamanlarında spor yapmalarını 

engelleyecek etmenlerden öncelikli olarak %63.5 ile tesislerin ara-gereç yetersizliğini sebep 

göstermektedirler. %15.8’lik kesim ise istenilen etkinliğin olmamasından, %12.1’lik kesim de 

bir işte çalışıyor olmasından dolayı serbest zamanlarında spor yapma imkanının azaldığını 

yada engellendiğini belirtmiştir. 

 Serbest zamanlarda yapılan etkinliği seçmeyi etkileyen bir çok neden bulunmaktadır. 

Öğrencilerin  bu  nedenleri  %29 ile genellikle  en iyi yapabildikleri ya da yeteneklerine 

uygun olan spor dalını seçmektedirler. %26.7’si eğlence ve heyecan verdiği için, %21.8’i 

sağlıklı yaşam için, 11.8’i de arkadaşlarıyla birlikte olmak için şeklinde sıralandığı 

görülmektedir.  

 Okul tesislerinden öğrencilerin %42’sinin hafta 1 gün, %31’inin haftada 3-5 gün  

ve  %17’sinin de  her gün yararlandıkları görülmüştür. 

 Bu tesislerden yararlanma sürelerinin kısıtlı olmasının sebepleri %63.2’lik büyük bir 

kesim tarafından sahaların dolu olması olarak gösterilmiştir. %14.4’lük kesimde tesis 

kapasitesinin düşük olmasını, %5.7’sinin hafta sonları kapalı oluşunu, %6.3’lük kesimde 

salonlara her zaman giriş çıkışın açık olmamasını sebep gösterdiği görülmektedir. 

 Kullanmış oldukları bu tesislerdeki mevcut araç-gerecin yetersiz olduğu açık bir 

şekilde görülmektedir. Öğrencilerin %87.6’sı araç-gerecin yetersiz olduğunu belirtirken, 

sadece %12.4’lük bir bölümü yeterli demiştir. 
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 Okul tesislerindeki yetersizlikleri  öğrencilerin %34.2’si malzeme eksiği, %33.3’ü 

soyunma odaları ve dolapların yetersiz olduğunu belirtmiştirler. Bunun dışında %24.6’lık bir 

bölüm ise duş ve tuvaletlerle ilgili problemlerden şikayetçilerdir. Geriye kalan %10.9’luk 

kesim de ısıtmanın yetersizliği, araç-gereç kısıtlı oluşu ve aydınlatmanın yetersiz oluşu ve bu 

eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

 Okul bünyesinden düzenlenen serbest zaman faaliyetlerine katılım oranı düşük 

bulunmuştur. Öğrencilerin %68.7’sinin bu etkinliklere katılmadığı görülmüştür. Sadece 

%31.3’lük bir kesimi bu faaliyetlere katılmaktadırlar.  

 Alicikoğlu (1998)’nun Hacettepe yurtlarında kalan öğrencilerin boş zaman 

alışkanlıkları içinde sporun yeri konulu çalışmasında spor yapmayı engelleyen etmenlerin 

başında tesis araç-gereç yetersizliği olduğu ve sporu tercih etmelerinin başında eğlence ve 

heyecan verici olduğu görülmüştür. Tesislerle ilgili karşılaşılan sorunların başında da 

soyunma odaları ve dolapların yetersizliği ile duş ve tuvaletlerle ilgili sorular gelmektedir. 

 Bu gibi eksikliklerin giderilmesi durumunda serbest zaman faaliyetlerine katılımın 

daha da artacağı ve serbest zaman faaliyetlerinin kazanımlarının daha etkili bir şekilde 

görüleceği yadsınamaz bir gerçektir. Bunun için yetkililerin bu konuya daha fazla ağırlık 

vermeleri gerekmektedir.                        

Öğrencilerin serbest zamanlarında  yapmış  oldukları spor faaliyetlerini seçme 

nedenleri ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin 138 

(%39.7)’i kız, 210 (%60.3)’u erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin 

serbest zamanlarında yapmış oldukları spor aktivitelerini seçme nedenlerine baktığımızda, 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun seçim nedeninin en iyi yapabildiği ve yeteneklerine uygun 

olduğu için spor branşını tercih ettiği görülmüştür. Erkek öğrencilerin bunu genellikle eğlence 

ve heyecan vermesinden dolayı seçtikleri belirlenmiştir.elde edilen bulgulara göre cinsiyet ile 

serbest zamanlarında yapmış oldukları spor faaliyetlerini seçme nedenleri arasında anlamlı 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Öğrencilerin serbest zaman etkinliklerinde spor yapmaya ne kadar zaman ayırdıkları, 

üniversite bünyesinde bulunan spor sahalarından yararlanma oranları, mevcut spor tesislerini 

araç-gereç açısından yeterli bulup bulmamaları ve okul bünyesinde serbest zaman etkinliğinin 

düzenlenmesi ile okul arasındaki ilişkiye bakıldığında ; 

 Öğrencilerin serbest zaman etkinliklerinde spor yapmaya  ayırdıkları zaman bütün 

okullarda açık bir şekilde haftada 2 gün ve üzeri olduğu görülmektedir. 266 (%64.9) öğrenci 

haftada 2 gün ve üzeri derken, 32 (%9.2)’si de ayda 1 gün demiştir. Elde edilen bulgulara göre 
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okullar ile  serbest zaman etkinliklerinde spor yapmaya ayırdıkları zaman arasında anlamlı 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Öğrencilerin serbest zamanların da üniversite bünyesinde bulunan spor sahalarından 

yararlanma oranlarının haftada bir gün olduğu görülmüştür. Öğrencilerin 167 (%48)’si 

haftada 1 gün, 113 (%32.5)’ü haftada 3-5 gün, 68 (%19.5)’i de her gün yararlandığını 

belirtmiştir. Bu oran Gazi, Ankara e ODTÜ’de hemen hemen eşit görülmesine rağmen 

Hacettepe’de bunun 3 ile 5 gün olduğu görülmüştür. Bunların arasındaki farkların 

sebeplerinin okullardaki tesis kapasitesinin yetersiz ya da öğrencilerin serbest zamanlarının az  

olması olarak değerlendirebiliriz. Elde edilen bulgulara göre okullar ile serbest zamanların da 

üniversite bünyesinde bulunan spor sahalarından yararlanma oranları arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). 

 Öğrencilerin okullarda ki mevcut spor tesislerinde yeterli araç-gereç olmadığı 

görüşünün hakim olduğu görülmüştür. 

 Buna göre öğrencilerin 309 (%88.8)’u araç-gerecin yetersiz olduğu yönünde, 39 

(%11.2)u yeterli olduğu yönünde fikir beyan etmişlerdir. Bu büyük fark ODTÜ’de 

azalmaktadır. Fakat yinede araç-gerecin yetersiz olduğu görüşü ağır basmaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre okullar ile mevcut spor tesislerinde yeterli araç-gereç yeterlilik oranı arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Okul tesislerindeki malzeme eksikliği, en büyük problem olarak görülmektedir. Bunun 

yanında soyunma odaları ve dolapların yetersizliği ile duş ve tuvaletlerdeki problemler diğer 

problemler olarak sıralanmaktadır. Buna göre okullardaki tesislerde büyük eksikliği duyulan 

bu sebeplerin ortadan kaldırılmasıyla serbest zamanlarda spor faaliyetleri yapma imkanlarının 

artması sağlanacaktır. Elde edilen bulgulara göre tesislerde karşılaşılan sorunlar ile okullar 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 Serbest zaman etkinlikleri bütün okullarda düzenlenmektedir. Öğrencilerin %71’lik 

kesimi serbest zaman faaliyetlerinin düzenlendiğini belirtmiş, %29’luk kesimi ise 

düzenlenmediği görüşündedirler. Bu dağılıma göre okullar ile serbest zaman etkinlikleri 

düzenlenmesi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

 

SONUÇ  

 Öğrencilerin çoğunluğunun (%60.1) 22-23 yaşları arasında oldukları ve bütün 

öğrencilerin (%60.3)’ünün erkek, (%39.7)’sinin kız olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 Bu öğrencilerin (%51.7)’si 3.sınıf, (%48.3)’ü 4.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin 

annelerinin eğitim durumu genellikle lise mezunu, mesleklerinin ise emekli ve ev hanımı 
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olduğu, babalarının ise eğitim durumunun genellikle üniversite mezunu ve mesleklerinin 

serbest meslekte yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

 Net gelir oranında ise %32’lük büyük bir kesimin 751 milyon ile 1 milyar arası 

gelirinin olduğu anlaşılmıştır. 

 Öğrencilerin %52.6’lık kısmı lisanslı sporcu, %11.8’lik kısmı ise sadece izleyici 

olarak sporla ilgilenmelerine karşın, % 81.3’lük bir kısmın maç izlemeye iştirak ettikleri 

görülmüştür. 

 Serbest zaman süreleri 3 – 4 saat arasında değişmekte ve genellikle haftada 2 gün ve 

üzeri bir süreyi serbest zaman etkinliklerinde spor yapmaya ayırdıkları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 

Öğrencilerin %59.8’lik büyük bir kısmı serbest zamanlarında okul tesislerinden 

faydalanmalarına karşın, tesisteki araç-gerecin yetersiz olduğunu ve yine büyük bir kısmı 

tesislerden haftada sadece bir gün yararlanabildiğini belirtmektedir. Bunun nedeninin de 

sahaların dolu olmasını ve kapasitesinin düşük olmasına bağlandığı ve spor salonlarındaki 

soyunma odalarının, dolaplarının, duşların ve tuvaletlerin problem yarattığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin %68.7’lik büyük bir kısmının da okul tarafından 

düzenlenen serbest zaman faaliyetlerine katılmadığı gözlenmiştir. Bunun sebebinin de 

istenilen etkinlik türünün olmaması sonucuna ulaşılmıştır. 

 Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük bir kısmı serbest zamanlarında spor 

yapmaktadırlar. Okullarda okuyan öğrencilerin hemen hemen aynı (spor kültürü) kültürden 

gelmelerinden dolayı fikir ve ilgileri bir birine benzemektedir. Serbest zamanlarında seçtikleri 

spor faaliyetlerini en iyi yaptıkları ve sevdikleri branşlar arasından seçmekte ve okul tesis ve 

araç-gereçlerin el verdiği ölçüde faydalanabildikleri ortaya çıkmıştır.    

 Okulda serbest zaman etkinliklerinin düzenlenmesine karşın bu etkinliklere katılım 

oranı çok düşüktür. Bunun nedeni kişilerin istek ve arzularını bu faaliyetlerde bulamadıkları, 

daha farklı spor branşlarından etkilendikleri ve bu gibi branşların faaliyet dahiline alınmasının 

katılımı arttıracağı sonucuna varılmıştır. 

 Sonuç olarak; üniversite gençliğinin büyük çoğunluğu aynı yaşlar arasında olan bir 

kesimdir. Yapılan aktivitelerde becerilerin iyi olması ve zevk alma ön planda gelmektedir. 

Tesis ve araç-gereçlerdeki yetersizlik serbest zamanlarında sporla ilgili faaliyetlerini 

kısıtlamaktadır.  
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SPOR YÖNETİCİSİNDE OLMASI GEREKEN NİTELİKLER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Ferhat GÜNDOĞDU  &  Hakan SUNAY 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
 
ÖZET 

 

 
Bu çalışmanın amacı; spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan spor 

yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikleri belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma ile 
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencileri, öğretim elemanları, spor federasyonların başkan ve genel 
sekreterleri ile özel spor işletmelerinin yöneticilerinin bu niteliklere ilişkin bakış açılarını karşılaştırılarak 
değerlendirmek hedeflenmiştir. 
 Araştırma evrenini, 2003- 2004 öğretim yılı itibariyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nda 
görevli olan yaklaşık 230 öğretim elemanı , spor yönetimi bölümünde lisans düzeyinde eğitim gören  yaklaşık 
400 son sınıf öğrencisi, spor federasyonlarının başkan ve genel sekreterleri (47+47) ile Ankara’daki  özel spor 
işletmelerinin 40 idarecisi oluşturmaktadır. 
 Öncelikle araştırmanın amacına ilişkin mevcut literatür bilgileri taranmış, daha sonra ankette yer alan 
niteliklerin uygunluğuna yönelik görüşlerin alınması için ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulamada, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nda görevli 30 öğretim elemanı ve bu yüksekokulların spor yöneticiliği 
bölümlerinde  lisans düzeyinde eğitim gören 95 son sınıf öğrencileri ile Ankara’daki 30 spor kulübü yöneticisi 
ve 15 federasyonun genel sekreterlerine farklı zamanlarda iki ölçüm yapılmıştır. Bu ölçümler ile anketin 
güvenirliliği test edilmiş ve anketin güvenirliği α = .9609     olarak bulunmuştur. Ayrıca niteliklere ilişkin 
bölümlerde yer alan ifadeler için, “önem sıralaması” yapılması istenmiştir.   Geliştirilmiş anket formu evrenin 
tamamına uygulanmıştır. 
 Verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları bulunmuştur.  Ayrıca Tek Yönlü 
Varyans Analizi ( One-Way-ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farklılığın 
hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için ise “Tukey” uygulanmıştır.  
 Sonuç olarak, katılımcı grupları oluşturan öğrenciler, öğretim elemanları, fed.bşk./gn.sek.ler ve özel 
spor işletmeleri  yöneticilerinin spor yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler üzerindeki 
değerlendirmelerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak özellikle “Etkili İletişim  
kurabilme” , “Türkçe'yi iyi kullanabilme”, “İnsan hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve gözlem 
becerisine sahip olabilme” v e  “ Yöneticiliği sevme benimseme ve bu alanda çalışmaktan zevk alma 
duygusuna sahip olabilme” nitelikleri için olumlu,  “ Yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme “,“Spor 
alanı ile ilgili seminer, sempozyum vb. katılma alışkanlığına sahip olabilme” ve “Espri anlayışına sahip 
olma”  nitelikleri için ise olumsuz yönde  aynı önem sıralamasında  tercihte bulunmuşlardır.  
 

Anahtar Kelimeler   : Spor Yönetimi, Spor Yöneticisi, Spor Yöneticisinin Nitelikleri 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A RESEARCH ON NECESSARY QUALIFICATIONS OF SPORTS MANAGER 
 

ABSTRACT 
 
The main purpose of this study is to determine the must have qualifications of sports executives who 

take part in the management of several sports activities and services. This study provides comparisons between 
views of Sports Management students, faculty members, presidents of sports federations and secretaries general, 
and directors of private sports organizations on these must have qualifications. In the light of these views this 
study proposes new suggestions. 

This study includes views of 230 faculty members of Sports Academies, 400  students in Sports 
Management major, 94 presidents of sports federations and secretaries general, and 40 directors of private sports 
organizations in Ankara, Turkey.  

In order to conduct this study, first related literature was researched, and thus a theoretical base for the 
study was founded. Then in order to determine the appropriateness of qualifications to be placed in the 
questionnaire, a pre-study was done. In this pre-study two different measurements on views of 30 faculty 
members from Ankara University, Gazi University, Firat University and Celal Bayar University, 95 post 
graduate students, 30 directors of sports clubs and 15 secretaries general of sports federations in Ankara were 
taken. These measurements were taken to test the reliability of the questionnaire and the reliability of the 
questionnaire was found to be a = .9609. In these three sections participants were also asked to provide an order 
of importance. The final version of the questionnaire was applied on all subjects.  

When analyzing data, initially frequencies and percentages of all participants’ agree proportions on the 
qualifications provided in each section were calculated.Furthermore, One Way ANOVA Technique was used. As 
a result of Variance Analysis, in order to determine which participant group(s) was responsible for the variations 
in groups’ views, Tukey Technique was used.  

To conclude, different participant groups which consist of university students, faculty members, 
presidents and secretaries general of sports federations and directors of sports clubs were found to have quite 
different views on the must have qualifications of sports executives. However, particularly the following 
qualifications were found to be regarded as positive and were given preference in the same order by all 
participants: “Good Communication Skills”, “Good Turkish Language Skills”, “Good Observation Skills 
and Knowledge to be able to Analyze Human Behavior”, and “To Have a Passion for Working in Sports 
Management”. The following, on the other hand, was regarded as negative and were also given preference in 
the same order: “To Follow News on Print and Visual Media”, “To Routinely Attend Sports related 
Seminars and Symposiums”, and “To Have a Sense of Humor”. 

 
Keywords:  Sports Management, Sports Executive, Qualifications of a Sports Executive. 

   

 
1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 
İnsanlık tarihinin başlangıcı ile beraber spor , insanoğlunun kendini ve ailesini doğaya karşı 

korunmak amacıyla geliştirdiği hareketler bütünü olarak görülmüştür. Daha sonraki dönemlerde spor, 

uygarlığın gelişiminin ardından insanoğlunda boş zamanlarını değerlendirme yani rekreasyon olarak 

karşımıza çıkmıştır. Ancak spor, sadece boş zamanların değerlendirilmesi olmayıp aynı zamanda 

insanın fiziki , sosyal, psikolojik, kültürel ve zihni gelişimine katkıda bulunan dolayısıyla sağlıklı 

toplumlar yaratan bir eğitim aracıdır (Alpman ,1972; Fişek,1998).   

Nitekim günümüzdeki modern beden eğitimi ve spor anlayışı da fiziksel, ruhsal ve sosyal 

gelişim özelliklerini kazandırarak insanların yaşam kalitelerini arttırmaya yöneliktir. Bu bağlamda, 

günümüzdeki beden eğitimi spor aktiviteleri başta; sağlıklı olmak üzere boş zamanları değerlendirme, 

performans, kendine güven, kişiler arası ilişkiler ve aktif yaşam tarzı alışkanlıklarının kazandırılması 

amaçlı yapılmaktadır (Lumpkin, 1990). 



Sanayi devrimi ile birlikte, yönetim sanatının ve yöneticiliğin önemi gittikçe artmaya 

başlamıştır. Ülkeler ekonomik zenginlik sağlamak amacıyla büyük miktarlarda üretim yapan fabrikalar 

ve üretimin arz edildiği büyük pazarlar meydana getirmişlerdir. Bu gelişmeyle beraber, üretimi 

sağlayacak insan topluluklarını bir araya getirecek ve bunlardan maksimum fayda sağlayacak 

yöneticilere ihtiyaç duyulmuştur. 

Günümüzde bilgi çağının ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda büyük değişimler yaratması 

ile beraber , yönetici ihtiyacında da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Böyle bir çağda bilgiye 

en kısa zamanda ulaşabilen, ulaştığı bilgileri sistemin ihtiyaçlarına uyarlayabilen , elde ettiği sonuçları 

uygulamaya sokabilen,  tam donanımlı, eğitimli ve profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Eğitilmiş insan unsuru, her alanda olduğu gibi spor alanında da önemli bir yer tutar. Spor 

kurum ya da organizasyonlarının amaçlarını başarı ile yerine getirebilmeleri, diğer unsurların yanında, 

ancak eğitimli spor yöneticileri ile mümkün olabilir (Sunay,2002). 

 Spor yöneticileri, başarılı spor organizasyonları, sağlık kuruluşları ve iş dünyası ile ilgili her 

türlü spor endüstrisini birbirine bağlayan  ve tüm bu faaliyetleri organize eden kişilerdir. Spor 

yöneticilerine gereksinim duyulan organizasyonları sıraladığımızda, hizmet endüstrileri (sağlık 

kulüpleri, dinlenme yerleri,vb.), sağlıkla ilgili endüstriler (iyileştirme programları, spor tipi klinikler, 

vb), spor malzemeleri imalat sektörü, spor yönetimi uzmanlık alanları (spor pazarlama şirketleri, spor 

organizasyonları şirketleri, vb) karşımıza çıkmaktadır. (Kathleen ,1994)     

Bu anlamda spor yöneticiliği, kendi alanında uzmanlaşmayı, kendine özgü çeşitli görev ve 

sorumlulukları ve bunları gerçekleştirebilecek bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Türkiye’de spor 

yöneticilerin yetiştirildiği  kurumlar üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarıdır. 

Ülkemiz gerçeğinde profesyonel olarak spor yöneticiliği yapan kişilerin çok küçük bir bölümü bu 

bölümlerden mezun olmuş kişilerdir (Güçlü,Yaman, Yenel,1996).  Büyük kesimini ise her sektörden 

yetişmiş yönetici konumundaki kişiler oluşturmaktadır. Spor yöneticilerin sahip olması gereken 

nitelikler açısında bu bilgi ve becerilerin kazandırılması, etkili bir hizmet öncesi eğitim, tamamlayıcı 

bir hizmet içi eğitim ile söz konusu olabilir. 

Bu çalışmanın amacı, spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli sektörlerde 

görev alan   spor yöneticilerinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi ve bu amaçla, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri, öğretim elemanları, Spor 

Federasyonları Başkanları ve  Genel Sekreterleri ile Ankara İlindeki özel spor işletmeleri  

yöneticilerinin bu niteliklere ilişkin bakış açılarının karşılaştırılarak değerlendirilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda yapılacak araştırma ile spor yöneticisi yetiştiren kurum olan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokullarının, arz talep ilişkisi içinde, eğitim hedeflerinin ve programlarının değerlendirilmesi 

çerçevesinde yeni öneriler ortaya koymak hedeflenmiştir. 

 

 



2.  GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem: 

Araştırma evrenini, Türkiye’de 2003- 2004 öğretim yılı itibariyle Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokul’larının spor yönetimi bölümünde  görev yapan  yaklaşık 230 öğretim elemanı , bu 

okulların spor yönetimi bölümünde lisans düzeyinde eğitim gören  yaklaşık 400 son sınıf öğrencisi,  

spor federasyon başkan ve genel sekreterleri (47+47) (fed.bşk./gn.sek.)  ile Ankara’daki  özel spor 

işletmelerinin 40(*) idarecisi  oluşturmuştur. Evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır  

(*) Özel spor işletmeleri Ankara’da step, aerobic ve fitness etkinliklerinde bulunup üye sayısı 250 ‘nin üzerinde olan 

spor işletmeleridir. 

2.2. Veri Toplama Aracı: 

 Veri toplama aracı olarak, araştırma evrenin spor yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler 

üzerindeki değerlendirmelerini ölçmeye yönelik olarak bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu, 

yöneticilik ve spor yöneticiliği alanında yapılan çalışmalar ile spor yöneticilerinin niteliklerine ilişkin 

görüş ve düşünceler dikkate alınarak hazırlanmıştır. (Yetim,1991, Güçlü, ve Ark., 1996, Sunay, 1998, 

Yetim ve Şenel, 2001, Sunay, 2002,  Balcı, 2002) 

 Anket formu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya  

katılanların meslek grubunu tespit etmeye yönelik olarak kişisel bilgileri bulunmaktadır. Anketin iki, 

üç ve dördüncü bölümlerinde sırasıyla,  spor yönetisinin sahip olması gereken “Genel Kültüre İlişkin 

Nitelikler” , “Spor Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler” ve “Spor Yöneticilik Meslek Bilgisine İlişkin 

Nitelikler” sıralanmış  ve bu bölümlerde yer alan ifadelerin araştırmaya katılanlar tarafından 

derecelendirilmesi istenmiştir. Ayrıca bu üç bölümde yer alan ifadelerin “önem sıralaması” yapılması 

istenmiştir.  

 Çalışma evrenine uygulanacak anket formunun hazırlanması aşamasında Ankara Üniversitesi  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fırat  

Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Celal Bayar Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulları’nda görevli 30 öğretim elemanı ile bu yüksekokulların spor yöneticiliği bölümlerinde  

lisans düzeyinde eğitim gören 95 son sınıf öğrencileri ile Ankara’daki 30 spor kulübü yöneticisi ve 15 

federasyonun spor federasyonun başkan ve genel sekreterlerine anketin ön uygulaması, araştırmacılar 

tarafından bizzat ve posta yolu ile uygulanmıştır.  

Böylece, yapılan  uygulama ile  anketin yapı geçerliliği sınanmış ve anket içerisinde yer alan 

ifade eksiklikleri ve hatalar uzman görüşü yardımı da alınarak düzeltilmiştir. Ayrıca anketin güvenirlik 

katsayısı anketin tümü için   α=.9609 olarak bulunmuştur.  Yapılan bu ön uygulamalar sonrasında 

ankete son şekli verilmiştir.  

2.3. İstatiksel Analiz  

Verilerin çözümlenmesinde ilk olarak niteliklere katılım oranlarının frekans (f) ve yüzde (%) 

dağılımları bulunmuştur. Ayrıca niteliklerinin değerlendirmelerine ilişkin görüş farklılıklarının 



tespitinde Tek Yönlü Varyans Analizi ( One-Way-ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda 

farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için ise “Tukey” uygulanmıştır.  

 
3.  BULGULAR 

 
Bu bölümde, araştırmaya katılan ilişkili farklı grupların “spor yönetimi alanında çalışacak 

personelin niteliklerinin değerlendirilmesi” ne yönelik görüşlerini içeren bulgular yer almaktadır. 

3.1. Araştırmaya Katılan Grupların “Genel Kültüre İlişkin  Nitelikler”, “Spor Alan 

Bilgisine İlişkin Nitelikler” ve “Spor Yöneticilik Mesleğine İlişkin Nitelikler” Bölümleri  ile İlgili 

Görüşlerine Ait Bulgular 

 

Tablo 1.  Genel Kültüre İlişkin  Niteliklerin Genel Dağılımı 
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 Amaçların 
Toplam 
Gerçekleşm
e Oranları * 

n % n % n % n % n %  

1 
 
Türkçe'yi iyi kullanabilme 
 

11 1,8 5 0,8 5 0,8 158 
25,
4 

442 70,9 96,3 

2 
 
Etkili İletişim  kurabilme 
 

8 1,3 4 0,6 7 1,1 127 
20,
4 

474 76,1 96,5 

3 

 
Bilgisayar kullanım 
becerisine sahip olabilme 

 

5 0,8 19 3,0 56 9,0 289 
46,
4 

251 40,3 86,7 

4 

 
İletişim kurabilecek 
düzeyde yabancı dil 
bilgisine sahip olabilme 
 

14 2,2 21 3,4 60 9,6 249 
40,
0 

276 44,3 84,3 

5 

 
Yazılı ve görüntülü 
medyayı takip edebilme 
 

8 1,3 23 3,7 64 
10,
3 

288 
46,
2 

236 37,9 84,1 

6 

 
Çalışmalarında etik 
değerlere sahip olabilme 
 

12 1,9 6 1,0 22 3,5 225 
36,
1 

354 56,8 92,9 

 
n = 623 

(*) Gerçekleşme oranları “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” görüşlerinin toplamından elde edilmiştir. 
 

Tablo 1’de görüldüğü gibi,  “Etkili İletişim  kurabilme” amacı (%96,5) ile “Türkçe'yi iyi 

kullanabilme” amacı (%96,3) yüksek katılıma sahiptir. “Yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme” 

amacı ise son sırada yer almaktadır. (%84,1) 

 



 
Tablo 2.  Spor Alan Bilgisine İlişkin Niteliklerin Genel Dağılımı 
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Amaçların 
Toplam 
Gerçekleşme 
Oranları * 

n % n % n % n % n %  

1 
Sporun tanımı ve tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olabilme 

4 0,6 20 3,2 33 5,3 308 49,4 255 40,9 90,3 

2 
İnsan organizmasının yapısı ve 
görevleriyle ilgili bilgi sahibi 
olabilme 

7 1,1 30 4,8 92 14,8 297 47,7 194 31,1 78,8 

3 
İnsan hareketlerini analiz edebilecek 
bilgi ve gözlem becerisine sahip 
olabilme 

5 0,8 22 3,5 61 9,8 287 46,1 245 39,3 85,4 

4 
Spor ile ilgili tesis araç ve gereç ve 
teknolojiyi bilme, kullanma ve 
geliştirme becerisine sahip olabilme 

6 1,0 18 2,9 52 8,3 202 32,4 342 54,9 87,3 

5 

Spor ile ilgili yapılan inceleme ve 
araştırmaları izleme ve 
değerlendirebilme becerisine sahip 
olabilme 

8 1,3 6 1,0 29 4,7 282 45,3 295 47,4 92,7 

6 
Sporcu sorunlarına dayalı çözüm 
bulabilme becerisine sahip olabilme 

9 1,4 9 1,4 30 4,8 247 39,6 325 52,2 91,8 

7 
Spor alanı ile ilgili seminer, 
sempozyum vb. katılma alışkanlığına 
sahip olabilme 

13 2,1 11 1,8 56 9,0 254 40,8 286 45,9 86,7 

 
n = 623 
(*) Gerçekleşme oranları “Katılıyorum” ve  “Tamamen Katılıyorum” görüşlerinin toplamından elde edilmiştir. 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi,  “Spor ile ilgili yapılan inceleme ve araştırmaları izleme ve 

değerlendirebilme becerisine sahip olabilme” amacı yüksek katılıma sahipken (%92,7), “İnsan 

organizmasının yapısı ve görevleriyle ilgili bilgi sahibi olabilme” amacı en az katılım oranına (%78,8) 

sahiptir. Araştırmaya katılan  grupların, “Spor Yöneticilik Mesleğine İlişkin Nitelikler” bölümüne ait 

görüşlerinin  dağılımı Tablo 3’de görülmektedir. 

 
Tablo 3.  Spor Yöneticilik Mesleğine İlişkin Niteliklerin Genel Dağılımı 
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 Amaçların 
Toplam 

Gerçekleşm
e Oranları * 

n % n % n % n % n %  

1 

Yöneticiliği sevme 
benimseme ve bu alanda 
çalışmaktan zevk alma 
duygusuna sahip olabilme 

15 2,4 3 0,5 11 1,8 161 25,8 
43
0 

69,0 94,8 



2 

Spor yöneticisinin Türk 
spor teşkilatı içindeki 
yerini görev ve 
sorumluluklarını bilebilme 

5 0,8 9 1,4 33 5,3 227 36,4 
34
6 

55,5 91,9 

3 
Sportif faaliyetleri 
organize etme bilgi ve 
becerisine sahip olabilme 

6 1,0 6 1,0 13 2,1 160 25,7 
43
5 

69,8 95,5 

4 
Türk spor teşkilatını 
tanıma ve onlarla ilişki 
kurabilme 

7 1,1 10 1,6 33 5,3 283 45,4 
28
7 

46,1 91,5 

5 
Uluslararası spor 
teşkilatları hakkında bilgi 
sahibi olabilme 

8 1,3 15 2,4 52 8,3 299 48,0 
24
6 

39,5 87,5 

6 

Hizmet içi eğitim 
programlarının 
geliştirilmesinde bilgi 
sahibi olma 

8 1,3 16 2,6 61 9,8 302 48,5 
23
3 

37,4 85,9 

7 

Yönetim fonksiyonların ı 
ve bu fonksiyonların  spor 
yönetimi alanında 
kullanımı hakkında bilgi 
sahibi olma 

13 2,1 6 1,0 15 2,4 277 36,4 
35
9 

57,6 94,0 

8 
Astlarına  ve çevreye karşı 
tutarlı davranış gösterme 

9 1,4 8 1,3 23 3,7 240 38,5 
34
0 

54,6 93,1 

9 
Güvenilir, disiplinli ve 
liderlik özelliklerine sahip 
olma 

12 1,9 3 0,5 12 1,9 134 21,5 
45
9 

73,7 95,2 

10 Kendini kontrol edebilme 10 1,6 4 0,6 49 7,9 218 35,0 
33
9 

54,4 89,4 

11 
İyi bir görüntüye sahip 
olma 

15 2,4 31 5,0 54 8,7 249 40,0 
27
1 

43,5 83,5 

12 Eleştiriye açık olma 10 1,6 9 1,4 45 7,2 235 37,7 
32
1 

51,5 89,2 

13 
İyi insan ilişkilerine sahip 
olma 

10 1,6 6 1,0 17 2,7 197 31,6 
39
0 

62,6 94,2 

14 Sabırlı olma 10 1,6 36 5,8 53 8,5 238 38,2 
28
3 

45,4 83,6 

15 
Espri anlayışına sahip 
olma 

13 2,1 60 9,6 78 
12,
5 

262 42,1 
20
7 

33,2 75,3 

16 Kendine güveni olma 8 1,3 3 0,5 8 1,3 191 30,7 
41
0 

65,8 96,5 

17 
İyi görgü ve alışkanlığa 
sahip olma 

9 1,4 16 2,6 38 6,1 243 39,0 
31
4 

50,4 89,4 



18 
Astların görüşüne açık 
olma 

8 1,3 7 1,1 25 4,0 259 41,6 
32
1 

51,5 93,1 

19 
Geniş bakış açısına sahip 
olma 

11 1,8 1 0,2 7 1,1 191 30,7 
41
0 

65,8 96,5 

20 Ödüllendirmede adil olma 11 1,8 20 3,2 41 6,6 174 27,9 
36
9 

59,2 87,1 

 
n = 623 
(*) Gerçekleşme oranları “Katılıyorum” ve  “Tamamen Katılıyorum” görüşlerinin toplamından elde edilmiştir. 

 
Tablo 3 incelendiğinde “Geniş bakış açısına sahip olma” ve “Kendine güveni olma” amaçları  

%96,5 ile en yüksek katılıma sahip olup, “Espri anlayışına sahip olma” amacı ise en düşük katılıma 

sahiptir. 

3.2. Araştırmaya Katılan Grupların “Genel Kültüre İlişkin  Nitelikler”, “Spor Alan 

Bilgisine İlişkin Nitelikler” ve “Spor Yöneticilik Mesleğine İlişkin Nitelikler” Bölümleri  ile İlgili 

Görüşlerinin Varyans Analizleri * 

Tablo 4.  Araştırmaya Katılan Grupların “Genel Kültüre İlişkin Nitelikler “  Bölümüne Ait Görüşlerinin  Varyans 

Analizi Sonuçları  

Amaçlar Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ortlaması 

F P 

1 
 
Türkçe'yi iyi kullanabilme 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

2,603 
313,420 
316,023 

3 
617 
620 

0,868 
0,508 

1,708 0,164 

2 
 
Etkili İletişim  kurabilme 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

1,422 
262,376 
263,798 

3 
616 
619 

0,474 
0,426 

1,113 0,343 

3 

 
Bilgisayar kullanım 
becerisine sahip olabilme 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

7,333 
388,144 
395,477 

3 
616 
619 

2,444 
0,630 

3,879 0,009* 

4 

 
İletişim kurabilecek 
düzeyde yabancı dil 
bilgisine sahip olabilme 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

6,395 
511,502 
517,897 

3 
616 
619 

2,132 
0,830 

2,567 0,054 

5 

 
Yazılı ve görüntülü 
medyayı takip edebilme 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

3,706 
443,487 
447,192 

3 
615 
618 

1,235 
0,721 

1,713 0,163 

6 

 
Çalışmalarında etik 
değerlere sahip olabilme 
 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

8,658 
369,041 
377,700 

3 
615 
618 

2,886 
0,600 

4,810 0,003* 

 

P< 0,05 

Tablo 4 ‘de görüldüğü gibi  “Bilgisayar kullanım becerisine sahip olabilme” amacı için , 

öğrenciler ile öğretim elemanları görüşleri arasındaki fark öğrenciler lehinedir. “Çalışmalarında etik 

değerlere sahip olabilme”   amacı için , tüm grupların  görüşleri arasındaki farkın önemli olduğu tespit 

edilmiştir.Öğrenciler ile özel spor işletmeleri  yöneticileri arasındaki fark özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. Öğretim elemanları ile fed.bşk/gn.sek.  arasındaki fark ise öğretim elemanları 

lehinedir. Fed.bşk/gn.sek ile özel spor işletmeleri  yöneticileri arasındaki fark ise özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. 



Tablo 5.  Araştırmaya Katılan Grupların “Spor Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler “ Bölümüne Ait 

Görüşlerinin  Varyans Analizi Sonuçları 

Amaçlar Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ortlaması 

F P 

1 
Sporun tanımı ve tarihsel 
gelişimi hakkında bilgi 
sahibi olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

3,328 
354,059 
357,387 

3 
616 
619 

1,109 
0,575 

1,930 
 

0,124 

2 
İnsan organizmasının yapısı 
ve görevleriyle ilgili bilgi 
sahibi olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

10,613 
457,676 
468,289 

3 
616 
619 

3,538 
0,743 

4,761 0,003* 

3 
İnsan hareketlerini analiz 
edebilecek bilgi ve gözlem 
becerisine sahip olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

20,607 
393,192 
413,798 

3 
616 
619 

6,869 
0,638 

10,761 0,000* 

4 

Spor ile ilgili tesis araç ve 
gereç ve teknolojiyi bilme, 
kullanma ve geliştirme 
becerisine sahip olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

6,107 
424,060 
430,168 

3 
616 
619 

2,036 
0,688 

2,957 0,320 

5 

Spor ile ilgili yapılan 
inceleme ve araştırmaları 
izleme ve 
değerlendirebilme 
becerisine sahip olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

7,679 
326,999 
334,677 

3 
616 
619 

2,560 
0,531 

4,822 0,003* 

6 
Sporcu sorunlarına dayalı 
çözüm bulabilme becerisine 
sahip olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

2,161 
369,033 
371,194 

3 
616 
619 

0,720 
0,599 

1,202 0,308 

7 
Spor alanı ile ilgili seminer, 
sempozyum vb. katılma 
alışkanlığına sahip olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

3,861 
453,122 
456,934 

3 
616 
619 

1,271 
0,736 

1,728 0,160 

P<0.05 

 
Tablo 5 ‘de görüldüğü gibi, “İnsan organizmasının yapısı ve görevleriyle ilgili bilgi sahibi 

olabilme” amacı için fark öğrenci, öğretim elemanları fed.bşk./gn.sek.lerine göre özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. 

“İnsan hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve gözlem becerisine sahip olabilme” amacı için 

öğrenciler ile öğretim elemanları ayrıca öğrenci, öğretim elemanları, fed.bşk./gn.sek. ile özel spor 

işletmeleri  yöneticileri arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler ile öğretim 

elemanları arasındaki fark öğrenciler lehine olup, öğrenci, öğretim elemanları, fed.bşk./gn.sek. ile özel 

spor işletmeleri  yöneticileri arasındaki fark ise özel spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

“Spor ile ilgili yapılan inceleme ve araştırmaları izleme ve değerlendirebilme becerisine sahip 

olabilme” amacı için  fark öğrenciler , öğretim elemanları, fed.bşk./gn.sek.lerine göre özel spor 

işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

Tablo 6.  Araştırmaya Katılan Grupların “Spor Yöneticilik Meslek Bilgisine İlişkin Nitelikler “   Bölümüne Ait 

Görüşlerinin  Varyans Analizi Sonuçları 

Amaçlar Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ortlaması 

F P 

1 

Yöneticiliği sevme 
benimseme ve bu alanda 
çalışmaktan zevk alma 
duygusuna sahip olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

1,769 
367,805 
369,574 

3 
616 
619 

0,590 
0,597 

0,988 0,398 

2 
Spor yöneticisinin Türk spor 
teşkilatı içindeki yerini görev 
ve sorumluluklarını bilebilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

 
6,260 

327,289 
333,548 

 

3 
616 
619 

2,087 
0,531 

3,927 0,009* 

3 
Sportif faaliyetleri organize 
etme bilgi ve becerisine sahip 
olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

 
2,017 

276,138 
278,155 

3 
616 
619 

0,672 
0,448 

1,500 0,214 

4 Türk spor teşkilatını tanıma Gruplar Arası 0,334 3 0,111 0,196 0,899 



ve onlarla ilişki kurabilme Gruplar İçi 
Toplam 

349,490 
349,824 

616 
619 

0,567 

5 
Uluslararası spor teşkilatları 
hakkında bilgi sahibi 
olabilme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

0,479 
397,908 
398,387 

3 
616 
619 

0,160 
0,646 

0,247 0,863 

6 

Hizmet içi eğitim 
programlarının 
geliştirilmesinde bilgi sahibi 
olma 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

6,573 
401,724 
408,297 

3 
616 
619 

2,191 
0,652 

3,359 0,019* 

7 

Yönetim fonksiyonların ı ve 
bu fonksiyonların  spor 
yönetimi alanında kullanımı 
hakkında bilgi sahibi olma 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

8,218 
368,316 
376,534 

3 
616 
619 

2,739 
0,598 

4,582 0,003* 

8 
Astlarına  ve çevreye karşı 
tutarlı davranış gösterme 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

1,737 
353,173 
354,910 

3 
616 
619 

0,579 
0,573 

1,010 0,388 

9 
Güvenilir, disiplinli ve 
liderlik özelliklerine sahip 
olma 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

0,824 
325,620 
326,444 

3 
616 
619 

0,275 
0,529 

0,520 
 

0,669 

10 Kendini kontrol edebilme 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

11,728 
379,846 
391,576 

3 
616 
619 

3,909 
0,617 

6,340 0,000* 

11 İyi bir görüntüye sahip olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

14,603 
549,880 
564,484 

3 
616 
619 

4,868 
0,893 

5,453 0,001* 

12 Eleştiriye açık olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

17,387 
390,768 
408,155 

3 
616 
619 

5,796 
0,634 

9,136 0,000* 

13 
İyi insan ilişkilerine sahip 
olma 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

6,310 
337,979 
344,289 

3 
616 
619 

2,103 
0,549 

3,833 0,010* 

14 Sabırlı olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

28,439 
515,135 
543,574 

3 
616 
619 

9,480 
0,836 

11,336 0,000* 

15 Espri anlayışına sahip olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

20,394 
620,155 
640,548 

3 
616 
619 

6,798 
1,007 

6,752 0,000* 

16 Kendine güveni olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

8,516 
270,284 
278,800 

3 
616 
619 

2,839 
0,439 

6,469 0,000* 

17 
İyi görgü ve alışkanlığa sahip 
olma 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

13,389 
407,661 
421,050 

3 
616 
619 

4,463 
0,662 

 

6,744 
 

0,000* 

18 Astların görüşüne açık olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

12,181 
326,458 
338,639 

3 
616 
619 

4,060 
0,530 

7,661 0,000* 

19 
Geniş bakış açısına sahip 
olma 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

7,018 
294,556 
301,574 

3 
616 
619 

2,339 
0,478 

4,892 0,002* 

20 Ödüllendirmede adil olma 
Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

24,400 
458,869 
483,268 

3 
611 
614 

8,133 
0,751 

10,830 0,000* 

 

P < 0,05 

Tablo 6 ‘de görüldüğü gibi araştırmaya katılan gruplarda ,  1, 3, 4, 5, 8 ve 9 ncu amaçlar hariç 

diğer tüm amaçlar için gruplar arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir. 

“Spor yöneticisinin Türk spor teşkilatı içindeki yerini görev ve sorumluluklarını 

bilebilme” amacı için fark,  fed.bşk./gn.sek. leri lehinedir. 

“Hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesinde bilgi sahibi olma ” amacı için fark, 

öğrenciler, öğretim elemanları, fed.bşk./gn.sek.lerine göre özel spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

“Yönetim fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların  spor yönetimi alanında kullanımı 

hakkında bilgi sahibi olma ” amacı için fark, özel spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

“Kendini kontrol edebilme ” amacı için fark,  öğretim elemanlarına göre öğrenciler ve özel 

spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 



“İyi bir görüntüye sahip olma ” amacı için fark,  öğretim elemanları göre öğrenciler ve özel 

spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

“Eleştiriye açık olma ” amacı için fark,  öğretim elemanları ile fed.bşk./gn.sek.lerine göre 

öğrenciler ile özel spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

“İyi insan ilişkilerine sahip olma ” amacı için fark, özel spor işletmeleri  yöneticileri 

lehinedir. 

“Sabırlı olma” amacı için fark, özel spor işletmeleri  yöneticileri  lehine olup , 

fed.bşk./gn.sek. ile özel spor işletmeleri  yöneticileri arasındaki fark  ise özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. 

“Espri anlayışına sahip olma ” amacı için  fark, özel spor işletmeleri  yöneticileri lehinedir. 

“Kendine güveni olma” amacı için  fark, öğrenciler ile özel spor işletmeleri  yöneticileri 

lehinedir. 

“İyi görgü ve alışkanlığa sahip olma” amacı için fark, öğrenciler ile özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. 

“Astların görüşüne açık olma” amacı için fark, öğrenciler ile özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. 

“Geniş bakış açısına sahip olma ” amacı için fark, özel spor işletmeleri  yöneticileri 

lehinedir. 

“Ödüllendirmede adil olma” amacı için fark, öğrenciler ve özel spor işletmeleri  

yöneticileri lehinedir. 

3.3. Araştırmaya Katılan Farklı Grupların “Genel Kültüre İlişkin  Nitelikler”, “Spor 

Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler” ve “Spor Yöneticilik Mesleğine İlişkin Nitelikler” Bölümlerine 

İlişkin Öncelik Sıralamalarının Karşılaştırılmasına Ait Bulgular 

Tablo 7.  Farklı Grupların “Genel Kültüre İlişkin Nitelikler “ Bölümü ile İlgili Öncelik Sıralamalarının 

Karşılaştırılmasına Ait Bulgular 

AMAÇLAR 

ÖĞRENCİ 
 
N=  329     
X     ö.sır.  

ÖĞRT. 
ELEMANI 
N= 189   
X       ö.sır.          

FED.BŞK./ 
GN.SEK. 
N=  61       
X        ö.sır. 

KULÜP 
YÖNETİCİ
Sİ 
N=  40      
X        ö.sır. 

GENEL 
 
N=  619        
X        ö.sır. 

Türkçe’yi iyi kullanabilme 2,848 1 2,784 2 2,885 1 2,725 2 2,709 2 

Etkili İletişim  Kurabilme 2,866 2 2,542 1 3 2 1,775 1 2,824 1 

Bilgisayar kullanım becerisine sahip 
olabilme 

4,173 4 4,768 5 4,229 4 4,125 5 4,358 5 

İletişim kurabilecek düzeyde yabancı 
dil bilgisine sahip olabilme 

3,896 3 4,321 4 4,147 3 4,1 4 4,064 4 

Yazılı ve görüntülü medyayı takip 
edebilme 

4,610 6 4,794 6 4,836 6 4,95 6 4,711 6 



Çalışmalarında etik değerlere sahip 
olabilme 

4,252 5 3,455 3 4,524 5 3,4 3 3,980 3 

 

 Tablo   7‘de görüldüğü gibi öğrenciler ve fed.bşk./gn.sek.ler  “Türkçe’yi iyi kullanabilme” 

amacını 1 nci öncelikle, tercih etmişlerdir. Öğretim elemanları ve özel spor işletmeleri  yöneticileri ise 

“Etkili İletişim  Kurabilme” amacını 1 nci öncelikle ve “Türkçe’yi iyi kullanabilme” amacını 2 nci 

öncelikle tercih etmişlerdir. Bütün gruplar “Yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme” amacını son 

sırada tercih etmişlerdir. 

Tablo 8.  Farklı Grupların “Spor Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler “ Bölümü ile İlgili Öncelik 

Sıralamalarının Karşılaştırılmasına Ait Bulgular 

 

AMAÇLAR 

ÖĞRENCİ 
 
N=  329     
X        ö.sır. 

ÖĞRT. 
ELEMAN
I 
N= 189   
X            
ö.sır. 

FED.BŞK./ 
GN.SEK. 
N=  61       
X            
ö.sır. 

KULÜP 
YÖNETİCİ
Sİ 
N=  40      
X            
ö.sır. 

GENEL 
 
N=  619        
X           
ö.sır. 

Sporun tanımı ve tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olabilme 

4,109 3 
4,0
26 

3 4,442 3 4,775 5 4,159 3 

İnsan organizmasının yapısı ve 
görevleriyle ilgili bilgi sahibi 
olabilme 

4,565 6 
4,7
42 

6 4,459 4 2,900 2 4,501 6 

İnsan hareketlerini analiz edebilecek 
bilgi ve gözlem becerisine sahip 
olabilme 

4,170 5 
4,4
84 

5 4,180 1 2,550 1 4,162 4 

Spor ile ilgili tesis araç ve gereç ve 
teknolojiyi bilme, kullanma ve 
geliştirme becerisine sahip olabilme 

3,990 1 
4,0
10 

2 4,426 2 3,500 3 4,008 1 

Spor ile ilgili yapılan inceleme ve 
araştırmaları izleme ve 
değerlendirebilme becerisine sahip 
olabilme 

4,030 2 
4,0
52 

4 4,541 5 4,200 4 4,098 2 

Sporcu sorunlarına dayalı çözüm 
bulabilme becerisine sahip olabilme 

4,164 4 
3,8
47 

1 4,590 6 5,050 7 4,166 5 

Spor alanı ile ilgili seminer, 
sempozyum vb. katılma 
alışkanlığına sahip olabilme 

4,917 7 
4,9
20 

7 5,262 7 5,000 6 4,957 7 

 



 Tablo 8 ‘de görüldüğü gibi fed.bşk./gn.sek.ler ile özel spor işletmeleri  yöneticileri “İnsan 

hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve gözlem becerisine sahip olabilme” amacını 1 nci sırada tercih 

etmişlerdir. Öğrenciler “Spor ile ilgili tesis araç ve gereç ve teknolojiyi bilme, kullanma ve geliştirme 

becerisine sahip olabilme” amacını 1 nci sırada tercih ederken, öğretim elemanları “Sporcu sorunlarına 

dayalı çözüm bulabilme becerisine sahip olabilme” amacını 1 nci olarak tercih etmişlerdir. Öğretim 

elemanlarının tersine özel spor işletmeleri  yöneticileri “Sporcu sorunlarına dayalı çözüm bulabilme 

becerisine sahip olabilme” amacını son sırada tercih etmişlerdir. 

Tablo 9.  Farklı Grupların “Spor Yöneticilik Meslek Bilgisine İlişkin Nitelikler “ Bölümü ile İlgili Öncelik 

Sıralamalarının Karşılaştırılmasına Ait Bulgular 

 

AMAÇLAR 

ÖĞRENCİ 
 
N=  329     
X          
ö.sır. 

ÖĞRT. 
ELEMANI 
N= 189   
X               
ö.sır 

FED.BŞK./ 
GN.SEK. 
N=  61       
X          
ö.sır. 

KULÜP 
YÖNETİCİSİ 
N=  40      
X             ö.sır. 

GENEL 
 
N=  619        
X             ö..sır. 

Yöneticiliği sevme benimseme 
ve bu alanda çalışmaktan zevk 
alma duygusuna sahip olabilme 

7,432 1 6,7263 1 8,049 1 3,125 1 6,998 1 

Spor yöneticisinin Türk spor 
teşkilatı içindeki yerini görev ve 
sorumluluklarini bilebilme 

9,195 3 9,2158 5 9,409 2 10,77 11 9,324 5 

Sportif faaliyetleri organize etme 
bilgi ve becerisine sahip 
olabilme 

8,733 2 8,442 3 
10,19

6 
4 5,7 3 8,592 2 

Türk spor teşkilatını tanıma ve 
onlarla ilişki kurabilme 

10,49
0 

6 9,8789 6 
10,80

3 
6 10,52 10 10,336 7 

Uluslararası spor teşkilatları 
hakkında bilgi sahibi olabilme 

10,90
5 

8 
11,452

6 
8 

12,47
5 

11 12,28 14 11,314 8 

Hizmet içi eğitim programlarının 
geliştirilmesinde bilgi sahibi 
olma 

11,09
1 

10 
12,026

3 
12 

12,44
2 

9 8,948 7 11,377 9 

Yönetim fonksiyonların ı  ve bu 
fonksiyonların  spor yönetimi 
alanında kullanımı  hakkında 
bilgi sahibi olma 

9,390 4 7,7842 2 
10,37

7 
5 5,075 2 8,715 3 

Astlarına  ve çevreye karşı tutarlı 
davranış gösterme 

11,47
8 

12 
11,663

2 
10 

12,36
0 

8 9,075 8 11,466 11 

Güvenilir, disiplinli ve liderlik 
özelliklerine sahip olma 

9,536 5 8,5474 4 9,918 3 6,6 4 9,080 4 

Kendini kontrol edebilme 
11,47

0 
11 

12,921
1 

13 
12,73

7 
12 11,42 12 12,038 13 

İyi bir görüntüye sahip olma 
12,63

1 
15 

14,884
2 

18 
15,63

9 
17 16 19 13,829 17 

Eleştiriye açık olma 
12,03

6 
14 

14,078
9 

14 
13,85

2 
14 12,67 15 12,883 14 

İyi insan ilişkilerine sahip olma 
10,50

3 
7 

10,073
7 

7 
11,31

1 
7 8,425 6 10,316 6 

Sabırlı olma 
13,02

4 
16 

14,484
2 

17 
14,50

8 
16 14,39 17 13,706 16 



Espri anlayışına sahip olma 
13,96

0 
19 

16,478
9 

20 
17,29

5 
20 17,02 20 15,256 20 

Kendine güveni olma 
10,97

2 
9 

11,883
6 

11 
13,42

62 
13 9,846 9 11,423 10 

İyi görgü ve alışkanlığa sahip 
olma 

13,19
2 

17 15,1 19 
16,11

4 
19 15,84 18 14,233 19 

Astların görüşüne açık olma 
13,21

4 
18 

14,089
5 

15 
14,34

4 
15 11,42 13 13,479 15 

Geniş bakış açısına sahip olma 
11,97

5 
13 

11,621
1 

9 
12,45

9 
10 8,075 5 11,661 12 

Ödüllendirmede adil olma 
14,07

9 
20 

14,484
2 

16 
15,83

6 
18 13,10 16 14,219 18 

 

Tablo 9‘ da görüldüğü gibi bütün gruplar “Yöneticiliği sevme benimseme ve bu alanda 

çalışmaktan zevk alma duygusuna sahip olabilme” amacını 1 nci öncelikle tercih etmişlerdir. Öğretim 

elemanları, fed.bşk./gn.sek.ler ve özel spor işletmeleri  yöneticileri ” Espri anlayışına sahip olma” 

amacını son sırada tercih ederlerken , öğrenciler “Ödüllendirmede adil olma” amacını son sırada 

belirlemişlerdir. 

 

4. TARTIŞMA 

 Araştırmada “Genel Kültüre İlişkin Nitelikler” bölümünde araştırmaya katılan 

grupların bu bölümdeki amaçlara yönelik değerlendirmeleri araştırılmıştır.  

 1. amaç: “Türkçe'yi iyi kullanabilme”; 

 Çalışmaya katılanların,  büyük bir çoğunlukla (%96,3) birinci ve ikinci öncelik sırasında bu 

amaca katılım gösterdikleri görülmektedir. Kişilerin sosyal hayatta ve mesleki alanda başarılı, etkili ve 

mutlu bir yer edinebilmesi için kendi dilini iyi ve etkili kullanabilmesi gerekliliği konusunda bütün 

grupların aynı görüşte olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, genel kültürü yüksek seviyede olan bir spor 

yöneticisinde “Türkçe'yi iyi kullanabilme” niteliğinin gerekliliğini destekler niteliktedir. Ayrıca 

Margerison’da  (1989) yönetimde etkili ve başarılı olabilmenin önemli bir koşulunun dilini iyi 

kullanabilme olduğunu vurgulamıştır( Margerison ,1989). 

2. amaç: “ Etkili İletişim  kurabilme”; 

Çalışmaya katılanların, büyük bir  çoğunlukla (%96,5)  ve birinci öncelik sırasında bu amaca 

katılım gösterdikleri görülmektedir. Grupların öncelik sıralamaları genel ortalamaya uygun olarak 

öğretim elemanları ve özel spor işletmeleri  yöneticileri için birinci, öğrenci ve fed.bşk./gn.sek.leri için 

ikinci olarak tespit edilmiştir. Öğretim elemanları ve özel spor işletmeleri  yöneticilerinin mesleklerini 

icra ederlerken kişiler veya gruplar  ile doğrudan İletişim  içinde olmaları  bu amacı öğrenci ve 

fed.bşk./gn.sek.lerine göre daha büyük öncelik vermelerine sebep olabileceği düşünülmektedir. Birinci 

amaç ile birbirleri bütünler şekilde olan bu amaç, başarılı bir spor yöneticinde vazgeçilmez bir nitelik 

olarak bütün gruplarca da kabul görmüştür. Bir  çok yönetim bilimcinin yöneticinin nitelikleri arasında 

etkili İletişim  kurabilmenin önemi üzerinde durduğu gibi (Sayers et al, 1993;Gümüş,2000; Yetim, 

1991; Peker,1994; Sunay, 2002). Ayrıca Margerison’da  (1989) yönetimde etkili ve başarılı 



olabilmenin önemli diğer bir koşulun “etkili İletişim  kurabilme” olduğunu belirtmiştir (Margerison 

,1989). 

 3. amaç: “Bilgisayar kullanım becerisine sahip olabilme”; 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, dördüncü sırada (%86,7) katılım göstermişler 

ve beşinci sırada öncelik vermişlerdir. Benzer şekilde Balcı ve arkadaşlarının (2002) Türkiye birinci 

futbol ligindeki dört büyük kulübünün yönetim ve genel kurul üyelerinin  spor yöneticisi seçiminde 

benimsedikleri yaklaşımlarının incelenmesine yönelik yaptığı araştırmada da yöneticilerin bilgisayar 

vb. teknolojilerin kullanma tercihlerinin son sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. (Balcı ve ark., 2002). 

Bu sonuç olumsuz bir yaklaşım olmakla beraber, bilgisayar gibi teknolojik yeniliklerin ilk önce teknik 

alanlarda yaygınlaştığı, sonraları sosyal alanlarda kabul gördüğü düşüncesiyle katılımcıların bilgisayar 

teknolojisini kullanmayla ilgili olumsuz yaklaşım göstermeleri normal bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. Oysa içinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmez unsuru olan bilgisayar 

teknolojisinin her alanda olduğu gibi spor alanında da kullanılmasının gerekliliği adeta zorunlu bir 

noktaya gelmiştir. 

4. amaç : “İletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme”;  

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, %84,3 ile katılım göstermişler ve dördüncü 

sırada öncelik vermişlerdir. Benzer şekilde Balcı’nın (2002) Türkiye birinci futbol ligindeki dört 

büyük kulübün yönetim ve genel kurul üyelerinin  spor yöneticisi seçiminde benimsedikleri 

yaklaşımları incelediği araştırmada da yabancı dil bilme son sıralarda yer almıştır. Bu sonuçla 

ülkemizin genel olarak yabancı dil bilme konusunda ki eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel 

eksikliğinden kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca bu konunun önemi spor yöneticisinin niteliklerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarda vurgulanmıştır (Peker,1994; Yetim ve Şenel, 2001; Sunay, 1998; 

Sunay,2002). 

 5. amaç : “Yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, son sırada (%84,1) katılım göstermişler ve 

yine son sırada öncelik vermişlerdir. Ayrıca tüm grupların genel ortalamaya uygun olarak son sırada 

öncelik vermişlerdir. Bu sonuç ülkemizdeki yazılı ve görüntülü medyanın çoğunlukla futbol konusuna 

yer vermesinden kaynaklanıyor olabilir.  

6. amaç :”Çalışmalarında etik değerlere sahip olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, üçüncü sırada (%92,9) katılım göstermişler ve 

üçüncü sırada öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralamaları ise öğretim elemanları ve özel spor 

işletmeleri  yöneticileri için genel ortalamaya uygun olarak üçüncü , öğrenci ve fed.bşk./gn.sek.leri 

için beşinci sıradadır. Öğretim elemanları ve özel spor işletmeleri  yöneticilerinin  yüksek öncelik 

vermelerinin sebebi  diğer gruplara nazaran , eğitimini veren ve bizzat uygulayanlar  olarak, spor 

yöneticiliği mesleği açısından daha fazla mesleki normlarla karşı karşıya olmalarından kaynaklanmış 

olabileceği düşünülebilir. Bununla ilgili olarak Schminche’ de  (2000) yöneticilerin Çalışmalarında 



etik değerlere sahip olabilme niteliğini yöneticinin önemli nitelikleri arasında sıralamıştır  (Schminche, 

2000).  

Araştırmada “Spor Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler” bölümünde araştırmaya katılan 

grupların bu bölümdeki amaçlara yönelik değerlendirmeleri araştırılmıştır.;  

 1. amaç : “Sporun tanımı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, üçüncü sırada (%90,3) katılım göstermişler ve 

üçüncü sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgulara göre, özel spor işletmeleri  yöneticilerinin diğer üç 

gruptan farklı öncelik sıralaması tercih etmesi nedeni olarak,  özel spor işletmeleri  yöneticilerinin 

çalışma sahalarında spor ve sporun tarihi ile ilgili akademik bilgilere çok fazla ihtiyaç 

duymamalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

 2. amaç :”İnsan organizmasının yapısı ve görevleriyle ilgili bilgi sahibi olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, son sırada (%78,8) katılım göstermişler ve 

buna uygun olarak son sıralarda (altıncı) öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralaması ise öğretim 

elemanları ve öğrenciler için altıncı , fed.bşk./gn.sek.leri için dördüncü ancak grupların görüşlerinin 

tersine özel spor işletmeleri  yöneticileri için ikinci sıradadır. Bunun nedeni ; özel spor işletmeleri  

yöneticilerinin hizmet sunduğu kesimin aktif olarak spor yapan veya böyle bir faaliyetin içinde olmak 

isteyen bir grup olduğundan kaynaklanıyor olabilir. 

 3. amaç :”İnsan hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve gözlem becerisine sahip 

olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, son sıralarda (%85,4 ile altıncı) katılım 

göstermişler ve dördüncü öncelik sırasında yer vermişlerdir. Bu sonuç, fed.bşk./gn.sek.ler ile özel spor 

işletmeleri  yöneticilerinin sporcu ve sportif uğraş içerisinde olanlar ile bizzat İletişim  içinde 

bulunduklarından kaynaklanıyor olabilir. 

 4. amaç : “Spor ile ilgili tesis araç ve gereç ve teknolojiyi bilme, kullanma ve geliştirme 

becerisine sahip olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaç için genel olarak, dördüncü sırada (%87,3) katılım göstermişler 

fakat birinci sırada öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralaması ise öğrenciler birinci, öğretim 

elemanları ve fed. bşk./gn.sek.leri için ikinci ve özel spor işletmeleri  yöneticileri için üçüncü 

sıradadır. Özel spor işletmeleri  yöneticilerinin bu becerilere zaten  sahip olduklarından bu amacı  fazla 

önemsememiş olabilirler. Sunay’ın çalışmasına göre 1997 verilerine göre ülkemizdeki spor tesislerinin 

dağılımlarının oldukça yetersiz ve dengesiz dağıldıkları belirlenmiştir.(Sunay,2002) Son yıllarda da bu 

konuda fazla bir ilerleme kaydedilmediği göz önüne alındığında; spor ile ilgili tesis ve teknolojiye en 

fazla ihtiyaç duyanlar olarak öğrencilerin ilk sırada , bu konudaki eksiklikleri ve gerekliliğini en iyi 

bilenler olarak öğretim elemanları ve fed.bşk./gn.sek. lerin ikinci öncelikle tercihte bulunmalarının 

ülkemiz gerçeklerine paralel olduğu düşünülebilir. 

5. amaç: “Spor ile ilgili yapılan inceleme ve araştırmaları izleme ve değerlendirebilme 

becerisine sahip olabilme” 



 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, en yüksek oranda (%92,7) katılım göstermişler ve 

ikinci sırada öncelik vermişlerdir. Öncelik sıralaması incelendiğinde öğrencilerin  ikinci öncelik 

sıralamasını, öğretim elemanları ve özel spor işletmeleri  yöneticilerinin dördüncü öncelik sıralamasını 

tercih ettikleri görülmektedir. Bu sonuç; öğrencilerin bu amaca ikinci öncelik sıralamasında tercih 

etmelerinin geleceğinin spor yönetici adaylarının gelişim ve mesleki ilerlemeleri açısından olumlu bir 

sonuç olurken, öğretim elemanlarının da dördüncü sırada tercih etmelerinin beklenmedik bir sonuç 

olduğu düşünülebilir. Yine bu sonucun, araştırmaya katılan fed. bşk./gn.sek.lerin beşinci sırada tercih 

etme durumlarının, Güçlü ve arkadaşlarının (1996) yaptıkları çalışma ile paralel olduğu söylenebilir 

(Güçlü ve ark.,1996). 

6. amaç :” Sporcu sorunlarına dayalı çözüm bulabilme becerisine sahip olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, yüksek oranda (%91,8) katılım göstermişler ve 

beşinci sırada öncelik vermişlerdir. öğretim elemanlarının ise bütün gruplardan farklı olarak birinci 

öncelik sıralamasını tercih ettikleri görülmektedir. Öğretim elemanların sporcu sorunları ile 

ilgilenmeleri ve bu konularda araştırmalar yapmaları nedeniyle diğer gruplardan farklı bir yaklaşım 

göstermiş olabilirler. Sunay’ın (2002) üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarının spor 

yöneticiliği müfredat programları üzerine  yaptığı bir araştırma sonucuna göre, spor sağlık alanındaki 

ders gruplarının kredi ve saatlerinin yüksek olduğu (Sunay, 2002), ve Almanya’ da 1990 -1997 yılları 

arasında yapılan bu yöndeki çalışmalarda da benzer okullardaki programların spor sağlık sorunları ile 

ilgili alanlarda yoğunlaştığı saptanmıştır (Hoffman,2000).  Bu bulgular 6. amaç için öğretim 

elemanlarının diğer gruplardan farklı olarak birinci öncelik sıralamasını tercih etmelerini 

desteklemektedir. 

 7. amaç : “Spor alanı ile ilgili seminer, sempozyum vb. katılma alışkanlığına sahip 

olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, %86,7 oranında  katılım göstermişler ve son 

sırada öncelik vermişlerdir. Farklı grupların öncelik sıralaması incelendiğinde de tüm grubun aynı 

şekilde son sırada öncelik verdiği belirlenmiştir. Yenel ve İmamoğlu’nun  (1998) yaptığı bir çalışmada 

araştırmaya katılan spor yöneticilerinin %28,93 de yöneticilik konusunda düzenlenen seminer kurs 

gibi faaliyetlere katılmadıkları tespit edilmiştir. Aynı şekilde Güçlü ve arkadaşlarının (1996) 

çalışmasında da benzer yönde bulgulara rastlanmaktadır. Spor alanında elde edilecek başarılarda spor 

yöneticilerinin yeri ve önemi spor yönetim alanında çalışma yapan herkes tarafından bilinmektedir. 

Başarıya ulaşmada spor yöneticilerinin araştırmacı, yeniliklerin takipçisi olmaları gerektiği 

düşünüldüğünde grupların bu amacı en son öncelik sıralamasını tercih etmeleri olumsuz bir sonuç 

olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmada “Spor Yöneticilik Meslek Bilgisine İlişkin Nitelikler” bölümünde 

araştırmaya katılan grupların bu bölümdeki amaçlara yönelik değerlendirmeleri araştırılmıştır.  

1. amaç : “Yöneticiliği sevme benimseme ve bu alanda çalışmaktan zevk alma 

duygusuna sahip olabilme”   



Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, yüksek oranda (%94,8) katılım göstermişler ve 

birinci sırada öncelik vermişlerdir. Bütün gruplar da genel ortalamaya uygun olarak birinci sırada 

öncelik sıralamasını tercih etmişlerdir. Bu yaklaşımın gerek öğrencilerin mesleklerini 

benimsemelerinde, gerekse profesyonel olarak çalışan spor yöneticilerinin mesleklerinde başarıya 

ulaşmalarında olumlu etki yapacağı düşünülebilir. 

2. amaç :” Spor yöneticisinin Türk spor teşkilatı içindeki yerini görev ve 

sorumluluklarını bilebilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, yüksek oranda (%91,9) katılım göstermişler ve 

beşinci sırada öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralaması incelendiğinde öğrencilerin üçüncü, 

fed. bşk./gn.sek.lerinin ikinci, öğretim elemanlarının beşinci , özel spor işletmeleri  yöneticilerinin ise 

genel ortalamadan farklı olarak onbirinci   öncelik sıralamasını tercih ettikleri görülmektedir. Bu 

sonucun özel spor işletmeleri  yöneticilerinin özel sektörde çalışmalarından ve resmi örgütler olan 

Türk spor teşkilatı ile doğrudan ilişkilerinin olmamalarından kaynaklanabileceği değerlendirilebilir. 

4. amaç :” Türk spor teşkilatını tanıma ve onlarla ilişki kurabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, yüksek oranda (%91,5) katılım göstermişler ve 

yedinci sırada öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralaması incelendiğinde özel spor işletmeleri  

yöneticilerinin onuncu öncelik sıralamasını tercih ederlerken diğer grupların altıncı  öncelik 

sıralamasını tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum ikinci amaca paralellik göstermekte ve aynı 

şekilde özel spor işletmeleri  yöneticilerinin Türk spor teşkilatı ile  doğrudan ilişkide olmamalarından 

kaynaklandığı düşünülebilir. Kuşkusuz spor yöneticileri Türk spor teşkilatı içinde yer alan önemli 

unsurlardan biridir. Dolayısıyla  spor yöneticilerinin Türk spor teşkilatı birimleri ile ilişki içinde 

olması gereklidir. Ancak özel spor işletmeleri yöneticilerinin bu amaca orta sıralarda öncelik 

tanımaları Türk spor teşkilatı ile ilişkilerinin kopuk olduğunu izlenimi vermektedir. 

 5.  amaç :”Uluslararası spor teşkilatları hakkında bilgi sahibi olabilme” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, yüksek oranda (%87,5) katılım göstermişler ve 

sekizinci sırada öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralaması incelendiğinde öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının genel ortalamaya uygun olarak sekizinci , fed.bşk./gn.sek.lerinin on birinci , 

özel spor işletmeleri  yöneticilerinin on dördüncü  öncelik sıralamasını tercih ettikleri görülmektedir. 

Özel spor işletmeleri  yöneticilerinin tercihlerinin ikinci ve dördüncü amaçların sonuçlarıyla paralellik 

gösterdiği düşünülebilir. 

 6.  amaç :”Hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesinde bilgi sahibi olma” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, yüksek oranda (%85,9) katılım göstermişler ve 

dokuzuncu sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgu, Güçlü ve arkadaşlarının (1996) yaptıkları çalışma 

sonucuyla aynı paraleldedir. Çalışmada, spor teşkilatındaki görev yapan spor yöneticilerinin büyük bir 

çoğunluğunun hizmet içi eğitim programlarına katılmadıkları belirlenmiştir (Güçlü ve ark., 1996). 

 7 .  amaç :”Yönetim fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların  spor yönetimi alanında 

kullanımı hakkında bilgi sahibi olma” 



 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, çok yüksek oranda (%94) katılım göstermişler ve 

üçüncü sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgu birinci amaç olan ; “Yöneticiliği sevme benimseme ve 

bu alanda çalışmaktan zevk alma duygusuna sahip olabilme” niteliğine verilen öncelik 

derecelendirmesiyle birbirini bütünler şekilde olması spor yönetimi mesleği açısından olumlu bir 

sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  ”Benzer şekilde Balcı ve arkadaşlarının (2002) Türkiye birinci 

futbol ligindeki dört büyük kulübün yönetim ve genel kurul üyelerinin  spor yöneticisi seçiminde 

benimsedikleri yaklaşımlarının incelenmesine yönelik yaptığı araştırmada da yönetim fonksiyonlarının 

içerdiği maddeler katılımcılarca üst sıralarda yer verilmiştir (Balcı ve ark., 2002).   

 9.  amaç :”Güvenilir, disiplinli ve liderlik özelliklerine sahip olma” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak, çok yüksek oranda (%95,2) katılım göstermişler 

ve dördüncü sırada öncelik vermişlerdir. Şartların çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde, 

organizasyonların ayakta kalıp hayatlarını sürdürebilmeleri, hızla değişen ortamlara ayak 

uydurabilmeleri ve rekabet güçlerinin muhafaza edebilmeleri için çok iyi yetişmiş liderlere ihtiyaç 

vardır. Çağdaş liderlerden de gelişmeleri sağlayabilmeleri ve değişimi yönetebilmeleri beklenmektedir 

(Manske,1990).  Özellikle “liderlik” ve “lider yöneticilik” niteliği  yöneticilik mesleği için aranan 

özellikleden biri olmuştur. Son yıllarda  bu nitelikteki yöneticileri bulup sektöre kazandıran firmaların 

sayısı artmakta olup, bu nitelikteki yöneticilere  büyük miktarlarda ücretler ödenmektedir (Milliyet, 

1998). Bu itibarla, araştırmaya katılanların spor yöneticilerinde bu amacı üst seviyelerde tercih 

etmeleri  olumlu bir sonuç olarak düşünülebilir.  

 11. amaç :”İyi bir görüntüye sahip olma” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  yüksek oranda (%83,5) katılım göstermişler ve 

on yedinci sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgulara göre bütün grupların bu amacı son sıralarda tercih 

ettikleri, özellikle özel spor işletmeleri  yöneticilerinin en düşük önceliği verdiği tespit edilmiştir. Bu 

sonucu destekler şekilde Balcı ve arkadaşlarının (2002) yaptığı çalışmada katılımcıların fiziksel 

görüntüye önem vermedikleri tespit edilmiştir (Balcı ve ark., 2002).  Her ne kadar iyi bir görüntüye 

sahip olma yöneticinin sahip olması gereken çok önemli bir nitelik olmadığı belirlenmişse de bir 

yöneticinin iyi bir görüntüye sahip olması çalışanlar üzerinde olumlu bir etki yaratacağı söylenebilir. 

12. amaç : “Eleştiriye açık olma” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  yüksek oranda (%89,2) katılım göstermişler ve 

on dördüncü sırada öncelik vermişlerdir. Her nekadar yöneticilerin eleştiye açık olma niteliği 

araştırmaya katılanlar tarafından orta seviyede önemli görülmüşse de çağdaş yönetim anlayışı 

açısından yöneticinin eleştiriye açık olması yönetimin işlerliği açısından oldukça önemlidir.  

 13. amaç :” İyi insan ilişkilerine sahip olma” 

 Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  çok yüksek oranda (%94,2) katılım göstermişler 

ve altıncı sırada öncelik vermişlerdir. Bu niteliğin bütün gruplarca yüksek öncelik derecesi ile 

değerlendirilmesi olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

 14. amaç :”Sabırlı olma” 



Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  yüksek oranda (%83,6) katılım göstermişler ve 

on altıncı sırada öncelik vermişlerdir. Bu amaç bütün gruplarca orta seviyede önemli olduğu sonucuna 

varılabilir.  

 15. amaç :”Espri anlayışına sahip olma” 

Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  en düşük oranda (%75,3) katılım göstermişler ve 

son sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgulara göre bütün grupların, bu amacı spor yöneticisinde olması 

gereken nitelikler açısından en son sırada değerlendirdikleri sonucuna varılabilir.  

16. amaç :”Kendine güveni olma” 

Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  en yüksek oranda (%96,5) katılım göstermişler 

ve onuncu sırada öncelik vermişlerdir. Bu amaç bütün gruplarca orta seviyede önemli olduğu 

sonucuna varılabilir.  

17. amaç :”İyi görgü ve alışkanlığa sahip olma” 
Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  yüksek oranda (%89,4) katılım göstermişler ve 

on dokuzuncu sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgulara göre bütün grupların, bu amacı spor 

yöneticisinde olması gereken nitelikler açısından son sıralarda değerlendirdikleri sonucuna varılabilir.  

18. amaç : “Astların görüşüne açık olma” 
Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  yüksek oranda (%93,1) katılım göstermişler ve 

on beşinci sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgulara göre bütün gruplarca , bu amaç için  orta 

seviyelerde önemli olduğu düşünüldüğü sonucuna varılabilir. Katılımcıların düşünceleri böyle olmakla 

beraber, örgütlerin verimliliği açısından  verilecek kararlarda veya yönetim faaliyetlerinin herhangi bir 

aşamasında astların görüşünü almak son derece önemlidir. Çalışanların görüşünü dikkate almakla 

onlara takımın bir parçası ve de  önemli olduklarını hissettirilebilecektir. Bunun sonucu olarak da 

çalışanların  performansı artacaktır( Fleet, 1994) . 

19. amaç :”Geniş bakış açısına sahip olma” 
Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  en yüksek oranda (%96,5) katılım göstermişler 

ve on ikinci sırada öncelik vermişlerdir. Grupların öncelik sıralaması incelendiğinde; öğrenciler on 

üçüncü, öğretim elemanları dokuzuncu, fed.bşk./gn.sek.leri onuncu, özel spor işletmeleri  yöneticileri 

ise farklı olarak beşinci  öncelik sıralamasını tercih ettikleri görülmektedir. Bu bulgulara göre;özel 

spor işletmeleri  yöneticileri hariç diğer gruplarca , bu amaç için  orta seviyelerde önemli olduğu 

düşünüldüğü sonucuna varılabilir. Çalışanları gerçekten yönlendirebilmek, iş akışındaki meydana 

gelebilecek engelleri önceden tespit edebilmek ve özellikle önemli kararlar alabilmek için yöneticilerin 

geniş bir bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir (Edgett,1994). Özel spor işletmeleri  

yöneticilerinin , özel sektörlerde çalışmaları, faaliyetlerini kar amacı taşıması ve her zaman için 

rekabet ortamında yaşamını sürdürebilmesi için faaliyet alanlarında daha geniş bakış açısına sahip 

olmaları gerekliliği, bu farklı tercih sıralamasının nedeni olarak değerlendirilebilir. 

20. amaç :”Ödüllendirmede adil olma” 



Çalışmaya katılanlar bu amaca genel olarak,  yüksek oranda (%87,1) katılım göstermişler ve 

on sekizinci sırada öncelik vermişlerdir. Bu bulgulara göre bütün grupların, bu amacı spor 

yöneticisinde olması gereken nitelikler açısından son sıralarda değerlendirdikleri sonucuna varılabilir 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada “spor yönetimi alanında çalışacak personelin niteliklerine” yönelik görüşlere 

ilişkin  şu sonuçlara varılmıştır ; 

 Araştırmaya katılan grupların “Genel Kültüre İlişkin Nitelikler” bölümündeki amaçlara katılım 

oranlarının genel dağılımına bakıldığında , “Etkili İletişim  kurabilme” amacına (%96,3) katılım 

gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu bölümdeki amaçlardan en son sırada katılım oranına sahip olan  “ 

Yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme “ amacının da yine yüksek bir katılım oranına (%84,1) 

sahip olduğu saptanmıştır. Bu bulgular ışığı altında, ankette belirlenen genel kültüre ait niteliklerin 

bütün gruplarca yüksek seviyede kabul gördüğü düşünülmektedir. 

 Farklı gruplardaki katılımcıların “Genel Kültüre İlişkin Nitelikler” bölümüne ait öncelik 

sıralaması sonuçlarına göre; genel kültürü yüksek seviyede olan bir spor yöneticisinde “Türkçe'yi iyi 

kullanabilme” ve “Etkili İletişim  kurabilme” niteliklerinin   çok önemli olduğu  belirlenmiştir. 

Bütün gruplar  “ Yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme” amacını son tercih sıralamasında 

belirlemişlerdir. 

 Bu Araştırmaya katılan grupların “Spor Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler” bölümünde 

“Spor ile ilgili yapılan inceleme ve araştırmaları izleme ve değerlendirebilme becerisine sahip 

olabilme” nitelikliğine  yüksek bir oran ile   katılım gösterdikleri,  “İnsan organizmasının yapısı ve 

görevleriyle ilgili bilgi sahibi olabilme” niteliğine ise en az katılım gösterdikleri belirlenmiştir. 

Sonuç olarak spor alan bilgisine ait niteliklerin tümü  katılımcılar tarafından yüksek seviyede kabul 

görmüştür. 

Farklı gruplardaki katılımcıların “Spor Alan Bilgisine İlişkin Nitelikler” bölümüne ait 

öncelik sıralamalarında grupların farklı yaklaşımlar sergiledikleri saptanmıştır. Buna göre   öğrenciler 

“Spor ile ilgili tesis araç ve gereç ve teknolojiyi bilme, kullanma ve geliştirme becerisine sahip 

olabilme “, öğretim elemanları “Sporcu sorunlarına dayalı çözüm bulabilme becerisine sahip 

olabilme”, fed.bşk./gn.sek.leri “İnsan hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve gözlem becerisine 

sahip olabilme” özel spor işletmeleri  yöneticileri “İnsan hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve 

gözlem becerisine sahip olabilme” niteliklerini birinci öncelik sıralamasında tercih etmişlerdir. 

Sonuç olarak , bütün gruplar “Spor alanı ile ilgili seminer, sempozyum vb. katılma alışkanlığına 

sahip olabilme” niteliğini son öncelik sırasında belirlemişlerdir. 

Araştırmaya katılan grupların “Spor Yöneticilik Meslek Bilgisine İlişkin Nitelikler” 

bölümündeki  niteliklere katılım oranlarının genel dağılımlarına yönelik sonuçlar şöyledir;  

Katılımcıların bu bölümle ilgili katılım oranları genel olarak çok yüksek ve değerler 

birbirlerine çok yakın olmakla beraber, birinci olarak “Geniş bakış açısına sahip olma” (%96,5), 



ikinci olarak “Kendine güveni olma” (%96,5) ve son sırada “Espri anlayışına sahip olma” (%75,3) 

niteliklerine katılım gösterdikleri belirlenmiştir 

 Farklı gruplardaki katılımcıların “Spor Yöneticilik Meslek Bilgisine İlişkin Nitelikler” 

bölümüne ait öncelik sıralamalarına göre bütün gruplar “Yöneticiliği sevme benimseme ve bu 

alanda çalışmaktan zevk alma duygusuna sahip olabilme” niteliğini birinci öncelik sıralamasında 

tercih etmişlerdir. Bütün gruplar “Espri anlayışına sahip olma” niteliğini son sıralarda tercih 

etmişlerdir. 

 Sonuç olarak katılımcıların tümü, tespit edilen niteliklerin tamamına yüksek oranlarda katılım 

sağlamışlar ve özellikle “Etkili İletişim  kurabilme” , “Türkçe'yi iyi kullanabilme”, “İnsan 

hareketlerini analiz edebilecek bilgi ve gözlem becerisine sahip olabilme” , “Spor ile ilgili tesis 

araç ve gereç ve teknolojiyi bilme, kullanma ve geliştirme becerisine sahip olabilme”  ve 

“Yöneticiliği sevme benimseme ve bu alanda çalışmaktan zevk alma duygusuna sahip olabilme” 

nitelikleri üzerinde önem sıralamalarında aynı yaklaşımları göstermişlerdir. Gerçekten de bu tespit 

edilen nitelikler spor yöneticilerin mesleklerinde önemli yer tutan fonksiyonel olaylardır. 

 Bu sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunmak mümkündür; 

 - Araştırmaya katılan grupların büyük bir çoğunluğunun katılım gösterdikleri, genel kültüre 

ilişkin  niteliklerden Etkili İletişim  ve Türkçe’yi iyi kullanabilme konuları ile ilgili spor yöneticilerine 

eğitim imkanı sağlanmalıdır. Faal olarak halen çalışan spor yöneticilerinin bu eğitim uygulamalarına 

katılmaları sağlanabilir. 

 - Her ne kadar katılımcılar yazılı ve görüntülü medyayı takip edebilme niteliğini 

önemsemeseler de , çağımızın en hızlı, en yaygın ve etkili öğrenme yardımcı araçlarından biri olan 

yazılı ve görüntülü medya, her sosyal insan gibi spor yöneticileri için de çok önemli bir yere sahiptir. 

Bu konuda spor yöneticilerinin ilgisini çekebilmek amacıyla medyanın futbol gibi bir tek konu üzerine 

yoğunlaşması yerine spor yöneticilerinin mesleklerine yönelik kaliteli ve öğretici program yapmaları 

teşvik edilebilir.  

 - Spor yöneticilerinin mesleklerinde başarılı olabilmeleri için spor alanı ile ilgili sorunları 

bilmeleri, analiz edebilmeleri ve çözüm üretebilmeleri çok önemlidir. Spor yöneticisi yetiştiren 

programlara, spor alanı ile ilgili sorunları analiz edebilme ve çözüm üretebilme bilgi ve becerileri 

sağlayabilecek uygulamalar dahil edilebilir.  

- Bir meslek dalında başarı için kuşkusuz çalışanların mesleklerini sevmeleri ve benimsemeleri 

gerekmektedir. Spor yöneticilerinin mesleklerini sevmeleri ve benimsemeleri dolayısıyla mesleklerini 

başarı ile yapabilmeleri amacıyla ; spor hizmetleri sınıfının 657 sayılı devlet personel kanuna dahil 

edilmesi konusu kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Özellikle spor federasyonların yönetim kadrolarında 

spor yöneticisi istihdam edilmesi zorunluluğu getiren yasal çalışmalar yapılabilir. 

 - Spor yönetimi  ile ilgili bütün alanlarda yönetici konumunda çalışanlarda spor yöneticiliği 

eğitimi şartı aranmalıdır. Bu eğitimi almamış olan yönetici konumundaki kişiler için ise de hizmet içi 

eğitim programlarına katılma zorunluluğu getirilebilir.  
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN FARKLI KÜLTÜRLERE SAHİP TOPLULUKLARDA,  
REKREASYONEL EĞLENCE VE OYUN ANLAYIŞLARI 

     Zekiye  BAŞARAN*   Aylin  ÖNSÜ*  Sibel GÜLDAĞ* Tuncay ERENCİ*  

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yaşayan farklı kültürlere sahip toplulukların, rekreasyonel  
oyun ve eğlence anlayışını incelemektir. 

Araştırmanın evrenini, Kocaeli merkez olmakla birlikte yakın bölgelerde ve Diyarbakır’da 
yaşayan farkı kültürel yapıya sahip topluluklar ve bu topluluklardaki kişiler oluşturmuştur. 

Araştırma, görüşme-mülakat  ve görüşmecilerin vermiş olduğu kitap, dergi ve internet 
taramalarından oluşmuştur. 

Sonuçta; her topluluğun kaynaşmasını, birlikteliğini, kültür aktarımını, ve devamını   sağlayan 
toplumsal rekreasyon etkinliklerinden oyun ve eğlence biçimlerinin, (hıdrellez, bayramlar, 
ekim-harman şenlikleri, nevruz ve düğünler, mendil kapmaca, çelik çomak, birdirbir, yüksük 
oyunu, müzik, halk dansları) topluluktan topluluğa göre değişiklik göstermesine rağmen, aynı 
oyun ve eğlencenin farklı topluluklarda da uygulanmakta olduğu ve Türk kültür mozaiği 
içinde bütünleştiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, rekreasyon, eğlence, oyun 

 

RECREATIONAL ENTERTAINMENT AND GAME CONCEPTIONS OF  
COMMUNITIES LIVING IN TURKEY WHICH HAVE DIFFERENT CULTURES 

 
SUMMARY 

 
The Purpose of this study; to observe the recreational entertainment and game conceptions of 
communities living in Turkey which have different cultures. 
 
The content of this research is based on people and communities that have different cultural 
structures living basically Kocaeli, including its near abroad and Diyarbakır.  
 
This research is made up by the help of interviews and books, reviews and web searches given 
by the people who had participated to interviews. 
 
In conclusion; it is realized that the game and the entertainment forms such as hıdrellez, 
religious festivals, October harvest fests, spring fests and wedding ceremonies, hanky catch, 
marlinspike & stick, leapfrog, ring game, music, folklore, etc which take part in recreational 
activities, despite their variable character between different communities, are providing the 
combination, unity and the continuity of culture transfer in Turkish culture mosaic and take 
place in different communities as well. 
 
Key Words: Culture, Recreation, Entertainment, Game 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

· Kocaeli Ün. Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu 

 



GİRİŞ VE AMAÇ 

Yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu bir kültür mozağine 
sahiptir. Özel günler, oyunlar, müzikler, danslar, kutlama ve eğlenceler vb. toplumsal 
rekreasyon faaliyetlerini ve ortamları oluşturur. İnsanlar kişisel olarak nasıl ki rekreasyona 
ihtiyaç duyarlarsa, toplu(m)luklarda devamlılıklarını sağlayabilmek, kaynaşmak, bütünleşmek 
için rekreasyonel etkinliklere ihtiyaç duyarlar. İşte farklı kültürlere sahip çeşitli toplulukların 
rekreasyonel oyun ve eğlence anlayışını araştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın evrenini; Kocaeli ili merkez olmak üzere yakın çevredeki il, ilçe, köy ve 
Diyarbakır’da yaşayan farklı kültürel topluluklardan kişiler (Kocaeli Çınarlı köyünden; Ayşe 
Şahin, Ketenciler köyünden; Ali Rıza Üngür , İstanbul İçerenköy’den; İsmail Otar, Sakarya  
Küçük Hataplı Köyünden; Necati Sevilmiş, Diyarbakır Ergani’den; Demir Ernez ve 
çevresindekiler ) oluşturmuştur. Tesadüfi olarak seçilen bu topluluklar; Batı Trakya Türkleri, 
Yörükler, Manavlar, Kırım Tatarları, Kürtler, Lazlar ve Çerkezlerdir. Bilgiler, bu kişilerle 
yaşadıkları yerlerde, derneklerde ve özel randevu ile istenilen yere gidilerek yüzyüze 
görüşmeler şeklinde derlenmiştir. Bunun dışında kendilerinin verdiği dergi ve kitaplardan da 
alıntılar yapılmış olup internet’ten de yararlanılmıştır. Çalışmada, toplulukların yaşam 
biçimlerini oluşturan birçok öğeden sadece oyun ve eğlence anlayışları incelenmiştir. 

 

GENEL BİLGİLER 

1.  BATI TRAKYA TÜRKLERİ  

Batı Trakya denilince, Yunanistan'da, Türkiye'ye komşu, kuzeyi Bulgaristan'la, güneyi Ege 
Denizi ile çevrili, batıda Karasu (Mesta) Nehrine dayanan, dar şerit bölge akla gelmektedir. 

1.2. Batı Trakya Türklerinin Kültüründe Oyun Ve Eğlence         

Halk kendi gelenek ve göreneklere göre bayramlar yapar. Büyük bir sevinç  ve içtenlikle 
oyunlar oynarlar. Hisli olmalarına rağmen oyunları gösterişsiz ve sadedir. 3   

1.2.1. Oynanan Oyunlar 

Kara Kedi Oyunu: Kızlar yarım halka olurlar. Halkanın yarısı bir taraf, diğer yarısı ise ikinci 
taraftır.  Birbirine atışmalı seslenerek geçişler esnasında vurmalarla devam eder. 

Beş Beş Oyunu (Sayacılar):  Hoca, dövücü, kambur (arap) ve kızlar tarafından, 
canlandırılan, seyirlik bir oyundur. Dövücü, yardımcısı kamburdan kızlarını bulmasını ister. 
Kambur kızları ararken olaylar gelişir ve dövücü tarafından dövülür. Hoca bulunur. 
İyileştirmesi istenir. Hoca da bunun karşılığında birçok istekte (kızda dahil) bulunur. Oyun 
böyle devam eder. Bu oyun hangi kapıda oynanırsa ev sahibi oyunculara yiyecekler verir. 
(Un, mısır vb.) 

Ayı oyunu:“Bayram sabahı köyden beş-on kişi deri parçaları, zillerle, yüzü boyalı “ayı” 
yaparlar. Kızlar köyün kenarında kurulmuş büyük sallancık yerine gider,  sallanır, sonra 
oğlanlar gelir sallanma. Türkü çalarlar, mani atarlar karşılıklı. Diğer tarafta, bütün ihtiyar, 
kadın, hacı, hocalar toplu. Çünkü “ayı” gelecek. Lagur, lugur çanlarlan, zillerlen, tıngırdarken, 
gürültüylen geliyor ayı. Bir cıgara sararlar. Yarısı barut, yarısı tütün. Onu ayıya verirler. O da 
alır cıgarayı, koyar ağzına, yakar. Çeker birkaç defa, barutlar birden tutuşur. Ayı’da çocukları 
kovalamaya başlar. O kovalar çocuklar koşar, “ayı” koşturur, kızanlar kaçar.. Bi manzara, bi 
gülüş, bi hava. Hepsi gülüyo,  bağırıyor. Böyle eğlene eğlene bütün köyün evlerini gezerler.. 
Her ev de “ayı” ya yiyecek yahut ta para verir.. Böyle cümbüşle bayram yapılıyo..” .  3 



Şibeciler: Bayramın ilk akşamı köyün gençleri toplanır. Şibecileri hazırlar. Sürücünün 
yönetiminde ve kalabalık bir seyirci kafilesi ile beraber, davul eşiliğnde şibeciler hareket 
ederler. Bir evin kapısına gelindi mi  Şibeciler koşarak kapıya çarpar ve kaçarlar. Ev sakinleri 
dışarıya çıkınca, seyirciler arasında bulunan, kız kıyafetine bürünmüş, iki erkek kapının önüne 
gelir, gezinmeğe başlarlar. Seyirciler arasında “efe” kıyafeti giymiş erkekler bu kızlara 
takılırlar, laf atarlar. Kızlar nazlanırlar. Efelere yüz vermezler. Gururları kırılan efeler kızları 
kaçırmağa, dağa kaldırmağa teşebbüs ederler. Ancak seyirciler bunları kovalar ve kızları 
kurtarırlar. Hep beraber türkü söylenerek yeniden kapısı çalınan evin önüne toplanırlar, ev 
sahibine seslenirler. Bayramlarını kutlar, hediyelerini alırlar. Toplanan hediyeler bir kazanda 
kaynatılarak pişirilir. Köyün gençleri sabaha kadar yer, içer, eğlenir, bayram yaparlar. 

Hıdrellez: Hıdrellez çok önemli, özlemle beklenen bir gündür. Kadınlar hıdrellezin hangi gün 
olduğunu anlamak için sabah erken tarlaya gidip çiğ toplarlar. Onunla süt mayalarlar. Tutarsa 
hıdrellez gelmiştir. Akşam kızlar toplanır, bir toprak çömleğin içine su doldururlar. Her genç 
kız çok küçük birer çiçek demetçiği hazırlayıp, bağına, kendisine ait olduğunu belirtecek bir 
eşyasını bağlar. (Yüzük, kolye, küpedir) Hazırlanan çiçekleri su dolu çömleğe atarlar. 
Çömleğin ağzı kapatılır ve bir gül ağacı altına konulur. O gece orada kalır. Çocuklar o gün 
yüzlerini ekine düşmüş çiğ ile yıkarlar. Gördükleri en uzun ekinlerle boylarını ölçerler. 
Boylarının o ekin gibi uzun olacağına inanırlar. Gençler gidip ağaçlara salıncaklar kurarlar. 
Birbirlerini sallarlar. Öğle, orada pişirilmiş olan “gölle”den yerler. Sonra bekledikleri an, 
çömleğin açılışı gelmiştir. Çömlekçi elini çömleğe sokar, etraftaki kızlar bir mani okurlar ve 
hemen arkasından çömlekçi bir çiçek çıkarır. Söylenmiş olan mani bu çiçeğin sahibinindir. 
Bu, çiçekler bitene kadar tekrarlanır. Geriye kalan su ile yüzlerini yıkarlar. Böylece dinç 
olacaklarına inanırlar.  

Mevriz (Nevruz): Baharın gelmesi kutlanır. Genç kızlar yiyecekler hazırlarlar. Köyün en 
güzel yerine giderler. Orada maniler, türküler söyler, oyunlar oynar, yemekler yerler. 
Yumurta kabuklarıyla da dereden veya pınardan su içerler. Böylece boğazlarının 
ağrımayacağına inanırlar. Çimenlerin üzerinde yuvarlanırlar, yazın işlerken belleri ağrımasın 
diye. Menekşeler toplarlar ve evlerine dönerler. Dönüşte dereden geçerken birbirlerini 
ıslatırlar yazın bol yağmur yağsın diye. Topladıkları menekşeleri , gelememişlere verirler. 
Onlar da o menekşeleri alıp üç kez koklarlar ve üç kez gözlerine sürerler. Ve kokularının 
menekşe kadar hoş, gözlerinin menekşe kadar güzel olacağına inanırlar. 3  

 

2.    YÖRÜKLER 

Yörük kelimesi; çabuk yürüyen, Anadolu’da çadırda yaşayan, gezgin Türkmen ve göçebe 
halk anlamına gelir. Yörükler, Anadolu’ya ve oradan da Rumeli’ye  yayılmış Türkmen 
topluluklarıdır. 6 Yörükler özgürlüğü ve yaylaları  severek, hayvancılıkla yaşamını 
sürdürürler.  Bu nedenle sık sık yurt değiştirirler. Yerleşik düzene geçen Yörükler ise  Manav, 
Türkmen gibi isimlerle adlandırılır. Çeşitli boy ve aşiretlere sahiptirler. 13 

2.1. Yörük Kültüründe Oyunlar Ve Danslar 

Merkezi Antalya olan Teke beyliği sınırları içinde, (Burdur, Isparta, İçel ve Çukurova 
(Adana))  Cumhuriyet döneminde  yapılan araştırmalar sonucunda, sayıları yüzleri geçen halk 
dansı ve bir o kadar da müzik melodisi ve türkü saptanmıştır. Bu bölgede bir Yörük kültürü 
meydana gelmiştir 

Yörük kültüründe kadınlar ileğen (leğen), tıngır (tef) denilen bakır malzemeleri çalgı olarak 
kullanıp kendi aralarında müzik yapar, oynarlar. Erkekler de tura, yüksük oyunu, çelik–çomak 
ve sende bende oynarlar. Atlı cirit oyunları da şenliklerde oynanmaktadır. 2  



2.1.1. Yörüklerde Köy Seyirlik Oyunları 

Yörükler nişanlarda, düğünlerde ve toplantılarda çeşitli halk oyunları oynarlar. Çiftetelli, Üç 
Ayak, Sinsin, Mengi, Dımı Dımı, Teke Zorlaması,Yayla Yolları, Samah Vb. 

Yörüklerin halk oyunlarının dışında seyirlik oyunları da vardır. Bunlar;  13 

Pezik Kapma: Kız anasının bir bazlama içine sürdüğü pekmezi sıkma haline getirir. Bir genç 
elindeki pezik sıkmasını oyunculara göstererek kaçmaya başlar. Diğer oyuncular da 
kovalarlar. Sıkmayı kapan bunu arkadaşlarına paylaştırır. Bu kovalamaca bir cümbüş haline 
gelir. Kovalamaca sırasında çalgı çalar. 13 

Tongavat Kaldırma: Düğünde misafirlere ikram edilecek yemeklerin büyük kısmı oğlan 
evinden kız evine, çalgı eşliğinde gönderilir. Bu törene tongavat kaldırma adı verilir. 
Yiyeceklerin yanında  ziyafette kesilmek üzere süslenmiş koç veya keçi, oğlan evinde 
kesilirken bir cümbüş kurulur. Tongavatçı gençler, tongavatcılar oyununu oynarlar.  

Deve Botlaması: Oyun göç sırasında  bir ailenin devesinin yavrulaması olayının ailede 
uyandırdığı mutluluk üzerine kurulmuştur. Meydanda ve bir ateş etrafında oynanır. Zenne 
rolünü, kadın kılığına girmiş bir erkek müzik eşliğinde oynar. Geri zekalı bir arap da tulumla 
güreş eder. Müstehcen konuşma ve laf atmalardan kimse rahatsız olmaz. Doğaçlama olan 
oyunda, oyuncular yeteneklerine göre güncel konuları işlerler. İmamın bir davranışı, muhtarın 
yanlışı, köyün cimri zenginleri şakalarla, eleştirilir. Cüce rolünü oynayan oyuncunun karnına 
bir erkek yüzü çizilir. Oyuncu karnını oynatarak hareketler yapar. 13 

Köşker Oyunu: Ayakkabı ustası, çırağı, bir köylü ve ustanın oğlu karekteriyle oynanan, 
köydeki erkeklerin kadınlarına verdiği önemi yansıtan bir konu içerir. İzleyenleri eğlendirmek 
ve güldürmek amaçtır. 13 

Kız Kaçırma Oyunu: Erkek kılığına giren kızlar, iyi bir plan yapar. Kızın yakınlarına 
sezdirilmeden, çadıra ani bir baskın yapılıp evin gelinlik kızı kaçırılır. 13 

3.  MANAVLAR 

“Manavlı” biçiminde Yörükan Taifesi’ne bağlı bir topluluk olarak gösterilmektedir.6 

3.1. Manavlarda Eğlence Kültürü 

Kış gecelerinde çeşitli eğlenceler düzenlenir. Evlerde düzenlenen fasıllar manavların en 
belirgin eğlenceleri arasındadır. Seyirlik oyunlar da  büyük önem kazanmıştır.“ Helva 
yapımını tasvir eden bir seyirlik oyun, (Helvacı”)  yöresel melodiler eşliğinde oynanmaktadır. 
Genelde tek kişinin, halka olmuş bir kalabalık içinde oynadığı halk tiyatrosudur. 6 

Hıdrellez: Hıdrellez, yazın gelişi ve kışın bitişi ile yeni ve güzel hayatın başlaması anlamına 
gelmektedir. Hıdrellez günü Hızır’ın geleceğine inanılır. Ateş yakıp üzerinden atlanılır, 
salıncak kurup sallanılır ve çömlek içine  yüzük veya bilezik atarak niyet manisi söylenir. 
Türbelere gidilir, adaklar adanır, dua edilir. Kim ne isterse türbenin duvarına çizer. Hastalar 
şifa, dertliler deva isterler. 10 Hıdrellez akşamı yumurta ve süt kaynatılır. İneklerden sağılan 
süt süzülür ve açıkta bırakılır.  Eğer iyi bir insan, değerli bir kul ise sağdığı sütün 
mayalanacağına inanılır. Ateş üzerinde atlayarak bundan sonraki yaşamda günahlardan ve 
kötülüklerden arınılacağına inanılır. Gece boyu dua edilir. Hızır geldiği zaman dualar kabul 
olur. Hıdrellez sabahı, sabah ezanı okunurken herkes evinin kapısını açar, bu Hızırın 
geleceğini ve bereket dağıtacağı anlamına gelir. 

3.2. Manav Kültüründe Oyunlar 

Oyunlar daha çok bayram meydanlarında, kahvehanelerde, kadınlar erkekler, genç kızlar 
kendi aralarında eğlence amaçlı oynanır. (Mendil Kapmaca, Bidirbir, vb.) 



Kuytu: Daha  çok erkek çocuklarının oynadığı bir oyundur. Çocuklar topuklarıyla çukur 
açarlar misketi içine atmaya çalışırlar. 10 

Çelik: Uzunca bir sopa ve bir karış uzunluğunda bir parça tahtayla oynanır. Çeşitli 
bölümlerden oluşur. Baba diye dikilen sopanın başında uzağa atış yapılır. Karşı taraf 
yakalamaya çalışır, yakalayamazsa yere düşen çeliği babaya atmaya çalışır. Babaya değen 
yada değnekten daha az yakın çelik atıcıyı oyundan çıkarır. Karşı taraf atış durumuna geçer.10 

Çıbık: Genellikle bir kayış  uzunluktaki 9 veya 12  çubukla iki kişi arasında oynanan bir 
oyundur 10 

KIRIM TATARLARI 

Karadeniz’in kuzeyindeki yarımadadan adını alan bu Türk boyu, Orta Asya’dan 1500 yıl önce 
Kırım’a göç eden Hun, Kıpçak, Peçenek, Hazar ve Oğuz boylarından oluşmaktadır.  

4.1.  Kırım Tatarlarında Eğlence Kültürü 

4.1.1. Düğün eğlence kültürü 

“Çın”lar: Düğünlerde kızlar bir tarafta ve delikanlılar karşı tarafta yer alarak, cıyın’larda  ise 
kızlar iki gruba ayrılarak birbirlerine duygu, düşünce, hayata bakış ve görüşlerini ilişkin 
düşüncelerini manzum ifadeler halinde, özel bir ahenk ve makam ile karşılıklı söylerler. Buna 
çın adı verilir. Çınlaşma, iki rakip veya grup arasında meydana gelip kuralları vardır. 7 

Tatar Kureşi: Düğünlerden sonra yapılan güreşlerdir. Düğünün son günü gelin geldikten 
sonra köylerdeki harman yerine çıkılır. Düğün sahibi ve gelinin çeyizinden kendi imkanlarına 
göre güreşecek olanlara verilme üzere hediyeler hazırlanır. Asıl güreşçilerin ısınmaları 
sırasında, çocuklar  önce güreştirilir. Tatar güreşinin kendine özgü kuralları ve oyunları 
vardır. Güreşecilerin boy ve kilosu önemli değildir.  Önemli olan kendine güvenmektir. Özel 
bir kıyafeti yoktur. Yalnız ceket ve ayakkabılar çıkarılır. Bellerine yünden örme kuşaklar 
bağlanır. Kuşaklardan tutularak güreşilir. Güreş, meydanda tek güreşçi kalana kadar devam 
eder. 12 Bunlara ek olarak çok sayıda insanın bir arada yaptığı bir dans vardır. “Tım Tım 
oyunu; yüzlerce kişinin aynı anda yorulmaksızın yaptığı bir dizi hareketi içine alan bir düğün 
geleneğidir. 5 

4.1.2. Ekim-Harman Eğlence Kültürü:    

Ekim Bayramı: O gün, büyük gruplar halinde tarlaya çıkılır. Ekime başlanmadan önce 
herkesin katıldığı merasim yapılır. Tarlaya şarkı söylenerek ve oyun oynanarak gidilir. 
Arabalar ve onları çeken hayvanlar süslenir. Davul ve zurna olur. Köyün en önemli şahsı 
sabanla sembolik olarak yere bir iz açar ve bir avuç tohum saçarak bol bir mahsül olmasını 
diler. Sabanın açtığı izde, köyün yerli fırınlarında pişirilmiş kocaman ekmekler döndürülüp 
yenir. Köylüler, birbirlerini bolluk bereket dileyerek tebrik ederler.  

Harman Sonu Bayramı: Bayram, açık havada harmanın son günü ve bilhassa mahsülün 
kaldırılışı sırasında yapılır.  Zengin bir sofra tertip edilir. Mahsülü takdis eden bereket duası 
yapılır ve ziraat işçilerinin hakları ödenir. Daha  sonra, aile reisinin kararı ve takdiri ile 
mahsulün bir kısmı  da hayır için tahsis edilir. 9 

Ey Şuval Bayramı: Gençlerin, mahsulün kaldırılmasından sonra ev ev dolaşıp bir nevi şarkı 
söylemelerinden ve karşılığında mahsul ve para toplamalarından ibarettir.  Delikanlıların 
söyledikleri  hiciv ve eğlenceli sözler olup köyde geçen hadiseler ve şahıslarla ilgilidir. 
Gençlerin yanında bir at kafası ile bir araba okundan meydana gelen şuval bulunur. Etrafı 
geniş bir örtüyle örtülür, içine de iki delikanlı girer ve böylece dört ayakla korkunç sıçrayışlar 
yapar ve at kafasını da korkutucu şekilde sallarlar. Şuvalın bu görünüşü küçük çocuklarda 
korku ve panik yaratır. 9 



4.1.3. Bahar eğlence kültürü  

Baharın Gelişinin Bildirilmesi (Nevruz): Çocuklar ve gençler üç veya sekiz  kişilik gruplar 
halinde evden eve dolaşır ve nevruz türküsünü söyleyerek baharın gelişini müjdelerler. 
Toprak bir çanak içinde çiğdem çiçeklerinden bir buket taşırlar. Delikanlılardan biri elinde bir 
dal parçası tutar, ziyaret ettikleri evlerden hediye astırırlar.  

Tepreş-Hıdrellez: 6 Mayıs günü kıdırlezdir.(Hıdrellez)8 Kıdırlez kelimesinin, mucize yaratan 
şahsiyetleri Hıdır ve İlyas’dan geldiği söylenir. Kıdırlez günü, dostluk günüdür. Münakaşa 
edilmez, dargınlar barışır ve böylece Nebi’nin iyiliklerine  nail olmak ümidi içinde yaşanır. O 
gün genç ihtiyar, kırlara çıkarlar ve belli bir yerde toplanılır ve muhtelif eğlenceler tertip 
edilir. Genç kız ve erkekler burada serbestçe dolaşır gevezelik ederlerdi ki, köy içinde buna 
müsaade edilmez. Böylece ekseriya evlenmekle biten dostluklar burada düğümlenmeye 
başlar.  Bu çok yaygın halk bayramına tepreş denir.  Aynı gün, ecdat ve tarihi şahsiyetlerin 
mezarları ziyaret edilir. Tebreş sabahı süslü atların çektiği arabalar konvoy halinde yola çıkar. 
Şarkılar söylenir, milli oyunlar oynanır, sportif müsabakalar tertip edilir ve muhtelif 
eğlenceler yapılır.9 

5.   KÜRTLER 

Kürtler küçük guruplar halinde de olsa Asya, Azerbaycan, Horasan, Kur-Aras boyları, 
Yenisey, Macaristan hatta Çekoslavakya gibi bir coğrafyada da mevcuttur. Bugün yoğun 
olarak Türkiye, Irak, İran ve az sayıda Kafkasya, Ermenistan ve Suriye'de Kürt topluluklar 
yaşamaktadır. 14 

5.1 Bahar Eğlence Kültürü 

Nevroz: Önemli bahar bayramlarının başında gelir. 21 Mart Nevroz günü köy meydanında 
büyük bir ateş yakılır, şarkılar söylenir, eğlenceler düzenlenir, oyunlar oynanır, şenlik havası 
içinde bayram kutlanır. Bu gün aynı zamanda baharın başlangıcıdır. Bundan dolayı, tabiatın 
yeniden   canlanması ile her toplulukta sevinç olmaktadır. 

5.2.Düğün Eğlence Kültürü 

Kürtlerde düğün hazırlıklarında göze çarpan bir alışkanlık ise, şerbet ve şeker göndermedir. 
Şerbet içiminin de ayrı bir şenliği vardır. Şerbet içme şenliğinin ardından çeyiz hazırlıklarına 
başlanır. Düğün davetlerini “Ündekçiler” denilen kadınlar dağıtır.  Gelin  karşılama ise, 
çalgıcı kadınların türkü söylemeleriyle başlar. Eğlence sabaha kadar devam eder. 4 

6.  LAZLAR 

Lazlar Doğu Karadeniz’in yerleşik halklarındandır. 6  

6.1. Lazlar’da Kültürel Yapı:  

Düğünler ve bununla ilgili ritueller oldukça zengindir. Geleneksel Laz çalgıları olarak 
Kemençe ve Tulum gösterilebilir. Horon bu aletler ile çalınan havaların genel adıdır. 
Kemençe havaları genelde hızlı ve devinimli figürlerden oluşan, tulum havaları ise daha yavaş 
ve sade figürlerden oluşan horonlar ile oynanır. Kimi yörelerde Kafkas Davulu ve 
Akardiyonun da kullanıldığı görülmektedir. Halk müziği, özellikle imece şarkıları ve horon 
içinde söylenen şarkılar, kişi ve gruplar arasında yapılan atışmalar Laz folkloru içinde önemli 
bir yer tutar. 6 

6.1.1. Törenler, Şenlikler, Eğlenceler 

Dini bayramlarda, köylerin en uygun meydanlarında salıncaklar veya dolaplar kurulmaktadır. 
Salıncak, uzun asma gövdelerinden özel bir teknikle yapılır. Bayramın yaklaştığı günlerde 
başlanıp, bayramdan birkaç gün önce tamamlanır. Salıncağın gelebileceği meylin başında 



durup bir asma parçasını (Kasma) iki ucundan tutmuş bulunan iki delikanlı, salıncaktaki kızı 
var kuvveti ile sallarlar. Salıncak olanca hızı ile 20-30 metre ileriye ve bir o kadar da 
yüksekliğe ulaşır. Diğer tarafta delikanlılar davul zurna veya kemençe eşliğinde Laz horonu 
oynarlar. Horon, yorulup çıkanın yerine bir yenisinin girmesi ile saatlerce  ve hatta günlerce 
devam etmektedir. Eğlencenin en koyu anındaki neş’e çığlıklarına katışan sert ve tiz tabanca 
sesleri, delikanlının gizlediği büyük hisleri deşarj anlamındadır. Yöre insanı bundan müthiş 
zevk alır, keyiflenir.11 

7.   ÇERKESLER 

 “Kafkasya’nın zengin halklar mozaiği” olarak tanımlanan Çerkesler’in yaşamı, anayurtları 
Kuzeydoğu Karadeniz’de Azak Denizi’nden başlayarak Gürcistan’a kadar uzanır. 6 

7.1. Çerkes Kültürü 

Çerkes toplumlarında “Kaşenlik” denilen bir olgu vardır. Kaşenlik genç kız ve erkeklerin şaka 
yoluyla birbirlerine takılmalarıdır. Bu durum genellikle düğünlerde olur. Düğün günlerinde 
genç kız ve erkeklerin karşılıklı dans edip uzun saatler eğlenmeleri oldukça normal karşılanır. 
Bu eğlencelere evli ve yaşlıların katılması ise hoş karşılanmayan bir gelenektir. Bunun dışında 
çelik-çomak (sırapen), elim sende (kaşen seçme) gibi oyunları da vardır. 

7.1.1.Çerkes Kültüründe Oyunlar 

Çedebeş Oyunu: Golf oyununa benzeyen bu oyunda; toprağın ortası kazılır. Ağaçtan  
yuvarlak top ve ucu kıvrık olan uzun bir sopa yapılır. Altı  veya daha fazla kişiyle oynanabilir. 
Her oyucuda bir sopa vardır. Oyunda top, sopa yardımıyla kuyudan çıkartılarak kaleye atış 
yapma şeklinde olur. 1 

Gurij Oyunu: Büyük bir kazık yapılır ve bu kazık yere gömülür. Kazığın ucu yuvarlak bir 
biçimde yontulur. Bu yontulan yere  rahatça dönebilen uzun ve ortası oyulmuş başka bir kazık 
yerleştirilir. Uzun tahtaya sarılıp dönülerek oynanan bir oyundur. Eğlenmek ve gülmek için 
yapılır. 1 

Çapşi Oyunu: Bu oyun daha çok bir yaralıyı eğlendirmek ve acısını biraz da olsa hafifletmek 
için oynanan bir oyundur. Kadınlar sert bir ekmek pişirirler ve ortasını delerek bir iple tavana 
asarlar. İki kişi elleri bağlı ağzıyla bu ekmekten bir parça koparmaya çalışır. Bunu 
başaramazlarsa başka bir grup geçer ve deneme eğlenceli bir biçimde devam eder. Yaralının 
pansumanı yapılırken yaralının dikkatini dağıtmak için şarkılar ve ağıtlar söylenir.1  

Deri Kapmaca Oyunu: Deri kapmaca oyunu düğünlerde oynanan bir  oyundur. Bu oyunda 
köyün  genç erkekleri  birbirleriyle yarışır. Bir genç erkek köyden kaçırdığı deri parçasının 
köyün dışında belirlediği bir ağaca çıkarak aşağıya sarkıtır ve “bırakıyorum” der. Bir çok 
genç delikanlı aşağı düşmek üzere olan deriyi yakalamaya çalışır. Deriyi kapan kimseye 
kaptırmadan köye düğün evine ulaştırmaya çalışır.  Deriyi düğün evine  kim ulaştırırsa oyunu 
o kazanır. 1 

 

SONUÇ 

Türkiye’de yaşayan farklı kültürel yapıya sahip toplulukların rekreasyonel etkinliklerinden 
oyun ve eğlence anlayışlarının incelenmesi sonucu; Batı Trakya Türkleri, bayramlarda, kapıcı 
kızı, kara kedi, beşbeş, ayı ve şibeciler, bahar kutlaması olarak mevriz, hıdrellez oyunları 
oynayıp eğlendikleri, Yörükler; halk dansları, türküleri, hıdrellez, pezik kapma, yüksük, tura, 
çelik çomak, sende bende, köşker, kız kaçırma oyunu, tongavat kaldırma, deve botlaması, 
Manavlar; kış gece eğlenceleri olan fasıllar, hıdrellez, oyunları, helvacı, kuytu, mendil 
kapmaca, birdirbir, çelik, çıbık, Kırım tatarları; çın, cıyın, tatar kureşi, tım tım oyunu, ekim, 



harman sonu, ey şuval bayramı, nevruz ve hıdrellez, Kürtler; nevroz ve özel düğün 
gelenekleri, müzik ve halk dansları, Lazlar; düğün eğlenceleri, müzik ve halk dansları, 
bayram eğlencesi- salıncaklar, Çerkezler; kaşenlik, çedebeş, gurij, çapsi, deri kapmaca 
oyunları ve eğlenceleri ile toplumsal birleştiricilik, dayanışma, topluluklarının devamı ve 
kültür aktarımını sağladıkları  görülmektedir.  

Hıdrellez, bayramlar, ekim-harman şenlikleri, nevruz ve düğünlerin,  mendil kapmaca, çelik 
çomak, birdirbir, yüksük oyunlarının, her kültürün kendi yapısında uygulanmasına rağmen 
Anadolu kültür mozaiği içinde Türk toplumunun ortak malı haline gelmiş eğlence ve oyunlar 
olduğu belirlenmiştir. 

Bu rekreasyonel etkinlikler, toplulukların bütünlüğünü sağlarken aynı zamanda Türk 
toplumunun ortak değer yargılarını ve kültür öğelerini de oluşturmaktadır. 
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SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜKETİCİLERE OLAN ETKİLERİ 
GİRİŞ 

Sponsorluk spor, sanat ve sosyal içerikli etkinliklerin finansmanın en başta gelen ve 
önemli gelir kaynaklarından bir olmaya devam ederken, spor yöneticilerinin etkinliklere 
gelir sağlayabilmeleri için sponsorluk önerilerini daha iyi hazırlayabilmeleri ve firmaların 
hangi etkinliklere sponsor olacağı, sponsorluğun nasıl kullanılacağı ve sponsorluktan 
beklentilerine rehberlik edecek akademik pazarlama literatüründe yer alan araştırmaların 
azlığı göze çarpmaktadır. Spor sponsorluğu bir birey, otorite veya bir teşekküle (sponsor 
olunan) doğrudan bir organizasyon (sponsor) tarafından para, iş gücü ve malzeme gibi bir 
takım kaynakların sağlanmasıyla kurumsal, pazarlama veya medya amaçları anlamında 
ifade edilebilen sponsorun önceden tasarladığı promosyon stratejisi doğrultusunda çıkar 
elde edilirken, sponsor olunanın faaliyetlerini sürdürmesi  olarak tanımlanmaktadır [24]. 
Sponsorluk yönetiminde, sponsorluğun etkilerinin değerlendirilmesi, sponsorluk 
literatüründe en çok tartışılan, tez ve antitezlerin bulunduğu ve kesin olarak dünya çapında 
kabul gören değerlendirme yöntemlerinin ortaya konulamadığı bir konudur [28,32]. 
Meenaghan [14]’a göre sponsorluğun net etkilerinin değerlendirilmesinde iletişim ve 
pazarlama karmasının elemanlarının sponsorlukla eş zamanlı olarak kullanılması, önceden 
yapılan sponsorlukların etkisi, pazarlama iletişimi değişkenleri ile sponsorluğun yaratmış 
olduğu sinerji, sponsorlukla çok sayıdaki amaca ulaşma çabası ve yapılan sponsorluğun 
medya da yer alması sponsorluğun değerlendirilmesi konusundaki çabaları 
zorlaştırmaktadır. 

Yapılan bilimsel araştırmalara göre [4,6,16,20,21,22,27,31], sponsorluğun etkisinin 
ölçülmesinde en fazla kullanılan ölçme yöntemi “medyada yer alma”, “sponsorun isim 
farkındalığı” ve “sponsorluk yapılan-sponsorun yarattığı çağırışım/uyum” olarak 
gözükmektedir. Meenaghan [18]’a göre bu yöntemler kurumsal olarak popüler olmalarına 
karşın, sponsorluğun etkisinin ölçülmesinde ilk aşama başka bir deyişle merdivenin ilk 
basamağını oluşturmaktadır ve tüketici-sponsorluk ilişkisini anlamak için yeterli değildir. 

Sponsorluğun asıl etki alanını tüketiciler oluşturmaktadır. Kurumların koymuş 
oldukları sponsorluk hedeflerine ulaşabilmeleri için hedefteki kitleyi etkilemeleri bir 
gerekliliktir. Fakat sponsorluğun tüketiciler üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel 
araştırmaların sayısındaki azlık dikkati çekmektedir [7,18,29]. Tüketicilerin sponsorluğa 
verdiği reaksiyonlar, yapılan sponsorluğun asıl değerlendirilmesi olarak 
nitelendirilmektedir.  

Yapılan sponsorluk sonrasında sponsorluğun etkilerinin değerlendirilmesinde 
kullanılacak olan firma amaçları ne olursa olsun, çoğu firmanın sponsorluktaki esas amacı 
ürün veya hizmet tüketimini artırmak, yani satışları artırmaktır [1,33]. Speed ve Thompson 
[29]’ın aşağıdaki modeline göre de sponsorluğa verilen reaksiyonun ölçülmesi satışlar 
anlamındadır. Sponsorluğa verilen reaksiyon, ürünle ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün 
kullanımı anlamındadır. 
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Literatürde bu modelin içeriğinde yer alan faktörleri destekler bulgular yer 

almaktadır. Etkinliğe yönelik tutumun belirleyicilerinden biri olan etkinliğe duyulan 
sevgi/bağ D’Astous ve Bitz [5] tarafından da incelenmiştir ve sponsorluk yapılan etkinliği 
çekici ve enteresan bulan denekler, bu etkinliğin sponsorun imajını artırdığını ortaya 
koymuşlardır. Crimmins ve Horn [4]’da spor fanatiklerinin ve etkinliğe duyulan kişisel 
sevginin ortaya çıkardığı minnettarlık duygularından sponsorların faydalanabileceğini 
vurgulamaktadır. Sponsorluk doğrudan etkinliklerle ilgili olduğundan, etkinliğin 
tüketicilerini spor fanatikleri, sporcular, spor izleyicileri ve muhtemel izleyiciler 
oluşturmaktadır. Spor etkinliğine yönelik sevgi/bağ ne kadar güçlü ise sponsorluğa verilen 
reaksiyon o denli yüksek olmaktadır. Bu bulgulara göre, sponsorluk yapmayı planlayan 
firmalar hedefteki pazarlarında yer alan tüketicilerin kişisel olarak sevgi/bağ duydukları 
etkinlikleri seçtikleri takdirde sponsorluğa verilen reaksiyon artırılabilecektir.  

Sponsor olunan etkinliğin statüsü de etkinliğe yönelik tutumun bir alt belirleyicisi 
konumundadır. Speed ve Thompson [29]’a göre tüketici etkinliğe yönelik doğrudan bir 
sevgi/bağ duymasa bile dolaylı olarak etkinliğin statüsü tüketiciyi etkileyebilmektedir. 
Stipp ve Schiavone [30]’da Olimpiyatlar, Futbol Dünya Kupası ve diğer dünya 
şampiyonaları gibi özel ve statüsü yüksek etkinliklerin sponsorlara faydalar sağladığını 
belirtmektedir. Bu tür etkinlikleri izleyenler, etkinliğe yönelik yüksek düzeyde saygı 
göstermekte ve etkinliği önemsemektedir. 

Sponsora yönelik tutum, tüketicilerin sponsorluğa verdiği reaksiyonun diğer bir ana 
belirleyicisidir. Deneysel ve tarama-temelli sponsorluk araştırmaları, etkili bir sponsorluk 
için sponsora yönelik tutumun önemini vurgulamaktadır [9,30]. Araştırmalara göre olumlu 
bir imaja sahip sponsorlar, imajı düşük olanlara göre tüketicilerden daha olumlu bir 
reaksiyon almaktadırlar. Armstrong [3] ve D’Astous ve Bitz [5]’e göre sponsorlukları 
tüketiciler tarafından samimi olarak algılanan sponsorlar ve ticari yönünden daha çok bağış 
anlamında vurgulanan sponsorlukların daha fazla sponsorluk reaksiyonu ortaya 
çıkarmaktadır. Ticari boyutu çok fazla vurgulanmayan veya bağış anlamında yapılan 
sponsorluklar tüketicilerde pozitif hisler yaratmakta ve bu duygusal reaksiyon da sponsora 
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Sponsor-Etkinlik Uyumu 

Sponsor Faktörleri 

Sponsora Yönelik Tutum 

Sponsorun Samimiyeti 

Sponsorun İmajı 

Sponsorluk Sıklığı/Seçiciliği 
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yönelik tutuma yansımaktadır. Meenaghan [18]’a göre sponsorluk tüketiciler üzerinde 
olumlu etkiler yaratmaktadır. Yapılan sponsorluktan haberdar olan ve etkinlikte yer alan 
tüketicilerin sponsor farkındalıklarının yüksek olduğu ve sponsora yönelik pozitif tutumun 
yüksek olduğu vurgulanmaktadır.  

Sponsorun sponsorluk yapma sıklığı ve seçiciliği de sponsorla ilgili faktörlerin 
içinde yer almaktadır. Speed ve Thompson [29]’a göre bazı firmalar her türlü etkinliğe 
sponsor olurken, bazıları sadece bir ya da iki etkinliğe sponsor olarak hatırlama ve 
reaksiyon anlamında firmaların farklı algılanabileceklerini vurgulamaktadır. 

Tüketicilerin sponsorluğa verdiği reaksiyonun diğer bir belirleyicisi da sponsor-
etkinlik uyumudur. Mitchell ve ark., [19]’nın yaptığı bir araştırmaya göre, perakende satışın 
yapıldığı ortamla uyumlu olarak nitelendirilen kokuların, ürün seçiminde olumlu etki 
yarattığı belirtilmektedir. Çiçek satan bir dükkanda yayılan kokuları hissetmek ve bu 
uyumlu ortamdan kaynaklı, satın alma sürecindeki seçim buna örnektir. Ortam ile uyumsuz 
olarak algılanan kokuların da olumsuz etkiye sahip olduğu diğer bir bulgudur. Sponsorluk 
araştırmaları da sponsor ile sponsor olunan arasındaki bu “uyum” veya “bağ”ın öneminin 
altını çizmektedir [4,21,30].  

Tüketicilerin sponsorluk yapılan etkinliğe yönelik nasıl reaksiyon verdiklerini 
inceleyen araştırmalara göre [4,8,13,29], bir sponsorlukla ilgili bir bilgiye tüketiciler maruz 
bırakıldıklarında sponsor ve etkinlik ile ilgili bu bilgi tüketicinin belleğine girmekte ve bu 
yeni bilgi, bellekteki bilgi şemasında karşılaştırılmaktadır. Bellekte yer alan şemalarda 
gerçekleşen değerlendirmeler, sponsorluk vasıtasıyla sunulan ürün/firma-etkinlik arasındaki 
uygunluğu/uyumu veya aksi durumu ortaya çıkarmaktadır. Araştırmacıların [23] 
bulgularına göre sponsor ve etkinlik arasında bir uyum veya ilişkinin olduğunu algılayan 
tüketiciler, genel olarak sponsorluğa daha olumlu reaksiyonlar vermekte, etkinliğin imajını 
sponsora daha fazla aktarmakta [8] ve sponsora yönelik daha olumlu hisler beslemekte ve 
sponsor-etkinlik uyumu arttıkça, sponsora yönelik olumlu tutumun seviyesi de artmaktadır 
[29].  

Sponsor-etkinlik uyumunun güçlü olması kurumsal/marka imajının geliştirilmesini 
sağlamaktadır. D’Astous ve Bitz [5]’e göre firma imajını artırmak/geliştirmek isteyenler 
sponsor-etkinlik arasındaki uyumun zayıf olduğu durumlarda ya bağış sponsorluğu yapmalı 
ya da yapılan sponsorluğun ticari yönü çok fazla vurgulanmamalıdır. Sosyal/insani amaçlı 
yapılan sponsorluklarda, firma imajı açısından sponsor-etkinlik uyumu konusunda kaygıya 
gerek olmamalıdır. 

Tüketicilerin sponsorluğa verdiği reaksiyonun belirleyicilerinden olan sponsor-
etkinlik arsındaki pozitif uyumun yansıması olarak ortaya çıkan kurum/marka imajı 
başlangıçta düşük olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda artmakta ve sponsorluk 
sonlandırılsa bile uzun yıllar etkisini sürdürmektedir [22].  

Tüketiciler üzerinde etki yaratan ve tüketicilerin sponsorluğa verdikleri reaksiyonun 
belirleyicilerinden olan imaj transferi, sponsor olunan etkinlik alanına göre de değişiklikler 
göstermektedir [15]. Spor alanında yapılan bir sponsorluk vasıtasıyla, “sağlıklı, genç, 
enerjik, hızlı, canlı, yaşam dolu, eril, cesur ve başarılı” gibi kavramlar imaj olarak sponsora 
aktarılırken, sosyal sebepli sponsorluk vasıtasıyla “takdire şayan, çok iyi, ilgili, sorumlu, 
akıllı ve yürekli” gibi kavramlar imaj unsuru olarak aktarılmaktadır. 

Sponsorluğun tüketiciler üzerinde yarattığı etkiler, etkinlik ile ilgili faktörlerin 
(etkinliğin statüsü ve etkinliğe duyulan sevgi/bağ), sponsor-etkinlik uyumu ve sponsor ile 
ilgili faktörlerin (sponsora yönelik tutum, sponsorun samimiyeti, sponsorun sponsorluk 
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yapma sıklığı ve seçiciliği, sponsorun imajı) algılanışını içermektedir. Bu etkiler, 
sponsorluğun en son noktadaki amacı olan sponsorluğun satışlara olan etkisinin 
değerlendirilmesi anlamında, tüketicilerin sponsorluğa verdikleri reaksiyonu (ürünle 
ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün kullanımı) etkilemektedir [29]. Quester ve Farrelly 
[26]’e göre tüketicilerin zihinlerinde güçlü ve inandırıcı bir bağ yaratıldığı takdirde 
tüketicinin sponsor olan etkinliğe katılımı ve bağlılığı, marka/sponsor bağlılığı olarak 
sponsorun ürünlerine yansımaktadır. 

Madrigal [12]’a göre kişisel inançlar tutum (satın alma) üzerinde çok az etkilidir. 
Takımla özdeşleşme yüksek ise, tüketiciler kurumsal sponsorları desteklemeye yönelik 
daha olumlu bir tutum sergilemektedir. Fakat sadece takımla özdeşleşme satın alma 
davranışına yönelik tutumu tam olarak belirlememektedir. Son noktada satın alma 
davranışına yönelik özel bir tutuma bakılmaksızın, sponsorun ürünlerinden satın alma isteği 
üzerinde, doğrudan etkili olan, bir takımla olan bağdır. Takımla özdeşleşme satın alma 
isteğinde tutumun etkisini hafifletmektedir. Tutumun satın alma üzerinde en büyük etkisi 
kendisini bir takımla daha az özdeşlendirenlerde, fazla özdeşleştirenlere göre daha 
büyüktür. Kendini bir takımla daha fazla özdeşleştirenler sponsora yönelik kötü bir tutuma 
sahip olmamalarına karşın, özdeşleştirme kişileri benimseme duygusuyla etkilemekte ve 
sponsorun ürünlerini satın almaya yöneltmektedir. Pope ve Voges [24]’ın yapmış oldukları 
araştırmada da, kurumsal/marka imajı ile satın alma isteği arasında ise olumlu bir ilişki 
bulunmuştur. İmaj ne kadar yüksekse satın alma isteği de o denli güçlü olmaktadır. Bu 
bulgu literatürde de destek bulmaktadır[10,11].  

Spor sponsorluğu ve sponsorluk literatürüne göre sponsorluk tüketiciler üzerinde 
etkiler yaratmaktadır. Her biri kendi kapsamında alt boyutlara sahip bu etkiler sponsora 
yönelik tutum, etkinliğe yönelik tutum ve sponsor-etkinlik uyumu eksenlerinde 
gerçekleşmektedir. Firmaların rağbet gösterdiği ve gün geçtikçe de verimliliğini 
sorguladıkları en büyük sponsorluk alanı olan spor sponsorluğunun bu etkileri, tüketicilerde 
firmanın ürünlerine yönelik ürünle ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün tüketimi anlamında 
reaksiyonlara sebep olmaktadır. 
 
YÖNTEM 

Araştırmanın örneklemini, 2003 Bahar döneminde ODTÜ’de tüm bölümlere açılmış 
olan seçmeli dersleri alan 1-4 sınıfları içeren 413 bayan üniversite öğrencisi 
oluşturmaktadır. 471 anketten geçerli olan anket sayısı 413’tür.  Örneklem olarak seçmeli 
dersleri alan öğrencilerin seçilmiş olması, spor sponsorluğu konusunda bölümler arası 
farklılıklardan kaynaklanabilecek farklı görüşlere yer verebilmek ve genel üniversite 
popülasyonunu temsil etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada sorgulanan sponsor-etkinlik 
çifti 2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Maçları ve 
ana sponsoru Orkid’dir. Araştırmada milli takım düzeyinde ana sponsor-etkinlik 
seçilmesinin ana sebebi, yapılan etkinliğin milli düzeyde olmasından dolayı, tüketicilerin 
haberdarlık ve katılım düzeylerinin yüksek olacağı düşüncesidir. 

Ölçme aracı olarak  7’li Likert tipi, Spor Sponsorluğunun Etkilerinin 
Değerlendirilmesi Anketi (SSEDA) kullanılmıştır [2].  

2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Maçları ve 
ana sponsoru Orkid için Sponsor-Etkinlik Uyumu (SEU), Sponsorun İmajı (Sİ), Sponsora 
Yönelik Tutum (SYT), Sponsorun Samimiyeti (SS), Sponsorun Sponsorluk Yapma Sıklığı 
Ve Seçiciliği (SSYSS), Etkinliğe Yönelik Sevgi/Bağ (EYS/B), Etkinlin Statüsü (ES), 
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Etkinliğe Yönelik Tutum (EYT), Sponsor-Etkinlik Uyumu*Etkinliğe Yönelik Sevgi/Bağ 
(SEU*EYS/B), Sponsor-Etkinlik Uyumu*Etkinliğin Statüsü SEU*ES), Sponsor-Etkinlik 
Uyumu*Sponsora Yönelik Tutum (SEU*SYT), Sponsor-Etkinlik Uyumu*Sponsorun İmajı 
(SEU*Sİ) değişkenlerine göre Ürün Kullanımı (ÜK), Ürünü Benimseme (ÜB) ve Ürünle 
İlgilenme değişkenlerinin yordanmasına ilişkin regrasyon analizi ile ikili ve kısmi 
korelasyon analizi yapılmıştır (*: iki değişkenin birbiri ile olan ortak etkileşimini ifade 
etmektedir).  

 
BULGULAR: 

2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Maçları ve 
ana sponsoru Orkid için sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun imajı, sponsora yönelik tutum, 
sponsorun samimiyeti, sponsorun sponsorluk yapma sıklığı ve seçiciliği, etkinliğe yönelik 
sevgi/bağ, etkinlin statüsü, etkinliğe yönelik tutum, sponsor-etkinlik uyumu*etkinliğe 
yönelik sevgi/bağ, sponsor-etkinlik uyumu*etkinliğin statüsü, sponsor-etkinlik 
uyumu*sponsora yönelik tutum, sponsor-etkinlik uyumu*sponsorun imajı değişkenlerine 
göre ürün kullanımı ürünü benimseme ve ürünle ilgilenme değişkenlerinin yordanmasına 
ilişkin regrasyon analizi sonuçları ve ikili ve kısmi korelasyon sonuçları sırası ile Tablo 1 
ve Tablo 2’de verilmiştir (*değişkenlerin birbirileriyle olan ortak etkileşimlerini göstermektedir, 

tablolarla birlikte metin içinde de kullanılmıştır) 
Sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun imajı, sponsora yönelik tutum, sponsorun 

samimiyeti, sponsorun sponsorluk yapma sıklığı ve seçiciliği, etkinliğe yönelik sevgi/bağ, 
etkinlin statüsü, etkinliğe yönelik tutum, sponsor-etkinlik uyumu*etkinliğe yönelik 
sevgi/bağ, sponsor-etkinlik uyumu*etkinliğin statüsü, sponsor-etkinlik uyumu*sponsora 
yönelik tutum, sponsor-etkinlik uyumu*sponsorun imajı bağımsız değişkenleri birlikte 
ürünle ilgilenme ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R=0.554, R2=0.307, 
p<.01). Bu değişkenler birlikte ürünle ilgilenmedeki toplam varyansın yaklaşık %31’ini 
açıklamaktadır. Aynı bağımsız değişkenler birlikte ürünü benimseme ile orta düzeyde ve 
anlamlı bir ilişki vermektedir (R=0.687, R2=0.472, p<.01 ). Bu değişkenler birlikte ürünü 
benimsemedeki toplam varyansın yaklaşık %47’sini açıklamaktadır. Bulgulara göre, ürün 
kullanımı için de benzer bir durum soz konusudur. Sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun 
imajı, sponsora yönelik tutum, sponsorun samimiyeti, sponsorun sponsorluk yapma sıklığı 
ve seçiciliği, etkinliğe yönelik sevgi/bağ, etkinlin statüsü, etkinliğe yönelik tutum, sponsor-
etkinlik uyumu*etkinliğe yönelik sevgi/bağ, sponsor-etkinlik uyumu*etkinliğin statüsü, 
sponsor-etkinlik uyumu*sponsora yönelik tutum, sponsor-etkinlik uyumu*sponsorun imajı 
bağımsız değişkenleri birlikte ürün kullanımı ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki 
vermektedir (R=0.679,  R 2=0.461, p<.01). Bu değişkenler birlikte ürünle ilgilenmedeki 
toplam varyansın yaklaşık %47’sini açıklamaktadır. 

Regrasyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde,  
sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun samimiyeti ve sponsor-etkinlik uyumu ile etkinliğin 
statüsünün ortak etkileşiminin her üç bağımlı değişken (ürünle ilgilenme, ürünü benimseme 
ve ürün kullanımı) üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı iken, sponsor-etkinlik uyumu ile 
etkinliğin statüsünün ortak etkileşimi, sponsor-etkinlik uyumu ile sponsora yönelik tutumun 
ortak etileşimi ve sponsor-etkinlik uyumu ile sponsorun imajının ortak etkileşimleri ürünü 
benimseme ve ürün kullanımı üzerinde önemli bir yordayıcıdır. Ayrıca, sponsorun imajı  
ürünle ilgilenme ve ürün kullanımı üzerinde anlamlı bir yordayıcı iken, ürün kullanımında 
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etkinliğe yönelik sevgi anlamlı bir yordayıcı olarak görülmektedir. Diğer değişkenler 
önemli bir etkiye sahip değildir. 

 
Tablo 1. 2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Maçları ve Ana 
Sponsoru Orkid için Ürünle İlgilenme, Ürünü Benimseme ve  Ürün Kullanımı Değişkenlerinin 
Yordanmasına İlişkin Regrasyon Analizi Bulguları 

 Ürünle İlgilenme Ürünü Benimseme Ürün Kullanımı 

 
R=.554 
R2=.307 
P=.000 

R=.687 
R2=.472 
p=.000 

R=.679 
R2=.461 
p=.000 

Değişken b T p b T p b T p 

SEU ,168 3,008 ,003*  ,289 5,944 ,000*  ,280 5,703 ,000*  
Sİ ,209 3,840 ,000*  ,032 ,678 ,498 ,148 3,094 ,002*  
SYT -.099 -2.185 .029 -,003 -,073 ,942 -,062 -1,568 ,118 
SS ,222 3,840 ,000*  ,347 6,871 ,000*  ,344 6,748 ,000*  
SSYSS ,077 1,554 ,121 ,117 2,711 ,011 ,080 1,823 ,069 
EYS/B -.090 -1.696 .091 -,100 -2,162 ,031 -,183 -3,922 ,000*  
ES ,134 2,548 ,011 ,062 1,362 ,174 ,056 1,212 ,226 
EYT ,027 ,502 ,616 ,109 2,356 ,019 ,058 1,246 ,213 
SEU*EYS/B .144 .499 .618 1.247 4.880 .000*  1.021 3.904 .000*  
SEU* ES 1.433 3.811 .000*  1.977 5.877 .000*  2.331 6.926 .000*  
SEU* SYT .573 1.406 .160 1.254 3.419 .001*  1.026 2.736 .006*  
SEU*Sİ .156 -.344 .731 1.692 4.132 .000*  2.661 6.671 .000*  
*değişkenlerin birbirileriyle olan ortak etkileşimlerini göstermektedir (tablolarla birlikte metin içinde de 
kullanılmıştır) 

 
Ürünle ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün kullanımı bağımlı değişkenlerine 

ilişkin ikili ve kısmi korelasyon sonuçları incelendiğinde en önemli yordayıcı değişkenler 
sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun samimiyeti, sponsor-etkinlik uyumu ile etkinliğin 
statüsünün ortak etkileşimi ve sponsor-etkinlik uyumu ile sponsorun imajının ortak 
etkileşimi olarak bulunmuştur. Ayrıca ürünle ilgilenmede sponsorun imajı da önemli bir 
yordayıcı olarak gözükmektedir.  
 
Tablo 2. 2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Maçları ve Ana 
Sponsoru Orkid İçin Ürünle İlgilenme, Ürünü Benimseme ve  Ürün Kullanımı Değişkenlerinin 
Yordanmasına İlişkin İkili ve Kısmi Korelasyon Bulguları 
 Ürünle İlgilenme Ürünü Benimseme Ürün Kullanımı 
Değişken İkili kısmi İkili kısmi ikili kısmi 
SEU ,447 ,148 ,579 ,284 ,560 ,314 
Sİ ,407 ,188 ,410 ,034 ,438 ,152 
SYT ,027 -,108 ,106 -,004 ,054 -,078 
SS ,447 ,188 ,600 ,323 ,585 ,318 
SSYSS ,331 ,077 ,437 ,134 ,408 ,090 
EYS/B ,154 ,084 ,179 -,107 ,087 -,192 
ES ,242 ,126 ,228 ,068 ,174 ,060 
EYT ,245 ,025 ,337 ,116 ,263 ,062 
SEU*EYS/B .399 .025 .531 .235 .463 .190 
SEU* ES .460 .185 .561 .279 .529 .324 
SEU* SYT .396 .069 .550 .167 .509 .134 
SEU*Sİ .490 -.017 .609 .200 .614 .313 
 

Ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde her üç bağımlı değişkene ilişkin en 
önemli yordayıcı değişkenler sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun samimiyeti ve sponsor-
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etkinlik uyumu ile etkinliğin statüsünün ortak etkileşimi olarak bulunmuştur. Ürünü 
benimseme ve ürün kullanımında önemli bir yordayıcı olarak sponsor-etkinlik uyumu ile 
sponsorun imajının ortak etkileşimi de yer almaktadır. Ürünle ilgilenmede ise etkinliğin 
statüsü en önemli yordayıcı değişkenlerden biridir. 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ: 

2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Maçları ve 
ana sponsoru Orkid için bulgulara göre, tüm bağımsız değişkenler hep birlikte ürünle 
ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün kullanımı değişkenleri ile orta düzeyde ve anlamlı bir 
ilişki ortaya çıkarmıştır.  Ancak bu araştırmanın bulgularına göre spor sponsorluğunun 
tüketicilere olan etkilerinin seviyesi (ürünle ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün 
kullanımı)’nde araştırmada adı geçen bağımsız değişkenlerin tamamının etkisi olduğu 
halde, sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun samimiyeti ve sponsor-etkinlik uyumu ile 
etkinliğin statüsünün ortak etkileşimi tüketicilerin tutumlarında en önemli etkiyi yaratan 
faktörlerdir. Bu sponsorlukda, sponsor-etkinlik uyumunun tüketicilerce uyumlu olarak 
nitelendirilmiştir ve son noktada ürünle ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün kullanımının 
yordayıcısı olarak bulunmuştur. Orkid’in bir bayan takımına sponsorluk yapması sponsor-
sponsor olunan arasındaki uyumu desteklemektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre de 
“uyum”un yüksek olması tüketicilerin marka/ürüne verdikleri reaksiyonu etkilemektedir. 
[19, 29,23]. Bu arştırmada sponsorun samimiyeti ve sponsor-etkinlik uyumu ile etkinliğin 
statüsünün ortak etkileşimi tüketicilerin satın alma tutumlarını etkilemektedir. Sponsorun 
etkinliği samimi olarak desteklemesi, uyum ile etkinliğin satatüsü tüketiciyi satın almaya 
sevk etmiş denilebilir. Sponsorluğun tüketicilerde yarattığı minnettarlık duygusu ve 
etkinliğin milli düzeyde bir etkinlik olması sponsorluğa verilen reaksiyonun seviyesini 
artırmıştır. Stipp ve Schiavone [30] ve Speed ve Thompson [29]’ın yapmıs olduğu 
araştırmalar, bu araştırmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yapılacak olan 
sponsorluklarda sponsorun samimi duygularla sponsorluk yapması ve uyumlu bir 
uluslararası etkinliğin seçilmesi sponsor firmanın ürünüyle ilgilenme, benimseme ve 
kullanımını artıracaktır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, varolan sponsorluklar ve muhtemel sponsorluklar 
için, spor alanında hizmet veren yöneticilere ve firmaların sponsorlukla ilgili birimlerinde 
hizmet veren bireylerin sponsor-etkinlik arasında bir uyumun olduğu veya bir uyumun 
yaratılabileceği sponsor-etkinlik çiftlerinin tercih etmsesi, yapılacak sponsorluklarda 
seçilecek etkinliklerin hedeflenen pazarın müşterisini kapsıyor olması ve seçilecek 
etkinliğin o pazarda yer alan tüketicilerin ilgi duyabileceği bir etkinlik olması, sponsorun 
topluma samimi ve pozitif bir yaklaşım sergilemesi, etkinliğin statüsünün (uluslararası, 
ulusal ve bölgesel gibi.) göz önünde bulundurlması gerekmektedir. Ayrıca,  

Sponsorluğun dolayısı ile spor sponsorluğunun sonuçlarının değerlendirilmesinde 
hem firmaların sponsorluk bölümü yöneticileri hem de spor yöneticileri için, literatürde 
yeni yeni araştırmaların filizlendiği “spor sponsorluğu- tüketiciler-ürün satışları” 
mekanizmasının anlaşılması, varolan sponsorlukların devamı ve gelecekte yapılacak olan 
sponsorlukların sağlıklı bir şekilde seçimi, sponsorluğun spor pazarlaması ve kurumsal 
pazarlama açısından gerçek gücünün ortaya çıkartılabilmesi için gelecekte yapılacak olan 
araştırmalara farklı denek grupları (öğrenci, çalışanlar ve spor fanatikleri/taraftarlar gibi) ve 
statüsü farklı olan etkinlikler dahil edilebilir. 
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OLİMPİYATLAR OLİMPİK RUHA YABANCILAŞIYOR MU? 

  
                                                                                                        Yrd.Doç.Dr. Ayşe  Atalay    
                    
        M.Ü.  Beden Eğitimi ve Spor 
Y.O.  
  
Olimpiyatların ve Olimpizm düşüncesinin fikir babası Baron Pierre de Coubertin bir İngiltere 
gezisinde bir öğrenci yurdunda verilen eğitimin sporla desteklenmesinden çok etkilendiğinden 
Pedagogie Sportive ile L'histoire Universalle adlı yapıtlarında Antik Olimpiyatların 
canlandırılması  üzerinde durmuştur.Ona göre spor, bütün Dünya insanlarını 
kaynaştırmalı;önyargılardan , nefretten uzakta bir araya getirmeliydi.Bu amaçla 1894 yılında 
biraraya gelen 12 ulusun temsilcisi, Coubertin'in Antik Olimpiyat oyunlarını canlandırmak 
düşüncesini onayladı ve böylece Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurulmuş oldu.. 
Coubertin'in Olimpizm düşüncesi pedagojikti.Ona göre Olimpizm amacına ulaşmak için 
,pedagojik idealler gözönüne alınmalıydı.Bu  pedagojik idealin temelinde ise şu prensipler 
yatmaktaydı. 
  
1. Uyumlu bir insanlık ideali. 
2. Uyumlu bir insanlık idealinin gerçekleşmesinde sporun oynayacağı rol.Coubertin’e göre 
sadece kasları çalıştırmak böyle bir insanlık idealine ulaşmaya yetmezdi. 
3. İnsanın kendini geliştirerek yetkinliğe doğru ilerlemesi.Sportif aktivite,insanlığın yetkinliğe 
erişmesine yardımcı olacak şekilde felsefi bir arka planla desteklenmeliydi. 
4. Amatör zihniyet öncelik taşımalıydı.Coubertin’in deyişiyle “spora şövalye ve soylu bir 
karakter” verilmeliydi.Sporcular “sirk gladyatörü”olarak görülmemeli,sporun amacı salt zafer 
tutkusuna dönüşmemeliydi. 
5. Sportif kurallara uyulmalıydı.Bu,bir yandan adalet temeline oturtulmuş bir spor anlayışını 
öngörürken,diğer yandan da hırçın güç gösterilerini ve tutkuları yıkıcılığa varmadan kontrol 
altına almayı hedefliyordu. 
6. Spor barışçıl olmalıydı.Sportif rekabet barışı tehlikeye düşürmemeli,aksine onun 
hizmetinde yürümeliydi.Uluslararası spor karşılaşmalarında Olimpizm ruhu egemen 
kılınarak;ulusların kardeşliğine din,dil,ırk,cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her insanın 
eşitliğine,kişiliğine saygı duyulmasına vesile olmalıydı.Coubertin’e göre insanların 
birbirlerine saygı duymaları için önce birbirlerini tanımaları gerekiyordu.  

Bütün bu sayılan unsurlar  Olimpik felsefenin özünü oluşturan fair-play anlayışını 
betimlerler. Fair-play kavramı ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. 17. yüzyıl İngiltere’si 
özellikle eğitim alanında önemli değişikliklere sahne olmuştur.Bu yüzyılda devlet okulları ve 
üniversiteler kurulmaya başlamıştır.  “ Üniversite ve okullarda burjuva sayısı arttıkça olaya 
aristokratlar yön vermeye başladılar. Böylece soylular okulları, eğitimi, değerleri değiştirdiler. 
İngiliz soylularının oğulları, okullarında yapılan spor yarışmalarına saflık ve temizlik 
kazandırmakla övünüyorlardı. Bu dönemde İngiltere’de yarışmacı sporlara olan ilgide artış 
oldu. Bu da bazı hilekarlıklara yol açıyordu. O zaman yarışma sporlarına yeni bir bakış açısı 
getirmek gerekiyordu. Soylu çocukları davranışlarında centilmen olarak adlandırılmayı 
yeğlediler ve bunu sporda da göstermek istediler...”  (4) . Böylece bu düşünce giderek tüm 
toplum katmanlarına yayıldı ve daha sonra Olimpizm şekline dönüştü. Jurgen Meier’e göre 
ise,  “ 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıllarda büyük kapitalist ülkelerin ulaştığı teknolojik gelişme 
insansal yeteneklerin globalleşmesini ya da birbirine benzemesini gerekli kılıyordu.” (10).  
  
  



Bütün bunlardan yola çıkarak fair-play kavramını sporun vicdanı ya da daha genelleştirirsek 
evrensel bir ahlak modeli olarak  nitelendirebiliriz. Gerçi sporda  “  daha yüksek, daha hızlı, 
daha güçlü”  ye ulaşmak bir idealdir ama bu ideal, etik ve uygarca yerine getirilmezse sporu 
tehlikeye düşürür. Ayrıca Olimpik düşünceye göre  fair-play , evrensel bir ahlak anlayışı 
olarak yaşamın her alanında kendini göstermeliydi. Böylece spor, evrensel bir ahlak yasası 
ortaya koymalı ya da  başka bir deyişle evrensel ahlaka spor yoluyla ulaşılmalıydı. 
Görüldüğü gibi Coubertin Olimpizm ruhunun yerleşmesinde tamamiyle pedagojik bir bakış 
açısından  hareket etmektedir. Acaba bunun dışında  ne gibi toplumsal etkenler rol 
oynuyordu? Olimpizme sadece pedagojik açıdan bakmak  yeterli miydi? 
 Bunun için 18. ve 19. yüzyıl Avrupa’sında yaşanan sınıfsal dönüşümlere bakmanın gerekli 
olduğu düşüncesindeyim. 
Gustave Le Bon daha 1895 yılında yayınlanan  Kitleler  Psikolojisi  adlı yapıtında şöyle 
diyordu: 
“  Kitlelerin hukuku hükümdarların hukuku yerine geçmektedir. Bu bakımdan içine girmekte 
olduğumuz çağ, gerçekten kelimenin tam anlamıyla kitleler çağı olacaktır.”(8). 
Gerçekten 18. yüzyılın ortalarında yaşanan sanayi devrimi, kitlelerin tarih sahnesine çıktığı ve 
sosyal dönüşümlere yol açtığı bir çağdır. Manifaktür üretimden maşinafaktür üretime geçiş, 
toplumda iki sosyal sınıfın oluşmasında önemli rol oynamıştır. Bunlar üretim araçları ve 
sermayeyi elinde bulunduran kapitalist sınıfla , emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan 
yoksul halk yığınları ya da işçi sınıfıydı. Bu sınıf tarihe sosyalist ideolojiyle çıktı. Son 
ifadesini de 1917 Sovyet Devriminde buldu. Artık burjuvazinin liberal ideolojisini işçi 
sınıfının ideolojisi tehdit ediyordu. İşte bu noktada fair- play kavramı ya da Olimpik ruh 
sınıfsal bir karakter kazanmaktadır. Şöyle ki: 
“ Sporda adil olma, bütün oyuncular için eşitlik, kaybedene saygı ve kazanan için kutlama 
değer yargısı, kapitalizmin kendini değerlendirdiği egemen ideolojiyi ifade eder. İşçi sınıfının 
kültüründeyse bu katılım; hararetli sözlerle, şiddete yol açan  davranışlarla olabiliyor. Katılım 
sık sık saha içine, stadyum dışına taşar. Bu tür katılım kültürünün sınıf bilinciyle kendi 
çıkarlarını arama yönündeki girişimlerle olduğunu düşünün. Artan sınıf çatışması 19.yüzyılda 
burjuvazinin ödünü kopardı. Çare olarak akla gelen her yola başvurdu. İşçi sınıfının fiziksel 
katılım  yönelimine karşı  disiplini sağlamaya  çalışacak  aygıtlar getirmeye başladı.”(1). Fair-
play de aslında işçi  sınıfının  katılımcı kültürünü dizginlemeye, evcilleştirmeye  yönelikti. 
Fair-play anlayışında “seyirci seyirciliğini,sporcu sporculuğunu  bilmeli idi”(1). Başka bir 
deyişle patron patronluğunu, işçi de işçiliğini bilmeli idi. Yani örgütlenmiş işgücünün istenen 
doğrultuda eğitilmesi gerekiyordu Ayrıca kapitalist üretim sürecinde iş disiplini çok 
önemliydi Örgütlenmiş işgücünün iş disiplini edinmesinde spor, önemli bir rol oynayabilirdi. 
Çünkü spor, evrenseldi. Fair- play temelinde verilecek sportif bir eğitim de kapitalist egemen 
güçlere adeta bir sosyal güvence oluşturuyordu. Bir Olimpizm ideali olan “ daha yüksek, daha 
hızlı, daha güçlü” deyişi de kapitalizmin özüne uygundu Sporda bu olgu ifadesini sınırları 
zorlama (= birinci olma) şeklinde buluyordu“Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü”  ye 
ulaşmak ise uzun erimli planlamayı, yüksek derecede uzmanlaşmayı, standartlaşmayı, bilim 
ve teknolojiden sonuna dek yararlanmayı gerektiriyordu. Böylece burjuvazi “ fırsat eşitliği”  
ve  “ özgürlük “  gibi  düşünceleri evrenselleştirerek kendi egemen ideolojisini dünya çapında 
yaygınlaştırmaya çalışıyordu“Fırsat eşitliği” gibi kavramlar ise burjuvazinin alt grupları 
burjuva egemenliğine sokmak için kullandığı kavramlardır.Nitekim Hans Lenk de parolası 
fair- play olan Olimpik oyunları eleştirmekte ve şöyle demektedir: 
“ Olimpik oyunlar ve olimpik amaçlar teknokrasi, kapitalizm, fetişizm ve pozitivizmin 
kamusal ayrılmaz bir parçasıdır.”(9). Kapitalist üretim ilişkilerinin teknolojik gelişmelerle 
doruğa ulaştığı çağımızda spor da teknolojik gelişmelerden payını almış ve özellikle 
medyanın etkisiyle değişime uğramıştır. Günümüz sporu artık medyatikleşmiş, 
profesyonelleşmiş, uluslararasılaşmış ve hepsinden önemlisi ticarileşmiştir. Medyanın spora 



bu yöndeki etkisinin yanısıra özellikle gelişmiş toplumlarda yaşanan sosyal ve ekonomik 
dönüşümler  de sporun çehresini değiştirmiştir. 
  “ Gelişmiş toplumlarda çalışma süresinin azalması, yaşam beklentilerini arttırdığı gibi maddi 
varolma savaşını da hafifleterek küçümsenmeyecek ölçüde bir serbest zamana yol açmıştır. 
Ayrıca bu toplumlarda aile, din, gelenek gibi kurumların fonksiyonlarını yitirmesi  bireysel 
yaşam durumunun yeniden biçimlendirilmesine yol açmaktadır”(7). “Toplumsal düzlemde 
yaşanan ve spora da yansıyan bir başka gelişme de sporla uğraşanların homojenliğinin ortadan 
kalkmasıdır. Yaşlılar, engelliler, yabancılar, alt sosyal tabakalar, kadınlar gibi.”(7) .  
 Çağımızda artık özellikle gelişmiş kapitalist toplumlarda görülen iş baskısının yerini hazzın, 
sevincin, neşenin alması yönündeki eğilim, eğlence sektörünün önem kazanmasına yol açmış ; 
bu  olgu da  spor  medyasını  harekete geçirmiştir Teknolojik gelişmelerin sunduğu 
olanaklarla medya, bu toplumsal dönüşümü çok hızlı kavramış  ve  varolan gerçeği  
astronomik rakamlara varan ticari bir kazanca dönüştürmekte geç kalmamıştır. Bu da sporun 
adeta “medyatik bir kitlesel  ayine” dönüşmesine yol açmıştır. 
Olimpiyatların ve olimpik ruhun  bütün  bu gerçekler karşısında  anlamımın kalıp 
kalmadığının günümüzde bazı çevrelerce  tartışılması  bu gelişmelerin bir sonucudur. 
Olimpiyat tarihine baktığımızda olimpiyatların Coubertin’in ulusların kardeşliği düşüncesinin 
aksine politik oyunlar arenasına dönüştüğünü görüyoruz. Nitekim 1924 Paris Olimpiyatları 
Almanya tarafından Fransa ile sorunları nedeniyle boykot edilmişti. 1936 Berlin Olimpiyatları 
Nazizmin gölgesinde yapılmıştı. “1956  Melbourn olimpiyatları da  Ruslar’ın Macaristan’ı 
işgalini protesto eden Hollanda, İsviçre ve İsrail’le, İsrail’in Suveyş bölgesini işgaline tepki 
gösteren Irak, Mısır ve Lübnan tarafından boykot edilmişti.1964 Tokyo Olimpiyatları Kuzey 
Kore ve Endonezya’nın boykotuyla karşılaşmıştı.”(12). Bunun gibi 1968 Mexico City, 1972 
Münih,1976 Montreal,1980 Moskova,1984 Los Angeles olimpiyatları bazı ülkelerin 
boykotları ile karşılaştı. Özellikle 
“ 5 Eylül 1972 Münih Olimpiyatlarında yaşananlar sporla politikanın ayrılamayacağını  ve 
olimpik oyunların politik olarak parçalanmış bir dünyadan ayrı soyut bir barış  konusu 
olmadığını ortaya çıkardı Böylece Olimpik Düşünce en ağır darbesini yedi ve sert gerçeklerle 
yüzyüze kaldı.”(6).  
11 Eylül 2001 yılında New-York Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terörist saldırıdan sonra 
düzenlenecek  Uluslararası  Spor Organizasyonlarının çok sıkı güvenlik önlemleri alınarak 
gerçekleştirildiği  kesindir. Bu olgu da Olimpik düşüncenin ulusları kaynaştırmak gibi temel 
düşüncesinin günümüzde ne denli gerçeklik kazandığının bir kez daha düşünülmesi açısından  
ele alınabilir. 
Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere Olimpik düşünce  ilk olarak politik açıdan yara almıştır.. 
İletişim teknolojisinin gelişmesiyle medyatikleşme ve buna bağlı olarak reklam ve 
sponsorluğun öne çıktığı ticarileşme  bu yarayı  oldukça derinleştirmiştir . 
Sporun medyatikleşmeye başlaması 1950’li yıllara rastlar. “Avrupa’da ilk kez 1956 yılından 
itibaren  TV’lerden Olimpiyat Oyunları da verilmeye başlandı. 1960 Roma Olimpiyatlarında 
ise Olimpiyatlar ilk kez canlı olarak yayınlandı.1964 Tokyo Olimpiyatlarında  ilk kez 
kıtalararası TV naklen yayınları yapılmaya başlandı.”(6). Özellikle uydu yayıncılığı medya ile 
Olimpiyatları ayrılmaz bir ikili haline dönüştürdü Ancak Olimpiyatlarda  ya da genel olarak 
sporda görülen ticarileşme 1984  Los Angeles Olimpiyatlarından sonra doruğa  ulaşmıştır. 
Los Angeles  Olimpiyatlarında Uluslararası   Olimpiyat Komitesi, Olimpiyatların 
organizasyonunu özel şirketlere vermek kararını uygulamıştır. Böyle bir kararın alınmasında 
komitenin içinde bulunduğu parasal sıkıntı büyük rol oynamıştır. Nitekim Uluslararası   
Olimpiyat Komitesi “1968 Mexico Olimpiyatlarını 3 milyar FF, 1976 Montreal 
Olimpiyatlarını 6 milyar FF, 1980 Moskova Olimpiyatlarını 10 milyar FF açıkla 
kapatmıştı.”(13). Olimpiyatların organizasyonunun  özel sektöre verilmesiyle sporda 
ticarileşme doruğa çıkmıştır. Artık  Olimpiyat organizasyonları ev sahibi ülkelerin 



sponsorluğunda yapılmıyor; büyük, güçlü çoğu da uluslararası şirketler Olimpik oyunların 
oraganizasyonunu  sağlıyor; dev medya kuruluşları Uluslararası Olimpiyat   Komitesine 
naklen yayın hakları için milyon dolarlarla ifade edilen maddi kaynak sunuyorlardı. 
Örneğin “1988 Seul  Olimpiyatları için sadece   NBC , Uluslararası   Olimpiyat Komitesine 
302 milyon dolar ödemiştir.” (5). Sidney Olimpiyatlarının sponsorluğunu da uluslararası 11 
dev şirket üstlenmiştir.(Nike, Adidas, Coca-Cola, Mc Donalds, Fuji,IBM v.s) 
Sporda ticarileşme o denli büyük boyuta ulaşmıştır ki,  Uluslararası  Federasyonlara medya 
tarafından  karşılaşmaların en çok  TV  izlenen saatlerde gerçekleşmesi için   milyon dolarlar 
teklif edilmektedir. 
“Uluslararası   Olimpiyat Komitesi   2002 Olimpiyat Oyunlarında global sponsorluk için 
şirket başına 55 milyon dolar isterken, şirketler ödeyecekleri rakamların karşılığını fazlasıyla 
alacaklarına inanmaktadırlar.”(13). Olimpik oyunlara ticari kaygılar o kadar damgasını 
vurmaktadır ki Uluslararası   Olimpiyat Komitesi Olimpiyatların 100. yılında yani 1996 
yılında yaz oyunlarını Atina’ya değil, Coca-Cola’nın merkezi olan Atlanta’ya vermeyi tercih 
etmiştir. 
  
SONUÇ 
Olimpiyatlar artık  uluslararası  bir gösteri dünyasına dönüşmüştür.Sporcular da bu renkli 
dünyanın olmazsa olmaz  tamamlayıcısıdırlar. Ne var ki   bu renkli, görkemli dünya sadece 
bir avuç sporcunun işine yaramaktadır. Yıldız  sporcu kazançları da günümüzde milyon 
dolarlarla ifade edilmektedir. Örneğin “ Rummenige  bir yılda 1,28 milyon DM reklam geliri 
elde etmiştir.”(2). Ancak bu parıltılı dünyada zayıfa, başarısıza,güçsüze, kaybedene  yer 
yoktur. 
Onlar Olimpik arenada sadece bir figüran olmaktan öteye geçmezler  Onlara söylenen 
kazanmanın değil, katılmanın önemli olduğudur. Olimpiyatların ticarileşmesi, Olimpik ruhu 
da yaralamış, Olimpik ruhun yerini  kazanç, başarı, rekabet,rekor, üstünlük tutkusunun baskın 
olduğu faydacı bir anlayış almıştır.Böylece ekonomik yasalar Olimpik düşüncenin yara 
almasında ikinci bir etken olmuştur. Doğaldır ki özellikle 1980’lerden itibaren başlayan 
küreselleşme olgusunun da bu gidişatta büyük payı vardır. Çünkü “ küreselleşme aynı 
zamanda .  milli ekonomilerin dünya ile bütünleşmesini, teknolojinin, üretimin,tüketimin ve 
finansmanın önündeki sınırların kalkmasını istiyor.”(11). 
Sonuç olarak soyut bir evrensel adalet, ahlak arayışı toplumun ekonomik altyapısı, o dönemde 
egemen olan üretim ilişkileri elverdiği ölçüde gerçeklik kazanır. Bu bakımdan  salt spor 
yoluyla evrensel bir adalet gerçekleştirmek, yukarıda belirttiğimiz gelişmeler de gözönüne 
alındığında hala bir düş olmaktan öteye geçememektedir. Soyutla somut arasındaki çelişki  
Olimpizmde  
olduğu kadar belki de yaşamın hiçbir alanında bu kadar belirgin değildir . 
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Özet 

    Araştırmanın amacı; doğa eğitimi programlarının uygulama boyutunda planlama 
sürecinin rolünü analiz ederek yorumlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çıkacak sonuçlara 
göre, bundan sonra yapılacak olan doğa eğitimi programlarının daha etkili ve daha verimli 
olabilmesi yönünde önerilerin oluşturulması amaç edinilmiştir. Araştırma niteliksel olarak 
yapılmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından, gözlem, görüşme ve doküman 
incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Gözlem türü olarak, tamamen yapılandırılmamış alan 
çalışması seçilmiştir. Veriler, kamp öncesi ve kamp sonrası katılımcılara verilen bilgi 
toplama formları, açık uçlu sorulara, katılımcıların düşüncelerini yazılı belirtmeleri, yönetici, 
kamp lideri, izci lideri ve katılımcı izciler ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Ayrıca 
araştırmada geçerlilik ve güvenirlik ölçütü olan çeşitleme yöntemi kullanılarak veriler, alan 
notu, kamera kaydı ve fotoğraf çekimi gibi yöntemlerle toplanmıştır. Araştırmada içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, “2003 Bolu-Türkiye Uluslararası 
İzci Kampı” oluşturmuştur. Bu araştırmanın katılımcı grubunu ise, İzci Kampı programında 
görev alan ve görüşme yapılan, 8 yönetici, 10 etkinlik sorumlusu, 5 izci lideri, 636 katılımcı 
izci oluşturmuştur. Araştırmada, doğa eğitimi programına katılanlara, doğa eğitimi 
programının, uygulama boyutunda “temel ihtiyaçlar” ve “etkinlikler” faktörlerinin, planlama 
sürecini gerçekleştirmeye yönelik etkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; doğa 
eğitimi programlarının hedeflerine ulaşılmasında uygulama boyutunun, planlama süreci 
açısından rolü analiz edilmiş ve bu analiz sonucunda “temel ihtiyaçların ve etkinliklerin” 
uygulama boyutunda önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Temel ihtiyaçlarla ilgili sonuçlarda; 
temizlik ve hijyen boyutunun, katılımcı sayısının, planlamada göz ardı edildiği, katılımcı 
sayılarının ve etkinlik çeşitliliği ile seviyelerinin önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. 
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Abstract 
 
The Role of The Planning Process in The Dimension of Outdoor Education Practice 

 
The purpose of this study was to analyze and to conclude the role of the planning 

process in the dimension of outdoor education implementation. According to the results of 
this study, suggestions and recommendations to make more effective and productive outdoor 
education programs were aimed.   

The method applied in this study was qualitative in nature. The data were collected via 
observation, interview and document analyses by the principal researcher. Partially structured 
fieldwork was used as observation techniques. Data were collected by pre-camp and post-
camp questionnaires to the participants and their writings for open-ended questions, 
interviews of administrator, camp leader, scouts leader and participant scouts.  
In order to allow the use of triangulation which is a measure of reliability and validity, 
multiple types of data were collected including field notes, video recordings and 
photographs. In order to analyse the data; frequency, descriptive and content analyse methods 



were used. The participant group of this study were; 8 administrators, 10 activity leaders, 5 
scout leaders and 10 scouts who were applied interview and also 636 scouts. In this study, 
demographic characteristics of the outdoor education participants were tried to determine and 
to analyse the effect of the “basic needs” and “activities” factors in practicing outdoor 
education program to realize the planning process. As a result; it was found that the “basic 
needs” and “activities” factors had an important role in the dimension of practicing. In the 
results of “basic needs” factors analysis showed that; dimensions of cleanliness and hygiene 
and the number of participants were ignored in planning. According to the results of 
“activities”; it was found that the number of the participants and the variety and the level of 
activities had an important role.  
 
Key Words: Sports Management-Recreation-Outdoor Education-Scouting 
 
 
Giriş 

Rekreasyon, kişilerin çok yönlü olumlu gelişimlerini hedefler. Rekreasyon etkinlikleri, 
gönüllü katılımı içerir. İlgi, özgürlük ve verimlilik esastır 
(Carlson,1972;Atara,2004;Luetkens S.A.2004). Miller ve Rabinson’a göre (1963) eğlenceli 
ve anlamlı, özgür, mutlu ve doğal davranışlarla yapılan aktivitelerdir. (The Recreational 
Program, Athletic Institute, 1953) İnsanın kişisel tatminlerinden kaynaklanan gönüllü 
eğlencelerdir. Rekreasyon; mekan, amaç, fonksiyon vb. kriterler göz önünde bulundurularak 
çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Mekan dikkate alındığında rekreasyon, “açık alan 
rekreasyonu” ve “kapalı alan rekreasyonu” olarak iki grupta incelenir. Açık alan 
rekreasyonu; açık alanda gerçekleştirilen serbest zaman değerlendirme etkinlikleridir. Bu 
etkinliklerden biri olan doğa eğitimi, rekreasyon faaliyetlerine katılımı kolaylaştıran bir alan 
olarak özellikle günümüzde önem kazanmıştır.  

“Doğa eğitimi”, açık alan rekreasyonunun bir parçasıdır ve kişilere farklı doğa 
ortamlarında, farklı amaçlara göre programlar sunmaktadır. Rekreasyon olgusu içerisinde 
önemli bir yer tutan doğa eğitimi, çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Doğa eğitimi 
programları temel olarak iki kategoride ele alınmıştır. Bunlar; ıssız doğa, göl vs. gibi 
ortamlardan yararlanılan programlar ile açık hava merkezli programlar şeklinde 
isimlendirilmiştir. Bu açık hava merkezli programlardan bir tanesi de izcilik faaliyetleridir. 
“İzcilik”, evrensel değerlere sahip, milliyet, inanç ayrımı gözetilmeden, herkese açık ve 
gönüllü olarak yürütülen bir gençlik hareketi olarak tanımlanmakta ve doğa eğitimi 
programlarında yer almaktadır. İzcilik aktivitelerinin pek çoğu, doğa eğitimi faaliyetlerinde 
de bulunmaktadır. Bu yönüyle izcilik programları, doğa eğitimi programı olarak 
değerlendirilmektedir. Kamp faaliyetleri yerel ve ulusal boyutta yapılabildiği gibi, izciliğin 
felsefesine de çok uygun düşecek şekilde, uluslar arası kamplar ve etkinlikler de 
düzenlenmektedir. Yapılan tüm bu kamp faaliyetler, doğa eğitimi ortamında, izcilik ile ilgili 
çeşitli aktivitelerle ve diğer doğa eğitimi aktiviteleri ile  desteklenmektedir. Özellikle 
uluslararası kamplarda, doğa eğitimi etkinlikleri daha çok yer almaktadır. Bu kamplarda, go-
karttan uçan kanat’ a, paraşütten rüzgar sörfüne, yelkenden su kayağına, balta kullanmaktan 
izci yangın kulesi yapımına, düğümlerden çevre koruma ve açlıkla mücadeleye kadar 25-30 
civarında aktivite istasyonu kurulmakta, izciler tamamı izci lideri olan, konusunda 
profesyonel eğiticiler nezaretinde çalışmalara katılmaktadırlar (Kamp Yolu, 2002, s.39).    

Kampların gerçekleştirilmesi kadar önemli bir başka konu da, kamp programlarının 
hazırlanmasıdır. Çünkü bu tip kamplarda, faaliyetin hedefleri, katılımcıların ihtiyaçları, çevre 
şartları, ekonomik şartlar, zaman gibi bir çok kriterin dikkate alınması söz konusudur. Tüm 
bu kriterler ise izcilik gibi doğa eğitimi organizasyonlarının gerçekleştirilmesinde, programı 
yönetenler açısından, planlama sürecinin önemini ortaya koymaktadır. Rekreasyon 



programlarının tümünde başarılı olmanın en önemli kriteri “program değerlendirmesi” olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Edginton, 93). 

Özellikle rekreasyon programlarının kalitesini, verimini ve katılımcıların 
memnuniyetini yükseltmek için yapılan program değerlendirmesinin önemi, bilimsel 
araştırmalarda, programların can alıcı noktası ve yöneticinin gelecekte daha doğru karar 
verme nedeni olarak belirtilmiştir (Edginton, 93; Howe, 93; Rosmann, 93; Weston, 93). 
Ayrıca yine aynı araştırmacılar, yöneticilerin uygulamanın her aşamasını, katılımcıların 
beklentilerini ve memnuniyetlerini ele alarak programı değerlendirmenin daha etkili 
olacağını savunmuşlardır.  

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bu boyuttaki ilk organizasyon 
ile dünyadaki benzerleri gibi, çeşitli ülkelerden gelen katılımcı izcilere, kardeşlik, dostluk 
ortamı içinde macera dolu eğlenceli bir hafta yaşatmak amaçlanmıştır. Bolu-Türkiye 
Uluslararası İzci Kampı, Türkiye’de yapılan ilk geniş kapsamlı izci kampı olarak önem arz 
etmekle birlikte, doğa eğitimi programı yönetimi hususunda, yönetsel işlevlerin irdelenmesi 
anlamında dikkate değer bir kaynaktır. Bu düşünceyle yapılacak olan bu çalışma ile doğa 
eğitimi programlarının uygulama boyutunda, planlama sürecinin analizi yoluyla ortaya 
çıkacak sonuçlar değerlendirilebilecek ve elde edilen sonuçlar, rekreasyon programlarının 
yönetsel boyutlarına farklı bakış açıları sağlayabilecektir.   
            Bu araştırmanın amacı; doğa eğitimi programlarının uygulama boyutunda planlama 
sürecinin rolünü analiz ederek yorumlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çıkacak sonuçlara 
göre, bundan sonra yapılacak olan doğa eğitimi programlarının organizasyon ve yönetiminin 
daha etkili ve daha verimli olabilmesi yönünde önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. 
 
Metod 
Araştırmada, doğa eğitimi etkinliklerinin uygulama boyutunun, yönetim süreçleri açısından 
değerlendirilmesi için niteliksel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca, verilerin 
sınıflandırılması için frekans dağılımı yapılmıştır. Bu araştırmada ekoloji psikolojisi 
yaklaşımı kullanılarak, doğa eğitimi etkinliğinin, yönetim süreçleri açısından 
değerlendirilmesi  konusunda 2003 tarihinde Bolu Aladağlar’ da yapılan ve toplam 7 gün 
süren Bolu-Türkiye Uluslararası İzci Kampı” incelenmiştir. Bu araştırmanın katılımcı 
grubunu ise, İzci Kampı programında görev alan ve görüşme yapılan, 8 yönetici, 10 etkinlik 
sorumlusu, 5 izci lideri, 636 katılımcı izci oluşturmuştur. Farklı görevlerde yer alan yönetici 
ve liderlerle, farklı bölgelerden ve ülkelerden gelen katılımcı izcilerle, kamp uygulama süreci 
içerisinde gönüllü olarak görüşmeler yapılmış ve ayrıntılı gözlem alan notları alınmıştır.  
Elde edilen “Türkiye Uluslararası İzci Kampı” ile ilgili görüşler, düşünceler, öneriler ve 
gözlem alan notları bir araya getirilerek analiz edilmiş, karşılaştırmaları yapılarak 
aralarındaki örüntüler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.   

Araştırmada veri toplamayla ilgili olarak, “görüşme” “gözlem”, ve “doküman analizi” 
yöntemi seçilmiştir. Ayrıca, görüşme yapılan izci katılımcılar, hakkında genel kişisel bilgiler 
edinmek için, araştırmacı tarafından hazırlanmış “bilgi formu” kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan gözlem metodu, yedi günlük kamp ortamında, uygulanan program etkinlikleri, 
yönetici ve lider davranışları, izci katılımcıların doğadaki  kamp  yaşamı, tesisler, etkinlikler 
ve katılımcı grupların etkileşimlerini oluşturan davranışlarını ayrıntılı olarak tanımlamak 
amacıyla kullanılmıştır. Bu gözlem çalışmaları, davranışın gerçekleştiği doğal ortamlarda 
yapılmış ve çoğu durumda araştırmacının ortama katıldığı “katılımlı” gözlem denilen 
yöntemle gerçekleştirilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de doğa eğitimi programları ve izcilik 
program uygulamalarının mevcut  durumunun incelenmesi amacıyla yazılı kaynaklar, 
programlar, resmi belgeler, kanunlar ve ilgili diğer dokumanlar “Doküman Analiz” yöntemi 
ile incelenmiştir.  



Bu araştırmada katılımcılardan doğa eğitimi programlarının, yönetim süreçlerine ve 
uygulanış anlayışına ilişkin derinliğine bilgi edinilmesi amacıyla, katılımcı seçiminde 
“amaçlı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden tipik durum örneklem yöntemi kullanılmıştır. Tablo 1’de, Bolu-Türkiye İzci 
Kampı Katılımcı Profili verilmiştir.  
    
 

    Tablo 1: Araştırmaya Katılan Katılımcı Grup 

KATILIMCI GRUP SAYI GÖREVİ 

Yönetici 8 
   Kamp Direktörü -Genel Koordinatör- Etkinlik Koordinatörü, 
Kamplar Koordinatörü, Yürütme Kurulu Üyesi, Etkinlik 
Sorumlusu, Sekreterya, Yan Kamp Müdürü; görüşme yapılmıştır   

Etkinlik Sorumlusu (Staff) 10 
   Gelişim Köyü Etkinlik Sorumlusu, Duvar Boyama, Buggy Car, 
Sal Yapımı, Paintball, Dağ Bisikleti, Latin Dansları, Balıkçılık, 
Kamyon Safari, Düğümler ve Bağlar; görüşme yapılmıştır 

İzci Lideri  5    Çeşitli illerden gelen 5 izci lideri ile görüşme yapılmıştır. 

Katılımcı İzci  10 
   Çeşitli illerden gelen 10 katılımcı Türk izci ile görüşme 
yapılmıştır. 

Katılımcı İzci  44 
Çeşitli illerden gelen 44 katılımcı Türk izcilere açık uçlu sorular 
sorulmuş ve yazılı olarak alınmıştır.. 

Katılımcı İzci  311- 281 
Çeşitli illerden gelen 311 katılımcı izcilere kamp başlangıcında, 
281 katılımcıya kamp sonunda  bilgi formu ile sorular 
sorulmuştur. 

 

 Araştırmada elde edilen, gözlem ve görüşme verilerinin anlaşılır bir biçimde 
çözümlenmesi, neden sonuç ilişkilerinin irdelenerek birtakım sonuçlara ulaşılması ve 
bulguların yorumlanması için, nitel analiz yöntemlerinden “betimsel analiz” ve “içerik 
analiz” yöntemi kullanılmıştır.  
     Verilerin içerik analizinde,  araştırmacı “genel bir çerçeve içinde kodlama” biçimini 
kullanırken verilerin analizinden önce genel bir kavramsal yapı oluşturarak, genel kategoriler 
ya da temalar önceden belirlenmiş ve bu temalar altında yer alabilecek olan daha ayrıntılı 
kodlar listeye dahil edilmiştir ve analiz süresince kodlar gerektiğinde değiştirilmiş ve 
geliştirilmiştir.  
     Araştırmada,  araştırmacı yedi günlük doğa eğitimi kamp uygulaması süresince 
“esneklik” ilkesini uygulamıştır. Gerekli durumlarda gözlem ve görüşme zamanları ile ilgili 
değişiklikler, yöneticilerin ve katılımcıların temel ihtiyaçlarına göre ( örneğin: açlık, 
uykusuzluk, hava koşullarına bağlı üşüme veya terleme vb.) düzenlenmiştir. Araştırmada 
kullanılan çeşitleme ölçütü ise, araştırma sonucu elde edilecek sonuçların, farklı boyutlardan 
değerlendirilmesini ve anlam kazandırılmasını sağlamıştır.  
 
Bulgular ve Tartışma 
 

Araştırmada, doğa eğitimi programına katılanlara, doğa eğitimi programının, uygulama 
boyutunda “temel ihtiyaçlar” ve “etkinlikler” faktörlerinin, planlama sürecini 
gerçekleştirmeye yönelik etkisi değerlendirilmiştir.  Araştırmaya katılan izcilerin, doğa 
eğitimi etkinliklerinin uygulamasında, “temel ihtiyaçlar” faktörünün önemli olduğunu 
söylemiş ve planlama sürecini gerçekleştirmeye yönelik etkisi hakkındaki düşüncelerini ifade 
etmişlerdir.  Araştırmaya katılan izcilerin % 76,6’sı temizlik (tuvalet ve duş) sorununu, 
organizasyondaki en önemli temel ihtiyaç eksikliği olarak belirtmiştir. Katılımcı izciler 
ayrıca % 16,9 oranında sağlık (ilk yardım vb.), % 16,5 oranında yemek, % 16,2 oranında 
ulaşım, % 15,1 oranında market,  % 14,0 oranında çadır alanı, % 7,2 oranında lider, % 4,7 



oranında güvenlik, % 7,6 oranında ise diğer sorunları, organizasyondaki temel ihtiyaç 
eksikliği bağlamında ortaya koymuştur. Bu sonuçlar ve nedenleri tablo 1’de verilmiştir. 
 

       

 Tablo 2: Katılımcı İzcilere Göre Yetersiz Temel İhtiyaçların Sebepleri  

Temel İhtiyaçların Yetersizlik Sebepleri f % 

Temizlik (Tuvalet ve duş) 213 76,6 
Yemek 46 16,5 
Çadır alanı 39 14,0 
Güvenlik 13 4,7 
Sağlık (İlk yardım vb.) 47 16,9 
Market 42 15,1 
Ulaşım 45 16,2 
Lider 20 7,2 
Diğer (Temel ihtiyaçların eksiklikleri) 21      7,6 

 
 
    Araştırma kapsamında yapılan diğer bilgi toplama çalışmalarından elde edilen 
sonuçlarda da, temel ihtiyaçlar konusunda, değerlendirme formunda ulaşılan verilerin 
benzerlerine ulaşılmıştır. Katılımcı izciler, kamp ile ilgili düşüncelerini yazılı olarak 
belirttikleri bilgi edinme formlarında, kampta bulunan tuvaletler hakkındaki görüşlerini; 

 
         “Tuvaletler çok pisti” (BEF-10,15,26,29), “Tuvalet sayısı yetersizdi” (BEF-

23,33,34,35,36,38,39,40,41), “Tuvaletler iğrençti, duşlar yetersizdi” (BEF-7), “Tuvalet ve duşlar 
yetersizdi” (BEF-5,20,22,24,27), “Kampta gördüğüm eksiklikler, tuvaletlerin pis ve yetersiz olması 
ile duş sayısının yetersizliğidir” (BEF-11), “Duş kabinlerinin eksikliği ve normal tuvaletlerin sayısının 
azlığı, kampta gördüğüm eksikliklerdir” (BEF-13), “Tuvaletler çok pis ve yetersizdi” (BEF-19), 
“Tuvalet, en önemli eksiklikti” (BEF-31) “Tuvaletler  çok pis kokuyordu” (BEF-8), şeklinde ifade 
etmişlerdir. “Tuvaletlerin daha temiz olmasını isterdim” (DF II-141,212), “Tuvaletler çok kirliydi, 
duşlar yetersizdi” (DF II-27), “Tuvaletler daha temiz olmalıydı. Ayrıca sayısı da  çoğaltılmalıydı” 
(DF II-65), “Bence her kampın yakınında tuvalet olmalı ve bu tuvaletler temiz olmalıdır” (DF II-
78,149,156,165), “Bir daha kamp düzenlenirse en önemli konu temizliktir (tuvalet ve duş kabinleri 
olsa çok iyi olur)” (DF II-110), “Çok sayıda tuvalet olmalıydı” (DF II-23), “Daha organize 
olunabilirdi (duş, tuvalet ve su)” (DF II-279), “Tuvaletlerde ayna yok ve kuyruk çok” (DF II-190), 
“Duşlar, tuvaletler ve akşam eğlenceleri daha iyi organize edilebilirdi” (DF II-207), “Çok soğuktu. 
Elektrik ve duş yoktu” (DF II-209). 

 
 

Görüşme  yapılan  bir yönetici  ise bu  konudaki  fikirlerini  şu  şekilde belirtmiştir;  
 

  “Burada birileri alt yapıyla ilgilendi. Birileri teknik işler görevini üstlendi. Başka birisi farklı 
bir görev üstlendi. Ama alt yapıyı görev olarak üstlenen insanlar görevlerini tam olarak yerine 
getirmediler. Tuvaletler çökmüş vaziyette  şu anda, tuvaletler yok. Eğer biz bu ekiple o işi almış 
olsaydık inanıyorum ki farklı olurdu. Ben o tuvaletin başında otururdum. Ama bu hale gelmesine izin 
vermezdim. Ben bu iş için emek harcandığını zannetmiyorum” (Gör. N-8). 

 
 

Organizasyon kapsamında kullanılan tuvaletler hakkında varılan gözlem sonuçları elde 
edilen diğer sonuçlarla paralellik göstermiştir. Buna göre; izci kampı organizasyonu için, 
askeri birlik tarafından kurulan tuvaletlerin, kampın ilk gününden itibaren kullanılamaz hale 



geldiği tespit edilmiştir. Kamp için kurulan tuvaletlerin altyapısı tam olarak hazırlanmadan 
monte edildiği ve çok kısa sürede kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, aynı zamanda bu 
büyüklükteki bir kamp için sayı olarak da yetersiz olduğu saptanmıştır. Duş tesislerinin 
durumu ile ilgili varılan gözlem sonuçları, görüşme yapılan katılımcıların düşünceleri, 
değerlendirme formu ve bilgi edinme formu yoluyla ulaşılan sonuçlar da birbiriyle 
örtüşmektedir. 
  Değerlendirme formu, bilgi edinme formu ile ulaşılan bilgiler, yapılan gözlemler ve 
görüşme notlarındaki sonuçlar, tuvalet ve duşların hem sayıca, hem de nitelik bakımından 
yetersizliğini ortaya koymaktadır. Çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkan bu sonuç, tuvalet ve 
duş gibi temel gereksinimlerin giderilmesinin göz ardı edilmesi söz konusu olmayan temel 
ihtiyaçlar olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebeple, doğa ortamında gerçekleştirilen bu 
büyüklükteki organizasyonlarda tuvalet ve duş gibi ihtiyaçların giderilmesi için kurulacak 
tesislerin, hizmet kalitesi ön planda tutularak yapılması, planlama aşamasında ise kamp 
süresi, katılımcı sayısı gibi kriterlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir diye düşünülebilir. 
Araştırmaya katılan izcilerin % 16,9 gibi önemli bir bölümü ise sağlık ile ilgili hizmetlerin 
yetersizliğini ortaya koymuştur. 
 
     Rekreasyon programlarının organizasyon aşamasında, temel ihtiyaçlar ile ilgili; 
temizlik, sağlık ve güvenlik önlemleri, yöneticilerin kontrol etmesi ve öncelikle sağlaması 
gereken en önemli koşullardır. Bu nedenle, tesis veya uygulama yeri, organizasyon planlama 
aşamasında mutlaka ele alınmalıdır. Tüm bu sonuçlar göstermektedir ki, organizasyonda 
yapılandırılan temel ihtiyaca yönelik hizmetler ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta kalmıştır.  
     Organizasyonun yapıldığı alan olan kampüs, izcilik faaliyetleri düşünülerek yapılmış 
bir tesistir. Faaliyetler sırasında barınma ihtiyacına cevap vermesi için kurulan bungalov tipi 
dağ evleri ise duş, tuvalet ve lavaboları mevcut olarak inşa edilmiştir. Ancak sınırlı sayıdaki 
evler, bu büyüklükteki bir organizasyonda sadece belirli sayıdaki görevlinin kullanımına 
açılabilmiştir. Kampüsdeki temel ihtiyaca yönelik tüm tesisler düşünüldüğünde bu 
kapsamdaki bir organizasyon için yeterli olmadığı, bu nedenle; temizlik, barınma, yemek, 
sağlık vb. temel ihtiyaçlara yönelik çalışmaların planlama aşamasında düşünülerek, 
oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Edginton (1993) rekreasyon programlarının 
tümünde başarılı olmanın en önemli kriterini, “program değerlendirmesi” olarak belirtmiştir. 
Ayrıca Edginton, Howe,  Rosmann ve Weston (1993) özellikle rekreasyon programlarının 
kalitesini, verimini ve katılımcıların memnuniyetini yükseltmek için yapılan program 
değerlendirmesinin önemini, bilimsel araştırmalarda programların can alıcı noktası ve 
yöneticinin gelecekte daha doğru karar verme nedeni olarak belirtmiştir. Yine aynı 
araştırmacılar, yöneticilerin uygulamanın her aşamasını, katılımcıların beklentilerini ve 
memnuniyetlerini ele alarak programı değerlendirmenin daha etkili olacağını savunmuşlardır.  
                             

Katılımcı izcilerin % 50,4’ü, en çok katıldıkları etkinliklerin outdoor etkinlikleri 
olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde de izcilerin, outdoor etkinliklerine ilgi 
gösterdikleri sonucuna varılmıştır. İzciler, outdoor etkinliklerinin birçoğunu ilk kez burada 
gördüklerini ve katılma fırsatı bulduklarını dile getirmiştir. Ayrıca bu kamp dışında böyle 
etkinliklere katılmalarının mümkün olamayacağını da belirtmişlerdir. Görüşmeler sırasında, 
izcilerin farklı etkinlikler için olumlu düşünceleri de tespit edilmiştir. Bazı izciler, gelişim 
köyü etkinliğinden çok etkilendiklerini belirtmiştir. Aile, barış gibi konuların işlendiğini ve 
bu konuları çok sevdiklerini söylemişlerdir. İzciler bu etkinliği neden çok sevdikleri 
hususunda şunları belirtmiştir; 

 
“Burada işlenen konuların konuşmacılar çok iyi,  işlenen konular önemli konular. Onun da ötesinde 
en önemlisi daha önce bilmediğim, duymadığım ve benim için çok önemli olduğunu hissettiğim 
şeylerin burada konuşulduğuna tanık oldum”. “Gelişim kamplarında yeni birçok şeyler öğreniliyor. 



Birçok arkadaşının bu aktiviteyi tercih etmediğini sıkıldığını söylüyor, ama ben yeni bilgiler, yeni 
duygular yaşamaktan dolayı çok mutlu oluyorum. 
 
 
 

Katılımcı İzcilerin En Çok Katıldıkları Etkinlikler tablo 3 ‘de verilmiştir. 
       

Tablo 3: Etkinlikler ve Katılımcı İzcilerin En Çok Katıldıkları Etkinlikler 
 

Etkinlikler 
 

Cevapsız 
Geri 

Dönen 
Toplam 

f % f % f % f % 
Outdoor Etkinlikleri 138 50,4 

7 2,5 274 97,5 281 100 

Macera Etkinlikleri  36 13,1 
Atölye Çalışmaları 29 10,6 
Serbest Zaman Etkinlikleri 29 10,6 
Gelişim Köyü 29 10,6 
Diğer 13 4,7 
    
 
 
Katılımcı izcilerin en çok sevdiği etkinlik BP Trophy olmakla beraber, dikkati çeken 

önemli  başka bir sonuç da, tüm etkinliklerin izciler tarafından en çok sevilen etkinlik olarak 
seçilmesidir. Katılımcı izcilerin, aktivitelerin birçoğuna katılamadığı gözlemlenmiştir. Bazı 
izcilerin aynı aktiviteye birden fazla kez katılım gerçekleştirdiği, bazı aktivitelere ise hiç 
katılamadığı belirlenmiştir. İzciler biletli aktivitelerde sıranın kendilerine gelmediğini ifade 
etmiştir. Aynı zamanda, liderlerinin biletleri rast gele dağıttığını ve istedikleri bazı 
aktivitelere gidemediklerini, buna karşın istemedikleri bazı aktivitelere de gitmek zorunda 
kaldıklarını ifade etmiştir. Katılımcı izcilerle yapılan görüşmelerde, etkinliklere 
katılamamaları ile ilgili olarak şunları belirtmişlerdir; 
 

“Her gün en az bir etkinliğe katıldım”. “Etkinlikler çok güzeldi, teşekkür ederim”. “Etkinliklerin 
hemen hepsine katıldım”. “Etkinliklerin çoğuna katıldım. Tüm aktiviteler benim için hazırlanmıştı 
sanki. Çok iyi geçti”. “Sadece gençlik yarışma istasyonuna katılamadım. Katılmayı çok isterdim ama 
zaman kalmadı”. “Sadece birine katılamadım. Ona da zamanım yetmedi”. “Etkinliklerin çoğuna 
katıldım ve zevk aldım. Katılmadığım etkinlikler hoşlanmadığım etkinliklerdi”. 
 
 
 

Little’a (1993) göre rekreatif programlarda, katılımcıların etkinliklere katılımda serbest 
olmaları gerekmektedir. Katılımcılar istedikleri etkinliğe katılabilmeli, istemediğine 
katılmayabilmelidir. Bu durum rekreatif programlara katılımda motivasyonu güdüleyerek, 
katılımı arttırmaktadır. Araştırmanın sonuçları ile bu durum paralellik göstermemektedir.  

 Kamp Yolu (2002) herhangi bir kamp, izcilerin birbirini tanımasına olanak veren, 
çekici ve kapsamlı bir program sunmalıdır şeklinde açıklamıştır. Buna göre, programın 
çeşitliliği, kapsadığı açık hava etkinlikleri ve uğraşları ile doğru orantılıdır. Program; canlı ve 
geniş kapsamlı olmalı, izcilere programın kendileri için yapılmış olduğu hissettirilmelidir. 
umutscouts.com (2003) ise izcilik programının açık hava etkinliklerine yer verecek şekilde 
hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca izcilik dört duvar dışında yapılan bir çok 
çalışmayı kaynaştırıcı nitelikte olduğu vurgulanmıştır. Kampçılık, izciler için açık hava 
etkinliklerinin en yoğun yapıldığı bir uygulamadır.  

 Kamp Yolu (2002) uluslar arası kamplarda yeni etkinlikleri, gezme ve görme fırsatının 
bulunduğunu, diğer kampçılık çeşitlerinin deneyimlerinin kazanılabildiğini açıklamıştır. Bu 



kamplarda go-kart’tan uçan kanat’a, paraşütten rüzgar sörfüne, yelkenden su kayağına kadar 
25-30 civarında aktivite istasyonunun kurulduğu, izcilerin, tamamı izci lideri olan ve 
konusunda profesyonel eğiticiler nezaretinde çalışmalara katılabildiği belirtilmiştir. 
Araştırma sonuçları ile söz konusu durum örtüşmektedir. Program hedeflerine uygun ve çok 
sayıda  aktivite bulunması, araştırmada programın en güçlü yönü olarak değerlendirilebilir.  
 Sonuç olarak, doğa eğitimi etkinliklerinin uygulama boyutunun planlama süreci 
açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada, doğa eğitimi etkinliklerinde uygulama 
boyutunda “temel ihtiyaca yönelik hizmetlerin” mevcut durumu, hazırlık aşamaları, 
katılımcıların uygulamadaki eleştirel görüşleri ve planlama süreci açısından ortaya çıkan 
sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca, doğa eğitiminde uygulama boyutunda “etkinliklerin” 
çeşitliliği, uygulama aşamaları, yöneticilerin görüşleri ve katkıları gibi yönetim süreçleri 
açısından sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. 
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Abstract 

This study is aimed to assess variables that affect the decision of the Physical Education and 

Sport School students’ who are considered as physical education teachers, trainers, and 

managers of sport organisations in future to attend sport games as a spectator. 

 

The investigation was carried out during the education period of 2003-2004 with 199 students 

(34 female, 165 male) in the Physical Education and Sports School of  Marmara University. 

The litearture concerning sport attendance is reviewed and some personal interviews are done 

with both some students and some experts in the field. The data obtained from the 

questionaire has been constituted at the end of this process. They are explained and interpreted 

in terms of frequencies, percentages and means in SPSS 11.5 programme. 

 

Findings showed that the sport itself (mean=1.5117), the team which individuals are  affliated 

with (mean=1.6834), closeness of the game (mean=1.7688) and to watch alive game 

(mean=1.7688) are the most effective determinants on spectators’ decision to attend 

professional team games.  

 

Consequently it is designated that Physical Education and Sports School students have similar 

attributes as general spectator profile in Turkey. It is seen that students are interested in to 

attend  their favourite sports and the teams which they affiliated most. 

 

Key words: Spectators, professional sport, sport attendance. 

 

Özet 



Bu çalışmada, seyircilerin spora katılım kararları üzerinde etkili olduğu düşünülen 

değişkenlerin, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve yönetici olarak spor organizasyonları 

içerisinde yer alacak olan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, spor 

karşılaşmalarına seyirci olarak katılım kararı almaları üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu çalışma, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören  34 bayan, 165 erkek olmak üzere, toplam 199 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen kişisel görüşmeler ve ilgili alanda literatür taraması 

sonucunda belirlenen değişkenler, uzman görüşleri alınarak şekillendirilmiş ve belirlenen 36 

değişkenin, bireylerin spora katılım kararlarını ne derecede etkilediğini ölçmeye yönelik anket 

formu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programında yüzde, frekans 

dağılımı ve ortalamalar kullanılarak analiz edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin spora katılım kararları üzerinde “tam etkili” olan 4 

değişken, seyredilecek spor branşının kendisi (ort. = 1.5117), taraftarı olduğum takımı izlemek 

(ort = 1,6834), maçın çekişmeli geçecek olması (ort = 1,7688), maçı canlı (yerinden) izlemek (ort = 

1,7688) olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, Türkiye’deki genel spor 

seyircisi profiline benzer özellikler gösterdikleri söylenebilir. Öğrencilerin daha çok 

ilgilendikleri spor branşında taraftarı oldukları takımların maçlarını seyretmek amacı ile 

müsabakalara seyirci olarak katıldıkları görülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Seyirciler, profesyonel spor, spora katılım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giriş 

Spor müsabakalarını izlemek M.Ö. 776 yılındaki ilk Olimpiyatlara kadar uzanan eski 

bir gelenektir. Spor seyirciliği bu geleneğin dışında günümüz modern toplumlarında oldukça 

sık görülen bir serbest zaman davranışıdır (Trail, James, 2001). Günümüz spor 

organizasyonları için maçlarda dikkate değer bir seyirci kitlesi oluşturabilmek takımın 

sahadaki performansını arttırmaya yönelik önemli katkılar sağlarken, seyircilere satılan 

biletlerden elde edilen gelirler de spor organizasyonun oluşturduğu bütçe içerisinde önemli bir 

paya sahip olmaktadır. Profesyonel organizasyonların çoğu hedeflerini sahip oldukları seyirci 

kitlesinin bu desteğine göre belirlemektedirler. 

 Seyircilerin spor etkinliklerine katılma nedenlerinin anlaşılması her stratejik spor 

pazarlama sürecinin temelini oluşturur. Spor seyircilerinin sahip oldukları bu stratejik önem 

dolayısıyla seyircilerin maçlara katılım kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi gerekli 

görülmektedir (Zhang, Pease, Hui, Michaud,1995:29). Bireylerin spora seyirci olarak 

katılımını açıklamaya yönelik çeşitli kavramsal fikirler ve modeller geliştirilmesine rağmen, 

bu fikir ve modelleri desteklemeye yönelik ampirik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya 

başlamıştır (Funk, Ridinger, Moorman, 2003). 

 Shank (1999) seyircilerin spora katılımları ile ilgili olarak, taraftar motivasyon 

belirleyicileri, müsabakanın çekiciliği, ekonomik faktörler, rekabetçi faktörler, demografik 

faktörler, stadyum faktörleri, sporun toplumsal değeri, sporun içerisinde yer almak ve taraftar 

özdeşleşmesi konular üzerinde  çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtmiştir (Shank,1999:174).  

 Wann (1995) spor karşılaşmalarını izlemek ile ilgili temel güdüleri, kendini 

gerçekleştirmek, günlük yaşamı farklılaştırmak, eğlenmek, heyecan yaşamak, ekonomik yarar 

sağlamak, estetik keyif almak, ait olmak ihtiyacını gidermek ve aile bağlarını güçlendirmek 

olmak üzere sekiz kategoride toplamıştır (Wann, ,1995). 

 Bireylerin spora seyirci olarak katılımları konusu üzerine çalışan çoğu araştırmacı, 

spora katılımı etkileyen faktörleri müsabakanın çekiciliği, ekonomik faktörler, sosyo-

demografik faktörler ve seyirci tercihleri olmak üzere dört temel açıdan ele almışlardır(Zhang, 

Pease, Hui, Michaud,1995:29, Zhang, Wall, Smith, 2000:201). 

  Müsabakanın ya da spor etkinliğinin çekici unsurları da bireylerin seyirci olarak 

katılımını sağlayan bir faktördür. Shank (1999) çekiciliğin, maçtan maça, haftadan haftaya 

çeşitlilik gösterebilen durumsal bir faktör olduğunu belirtmiştir. Müsabakanın algılanan 

kalitesi, mücadele eden sporcuların bireysel becerilerine, yıldız oyuncuların varlığına, takımın 

başarı grafiği, müsabakanın çekişmeli geçecek olması ve ligdeki sıralama durumuna 

dayanmaktadır (Shank,1999:178; Zhang, Wall, Smith, 2000:201;Trail., Fink,Anderson, 2003). 



Bunun yanı sıra müsabakanın anlamlılığı da (final maçları, milli maçlar, vb.) çekiciliği arttıran 

bir diğer unsurdur (Shank,1999:178). 

Bilet fiyatı, gelir, medya etkisi ve diğer spor etkinlikleri seyircilerin maçlara katılımını 

etkileyen ekonomik faktörler olarak görülmektedir. Shank (1999) genel olarak müsabakanın 

algılanan değerinin ve bireylerin sahip olduğu yüksek gelirin müsabakalara katılımı 

arttırdığını belirtmiştir Bunun yanı sıra yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim gibi demografik 

faktörler de seyircilerin spora katılımları üzerinde belirgin etkilere sahiptir (Shank,1999:178). 

Zhang, Wall, Smith (2000) müsabaka programının uygunluğu, maçın oynanacağı gün, 

saat, hava durumu, vb. seyirci tercihleri ile ilişkili değişkenlerin müsabakalara katılım ile 

pozitif yönde ilişkili olduğunu belirtilmişlerdir (Zhang, Wall, Smith, 2000:201).  

Seyircilerin spora katılım kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi ve bu 

değişkenlerin üzerinde çalışılması, spor müsabakalarına olan katılımın arttırılması için gerekli 

görülmektedir. Geleceğin spor organizasyonları içerisinde, sporun ve sporcuların gelişimini 

sağlamak yönünde önemli rollere sahip olacak olan bireylerin, spor müsabakalarına seyirci 

olarak katılmaları, mesleki gelişimlerini görsel deneyimler ile zenginleştirmeleri için imkanlar 

sağlayabilmektedir.   Bu çalışmada, seyircilerin spora katılım kararları üzerinde etkili olduğu 

düşünülen değişkenlerin, spor organizasyonları içerisinde beden eğitimi öğretmeni, antrenör 

ve yönetici olarak yer alacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, spor 

karşılaşmalarına seyirci olarak katılım kararları üzerinde sahip olduğu etkilerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

 Bu çalışmanın evrenini 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören  öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemini ise, 2003 – 2004 sezonunda basketbol, futbol, voleybol, ve hentbol spor 

branşlarının 1.Lig müsabakalarına seyirci olarak katıldığını belirten, 34 bayan, 165 erkek 

olmak üzere, toplam 199 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin %26.6’sı (n = 

53) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, % 46.2’si (n = 92) Antrenörlük Bölümü,  %27.1’i 

(n = 54) Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisidir.  

 Spor müsabakalarına katılım kararları üzerinde etkili olan değişkenlerin 

belirlenebilmesi amacı ile kişisel görüşmeler ve ilgili alanda literatür çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Belirlenen değişkenler, uzman görüşleri alınarak şekillendirilmiş ve bu 

çalışmaların sonucunda belirlenen 36 değişkenin, bireylerin spora katılım kararlarını ne 

derecede etkilediğini ölçmeye yönelik anket formu oluşturulmuştur. Anket formunda yer alan 



her bir değişkenin spor müsabakalarına katılım kararları üzerindeki etkisini belirlemek amacı 

ile “1-çok fazla etkili, 2-oldukça etkili, 3-kararsızım, 4-biraz etkili ve 5-hiç etkili değil” 

şıklarından oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler basit istatistiksel 

yöntem (yüzde-frekans dağılımı ve ortalamalar) kullanılarak çözümlenmiştir. Ortalaması, 1 ile 

1.79 değerleri arasında yer alan değişkenler “tam etkili”, 1.80 – 2.59 değerleri arasında yer 

alan değişkenler “çok etkili”, 2.60 – 3.39 değerleri arasında yer alan değişkenler ise “orta 

etkili”, 3.40 – 4.19 değerleri arasında yer alan değişkenler “az etkili” değişkenler olarak 

değerlendirilirken, 4.20 ile 5 değerleri arasında yer alan değişkenler “etkisiz” değişkenler 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin spor karşılaşmalarına seyirci 

olarak katılım kararını etkileyen değişkenler, etki derecelerine göre sırasıyla “tam etkili”, “çok 

etkili”,“orta etkili”, “az etkili” olarak gruplandırılarak aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

“Etkisiz” olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değişkenin bulunamamıştır. 

 

Tablo 1: Spora Katılım Kararı Üzerinde “Tam Etkili” Olan Değişkenlerin Frekans, 

Yüzde ve Ortalama Değerleri 

Katılım Kararını Etkileyen Faktörler Önem Dereceleri  
    Mean 

 
      Sd    1  1   2 2   3 3    4  4   5 5 

1.Seyredilecek spor branşının kendisi 
f 129 47 13 10 0 

1,5176 0,82783 
% 64,8 23,6 6,5 5,0 0 

2.Taraftarı olduğum takımı izlemek 
f 127 41 9 11 11 

1,6834 1,14384 
% 63,8 20,6 4,8 5,5 5,5 

3.Maçın çekişmeli geçecek olması 
f 107 60 11 13 8 

1,7688 1,08098 
% 53,8 30,2 5,5 6,5 4,0 

4.Maçı canlı (yerinden) izlemek 
f 120 41 13 14 11 

1,7688 1,18357 
% 60,3 20,6 6,5 7,0 5,5 

 
 

Yukarıdaki Tablo: 1’den de anlaşılacağı gibi, öğrencilerin spora katılım kararları 

üzerinde “tam etkili” olan 4 değişken, seyredilecek spor branşının kendisi (ort. = 1.5117), 

taraftarı olduğum takımı izlemek (ort = 1,6834), maçın çekişmeli geçecek olması (ort = 1,7688), 

maçı canlı (yerinden) izlemek (ort = 1,7688) olarak bulunmuştur.  

  

 

 

 
 



 
Tablo 2: Spora Katılım Kararı Üzerinde “Çok Etkili” Olan Değişkenlerin Frekans, 
Yüzde ve Ortalama Değerleri 
 
Katılım Kararını Etkileyen Faktörler Önem Dereceleri  

    Mean 
 

       Sd    1  1   2 2   3 3    4  4   5 5 

1.Maçın ezeli rekabet içerisinde olan takımlar 
arasında oynanması 

f 114 47 10 17 11 
1,8141 1,19790 

% 57,3 23,6 5,0 8,5 5,0 

2.Stadyum/Salon’un genel atmosferi 
f 98 62 16 17 6 

1,8492 1,08124 
% 49,2 31,2 8,0 8,5 3,0 

3. Taraftarı olduğum takımın maçı kazanma 
şansı 

f 102 42 19 15 21 
2,0503 1,36607 

% 51,3 21,1 9,5 7,5 10,6 

4. Stadyum/Salon’a ulaşım kolaylığı 
f 90 55 11 27 16 

2,1156 1,33019 
% 45,2 27,6 5,5 13,6 8,0 

5. Taraftarı olduğum takımın son 
zamanlardaki performansı 

f 85 49 19 22 24 
2,2513 1,41321 

% 42,7 24,6 9,5 11,1 21,1 

6. Maçı oynayacak takımlarda yıldız 
oyuncuların varlığı 

f 77 63 12 23 24 
2,2663 1,39060 

% 38,7 31,7 6,0 11,6 12,1 

7.Arkadaş çevresi ile dışarıda vakit geçirmek 
f 63 75 21 17 23 

2,3065 1,31099 
% 31,7 37,7 10,6 8,5 11,6 

8.Stadyum/Salon’un giriş-çıkış kolaylığı 
f 74 51 17 26 31 

2,4222 1,48236 
% 37,2 25,6 8,5 13,1 15,6 

 

 
Yukarıdaki Tablo: 2’den de anlaşılacağı gibi, öğrencilerin spora katılım kararları 

üzerinde “çok etkili” olan 8 değişken, maçın ezeli rekabet içerisinde olan takımlar arasında 

oynanması (ort = 1,8141), stadyum/salon’un genel atmosferi (ort = 1,8492), taraftarı olduğum 

takımın maçı kazanma şansı (ort = 2,0503), stadyum/salon’a ulaşım kolaylığı (ort = 2,1156),  taraftarı 

olduğum takımın son zamanlardaki performansı (ort = 2,2513),  maçı oynayacak takımlarda yıldız 

oyuncuların varlığı (ort = 2,2663),  arkadaş çevresi ile dışarıda vakit geçirmek (ort = 2,3065),  

stadyum/salon’un giriş-çıkış kolaylığı (ort = 2,4222) olarak bulunmuştur. 

 

Aşağıdaki Tablo 3’de görüldüğü  gibi, öğrencilerin spora katılım kararları üzerinde 

“orta etkili” olan 13 değişken, taraftarı olduğum takımın ligdeki sıralama durumu (ort = 2,6080), 

stadyum/salon’un konforu (ort = 2,6884), bir önceki seyircilik deneyiminin mükemmelliği (ort = 

2,6985 ) sosyal bir etkinlik içerisinde yer alacak olmak (ort. = 2,7186), stadyum/ salon’un temizliği 

(ort = 2,8442), seyircilerin davranışları (ort = 2,9045), maçın oynanacağı gün (ort = 2,9095), maçı 

güvenli bir ortamda seyretmek (ort = 2,9144), bilet fiyatı (ort = 2,9598) maçın oynanacağı günün 

hava durumu (ort = 3,0251), maçın oynanacağı saat (ort = 3,0905),  medyanın maça olan ilgisi (ort = 

3,2362),  stadyum/salon’un yeterli kapasitede otoparkının olması (ort =3,3568) olarak bulunmuştur. 

 
 
 
 
 



 
Tablo 3: Spora Katılım Kararı Üzerinde “Orta Etkili” Olan Değişkenlerin Frekans, 

Yüzde ve Ortalama Değerleri 
 
Katılım Kararını Etkileyen Faktörler Önem Dereceleri  

    Mean 
 

       Sd    1  1   2 2   3 3    4  4   5 5 

1.Taraftarı olduğum takımın ligdeki sıralama 
durumu 

f 68 49 12 13 37 
2,6080 1,54303 

% 34,2 24,6 6,0 16,6 18,6 

2.Stadyum/Salon’un konforu 
f 55 54 20 38 32 

2,6884 1,45762 
% 27,6 27,1 10,1 19,1 16,1 

3.Bir önceki seyircilik deneyiminin 
mükemmelliği 

f 53 52 30 30 34 
2,6985 1,44234 

% 26,6 26,1 15,1 15,1 17,1 

4.Sosyal bir etkinlik içerisinde yer alacak 
olmak 

f 46 65 14 47 27 
2,7186 1,40029 

% 23,1 32,7 7,0 23,6 13,6 

5.Stadyum/Salon’un temizliği 
f 50 46 27 37 39 

2,8442 1,48080 
% 25,1 23,1 13,6 18,6 19,6 

6.Seyircilerin davranışları 
f 53 43 20 36 47 

2,9045 1,55243 
% 26,6 21,6 10,1 18,1 23,6 

7.Maçın oynanacağı gün 
f 39 61 15 47 37 

2,9095 1,43965 
% 19,6 30,7 7,5 23,6 18,6 

8.Maçı güvenli bir ortamda seyretmek  
f 52 44 21 33 49 

2,9144 1,55626 
% 26,1 22,1 10,6 16,6 24,6 

9.Bilet fiyatı 
f 39 59 21 46 39 

2,9598 1,44194 
% 19,6 27,1 10,6 23,1 19,6 

10.Maçın oynanacağı günün hava durumu 
N 44 43 21 46 45 

3,0251 1,49895 
% 22,1 21,6 10,6 23,1 22,6 

11.Maçın oynanacağı saat 
f 36 51 14 55 43 

3,0905 1,45708 
% 18,1 25,6 7,0 27,6 21,6 

12.Medyanın maça olan ilgisi 
f 40 43 17 28 71 

3,2362 1,59329 
% 20,1 21,6 8,5 14,1 35,7 

13.Stadyum/Salon’un yeterli kapasitede 
otoparkının olması 

f 40 33 18 32 76 
3,3568 1,59492 

% 20,1 16,6 9,0 16,1 38,2 

 
 

Aşağıdaki Tablo 4’de, öğrencilerin spora katılım kararları üzerinde “az etkili” olan 11 

değişken görülmektedir. Bu değişkenler, rakip takımı izlemek (ort = 3,4070), stadyum/salon’da 

kaliteli yiyecek ve içecek bulunması (ort = 3,4623), rakip Takımın ligdeki sıralama durumu (ort = 

3,4724), rakip takımın son zamanlardaki performansı (ort = 3,4774), karşılaşmanın erkek maçı 

olması (ort = 3,5126), aile ile birlikte dışarıda vakit geçirmek (ort. = 3,5196), maç harici eğlendirici 

aktivitelerin olması (ort = 3,6181), maçta bulunmanın toplum/çevre içerisinde sağlayacağı 

itibar/saygınlık (ort = 3,6332), maçın TV den canlı olarak yayınlanması (ort = 3,7085), rakip takımın 

maçı kazanma şansı (ort = 3,7990) ve karşılaşmanın bayan maçı olması (ort = 4.0452) olarak 

bulunmuştur. 

 

 

 

 



 
Tablo 4 : Spora Katılım Kararı Üzerinde “Az Etkili” Olan Değişkenlerin Frekans, 

Yüzde ve Ortalama Değerleri 

Katılım Kararını Etkileyen Faktörler Önem Dereceleri  
    Mean 

 
       Sd    1  1   2 2   3 3    4  4   5 5 

1.Rakip takımı izlemek 
f 26 33 23 68 49 

3,4070 1,36336 
% 13,1 16,6 11,6 34,2 24,6 

2.Stadyum/Salon’da kaliteli yiyecek ve 
içecek bulunması 

f 29 37 18 43 72 
3,4623 1,49320 

% 14,6 18,6 9,0 21,6 36,2 

3.Rakip Takımın ligdeki sıralama durumu 
f 28 38 17 44 92 

3,4724 1,48664 
% 14,1 19,1 8,5 22,1 36,2 

4.Rakip takımın son zamanlardaki 
performansı 

f 21 45 19 46 68 
3,4774 1,42426 

% 10,6 22,6 9,5 23,1 34,2 

5.Karşılaşmanın erkek maçı olması 
f 40 27 15 25 92 

3,5126 1,63256 
% 20,1 13,6 7,5 12,6 46,2 

6.Aile ile birlikte dışarıda vakit geçirmek 
f 25 43 14 38 79 

3,5196 1,49695 
% 12,6 21,6 9,0 19,1 39,7 

7.Maç harici eğlendirici aktivitelerin olması 
f 27 29 19 42 82 

3,6181 1,47534 
% 13,6 14,6 9,5 21,1 41,2 

8.Maçta bulunmanın toplum/çevre içerisinde 
sağlayacağı itibar/saygınlık 

f 21 36 21 38 83 
3,6332 1,43938 

% 10,6 18,1 10,6 19,1 41,7 

9.Maçın TV den canlı olarak yayınlanması 
f 27 28 14 37 93 

3,7085 1,49932 
% 13,6 14,1 7,0 18,6 46,7 

10.Rakip takımın maçı kazanma şansı 
f 13 29 29 42 86 

3,7990 1,31033 
% 6,5 14,6 14,6 21,1 43,2 

11. Karşılaşmanın bayan maçı olması 
f 17 15 26 25 116 

4.0452 1.33824 
% 8.5 7.5 13.1 12.6 46.2 

 

 

 

Tartışma ve Sonuç  

 Öğrencilerin spora seyirci olarak katılım kararları üzerinde “tam” etkiye sahip olan 4 

değişken tespit edilmiştir. Bu değişkenler incelendiğinde, seyredilecek olan spor branşının 

kendisi (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) katılım kararı üzerindeki en önemli etkiye 

sahiptir. Bireyler, özellikle ilgi duydukları spor branşının müsabakalarını seyretmek 

istemektedirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerin taraftarı oldukları takımların, çekişmeli 

geçeceğini düşündükleri müsabakalarını canlı olarak (stadyum veya salondan) seyretmek 

arzularının, seyirci olarak aldıkları katılım kararları üzerinde “tam” etkiye sahip olduğu 

görülmektedir.  

Matsuoka ve ark. (2003) takımları ile özdeşleşme düzeyleri yüksek olan taraftarların 

gelecek maçlara katılmak için daha istekli olduğunu, özdeşleşme düzeyi düşük olanların ise 

takımın performansına bakmaksızın diğer takımların maçlarına da seyirci olarak katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Wakefield ve Sloan (1995) takıma bağlılığın ve takımın geçmişinin ve  

performansının seyircilerin stadyumda olmak kararları üzerinde önemli etkilere sahip 



olduğunu belirtmişlerdir. Caldini ve ark. (1976) taraftarların toplumsal imajlarını yükseltmek 

çabası içerisinde, başarılı takımlar ile birlikteliklerini arttırmaya uğraştıklarını belirtmişlerdir. 

(Mahony, Moorman,1999) 

Öğrencilerin spora seyirci olarak katılım kararları üzerinde “çok” etkiye sahip olan 8 

faktör incelendiğinde, öğrencilerin taraftarı oldukları takımların ezeli rekabet içerisinde 

oldukları diğer takımlar ile arasında geçen müsabakaları seyretmek istedikleri, bu tip 

müsabakalardaki rekabet duygusundan kaynaklanan coşku sonucu oluşan  stadyum ve/veya 

salondaki yüksek atmosfer, bireylerin bu müsabakalara katılım kararlarını “çok” 

etkilemektedir. Bu duruma örnek olarak; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının 

birbirleri ile oynadıkları müsabakaların seyircilerin büyük ilgisini çekmesi gösterilebilir. 

Ayrıca, stadyuma ve/veya salona ulaşım ve giriş-çıkış kolaylığı da katılım kararı üzerinde 

“çok” etkili değişkenlerdir. Seyircilerin katılımının arttırılabilmesi için  stadyum/salona 

ulaşım ve giriş çıkış kolaylığı eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilmelidir. Örneğin; Olimpiyat 

Stadı’nda giriş ve çıkış kolaylığı üst düzeyde olmasına rağmen, stada ulaşım zorluğunun 

seyircilerin katılım kararlarını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.  

Bireyler taraftarı oldukları takımın maç kazanma şansının yüksek olduğu durumlarda, 

serbest zamanlarını arkadaşları ile dışarıda eğlenerek geçirebilmek amacı ile de spor 

müsabakalarına seyirci olarak katılabilmektedir. Marcum ve Greenstein (1985) Amerika 

Beyzbol Liginde yapmış oldukları bir çalışmada,  takımın başarısı ile seyirci katılımı arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir (Kanters ve Vade, 2000). Trail ve ark. (2000) 

taraftarların takımın başarısından sağladığı dolaylı başarı duygusunun, sosyal prestij, özsaygı 

ve bir güçlenme duygusu sağlayabileceğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin spora seyirci olarak katılım kararları üzerinde “orta” etkiye sahip olan 13 

faktör tablo 3’de belirtilmiştir. Seyircileri stadyum ve/veya salona çekmede genellikle önemli 

görülen müsabakaların oynanacağı gün, saat, hava durumu, bilet fiyatı, seyircilerin 

davranışları, medyanın ilgisi ve müsabaka ortamının güvenliği gibi faktörlerin, düşünülenin 

aksine, öğrencilerin katılım karaları üzerinde “orta” etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Stadyum ve/veya salonun rahatlığı, temizliği ve otopark kapasitesi de “orta” düzeyde etkili 

faktörler olarak belirlenmiştir. Wakefield ve Sloan (1995) stadyuma ulaşımın, tesisin 

estetiğinin, koltukların konforunun ve tesisin temizliğinin seyircilerin maçlara katılım kararı 

üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin taraftarı oldukları 

takımların ligdeki sıralaması, bir önceki seyircilik deneyimleri ve sosyal bir etkinlik içerisinde 

yer almak istemeleri de “orta” düzeyde etkili faktörlerdendir. 



 Öğrencilerin spora seyirci olarak katılım kararları üzerinde “az” etkili olan 11 faktör 

incelendiğinde, öğrencilerin seyirci olarak müsabakalara katılmalarında rakip takımlar ile 

ilgili faktörlerin “az” etkili olduğu görülmektedir. Bu durum çalışmaya katılan öğrencilerin 

taraftarlık özelliklerinin ön planda olmasından kaynaklanmış olabilir. Bir çok yazarın belirttiği 

gibi taraftarlar belirli bir spora veya spor takımlarına  hem fiziksel (zaman ve para) hem de 

duygusal, çeşitli miktarlarda kaynak yatırımı yapan bireylerdir. Taraftarlar genellikle 

seyircilerdir fakat her seyirci taraftar değildir. Seyirciler o özel anın tüketiminde harcadıkları 

para veya zaman hariç, spora veya takıma yatırım yapmadan oyunu izleyebilir veya 

seyredebilirler (Trail, 2000). Bu farklılık, rakip takım ile ilgili faktörlerin göz ardı edilmesi ile 

sonuçlanabilir. Müsabakanın bayan ya da erkek takımları arasında olması ve TV’den canlı 

olarak yayınlanması da “az” etkili faktörler arasındadır. Zhang ve Smith (1997) 

çalışmalarında ev sahibi takım taraftarlarının çoğunun müsabakaları stadyuma gitmek yerine 

TV’den izlemeyi tercih ettiklerini ancak takımın deplasman  müsabakalarının yayınlanması, 

takımların kendi sahalarındaki müsabakalara olan seyirci katılımını attırmaktadır   

Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, Türkiye’deki genel 

spor seyircisi profiline benzer özellikler gösterdikleri söylenebilir. Öğrencilerin daha çok 

ilgilendikleri spor branşında taraftarı oldukları takımların maçlarını seyretmek amacı ile 

müsabakalara seyirci olarak katıldıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin spor 

müsabakalarına ailelerinden çok arkadaşları ile birlikte katılmayı tercih ettikleri, stadyuma 

giriş-çıkış ve ulaşım faktörleri haricinde, müsabakaların günü, saati ve bilet fiyatı gibi 

değişkenlerin katılım kararları üzerinde daha az etkili olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin spor 

müsabakalarına katılım kararlarında rakip takımlar ile ilgili faktörlerin az etkiye sahip olduğu 

görülmektedir.  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, spor müsabakalarına bir takımın 

taraftarı olarak katılmalarının yanı sıra çeşitli sportif etkinliklere seyirci olarak katılmaları, 

mesleki gelişimlerine katkılar sağlayabilecek görsel tecrübeyi edinebilmeleri açısından  

önemli fırsatlar sağlayabileceği  düşünülebilir. 
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ABSTRACT 

In this research; the aim is to determine the contributions of local news papers which are active in Firat 
Territory, for prevalent of sport culture. 
           The survey system has been used for determining the contributions of local news papers for prevalent of sport 
culture. The research has been made in 13 cities those are in Firat territory (Erzurum, Agrı, Erzincan, Sivas, Tunceli, 
Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin). For the research, the survey with 21  
questions which are both opened and closed tip have been sent to 128 local news papers’ sport reporters, writers and 
directors via letters. The output results have been checked with SPSS 10.01 software, the meaningful statistical results 
have been showed on the tables with the distribution of the frequency and percentage. 

In the cities which our researches have been made in, local news papers show sport only with sport news part, 
they don’t use the social, health, cultural, and economic side of the sport, and it is inspected that this results effect to 
contributions of news papers for prevalent of sport in negative way. And also, it is seen that the news papers mostly use 
the soccer, in their sport parts they generally gives news from the local soccer activities, most of the workers of local 
news papers are men and minority of them have sport education. 

In the result of research, a contribution of local news papers in Firat territory for sport culture is not enough. 
As a information tool, local news papers have a most important place in the process of social development and 
civilization, and the works of local news papers with the scientific methods and applications this we can say that it can 
rebuild the social, cultural and economic structures of the public and after will give more important contribution for the 
prevalent and development of sport culture.  
 
Key Words: Sport, Culture, Local News Papers 
 
 

YEREL GAZETELERİN SPOR KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKILARI 
 
 

             ÖZET 
Bu Araştırma da; Fırat havzasında aktif olarak yayın yapan yerel gazetelerin spor kültürünün 

yaygınlaştırılmasına  olan katkılarını tespit etmek amaçlanmıştır. 
Yerel gazetelerin spor kültürünün yaygınlaştırılmasına  olan katkısını tespit etmek amacıyla anket-survey 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Fırat havzası kapsamında bulunan (Erzurum, Ağrı, Erzincan, Sivas, Tunceli, Bingöl, 
Muş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin)  13 ilde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, 
açık ve kapalı uçlu olmak üzere 21 sorudan oluşan anket çalışması, geri dönüşümlü mektup uygulaması ile yerel 
gazetelerde çalışan toplam 128 spor muhabiri, yazar ve yöneticilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 10.01 
paket programında değerlendirilerek, anlamlı bulunan istatistiki bulgular frekans ve yüzde dağılımları şeklinde 
tablolar halinde gösterilmiştir. 
 Araştırma yapılan illerde  yerel gazeteler  sporun sadece haber yönüne  ağırlık vererek sporun sağlık, sosyal, 
kültürel ve ekonomik katkısına yeterince ağırlık vermedikleri görülmüş, bunun spor kültürünün yaygınlaşmasını 
olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Ayrıca yerel gazeteler daha çok futbol branşına yöneldikleri, spor 
sayfalarında ağırlıklı olarak yöredeki futbol branşı ile ilgili haberlere yer verdikleri ve yerel gazetelerde görev yapan 
basın mensuplarının çoğunluğunu erkeklerden oluştuğu ve  spor eğitimine sahip olmadıkları da gözlemlenmiştir. 
           Araştırma sonucunda Fırat havzası’nda yer alan yerel gazetelerin spor kültürünü yaygınlaştırılmasındaki 
rolünün yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Toplumsal gelişmede ve sosyalleşme sürecinde önemli bir yere sahip olan 
iletişim araçlarından yerel gazetelerin, bilimsel metot ve uygulamalar çerçevesinde yapacağı çalışmalar, modern 
toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik donanımlarını şekillendire bilecekleri gibi spor kültürünün geliştirilmesine ve 
yaygınlaştırılmasına da önemli ölçüde katkıda bulunacakları söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Spor, Kültür, Yerel Gazete 
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GİRİŞ   
Çağımızda en büyük değişim iletişim alanında yaşanmaktadır. Teknoloji alanında meydana 

gelen gelişmeler her şeyden önce iletişim alanında kendini göstermekte ve toplumda varlığını 
hissettirmektedir. Medya, kültürün ulusal ve uluslar arası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında 
önemli bir görev üslenmektedir.18 

Dünyanın çok değişik bölgelerindeki farklı kültür ve toplumlar iletişim teknolojisi ile bir 
birlerine yakınlaşmaktadırlar. Bu yakınlaşma, aynı zamanda toplumların veya insanların birbirinden 
farklı ama eşit olan doğruları, iyileri, kültürleri, eskisinden daha belirgin kılmaya ve zaman zaman  
çözülme tehlikelerini de beraberinde taşımaya başlamıştır. Kuşkusuz bilimsel ve sistematik bir 
iletişim bilinci bu nokta da sorunların önlenmesinde ve çözümünde önemli bir rol üstlenir.10 

Modern iletişimi, yazılı basının gelişmesi ve okumanın bireyselleşmesi ile başlatmak 
mümkündür. Okumanın bireyselleşmesi, ilginç bir biçimde bilgi, haber ve kültürün üretim ve 
dağıtımının birliktelik gerektiren bir çabayla gerçekleşmesinin de başlangıcı olmaktadır.19 Gelişen 
teknoloji, yeni iletişim araçlarının (radyo, televizyon, bilgisayar ağları ve dolayısıyla internet vb.) 
kullanılmasını olanaklı kılmıştır. Bu iletişim araçları geniş kitlelere ulaşmış ve buna bağlı olarak 
kullanım alanları genişlemiştir.18 Toplumsal ve siyasal hareketliliğe ivme kazandıran kitle iletişim 
araçları, pek çok toplumda bütünleşmenin gerçekleşmesine ön ayak olmuş ve gelişmiş ülkelerde 
enformasyon toplumunun gelişini haber vermiştir.21  MacBride’ın belirttiği gibi iletişimin işlevleri 
sekiz başlık altında toplanmıştır. Bunlar; habercilik, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma-
diyalog, eğitim, kültürel geliştirme, eğlence ve bütünleştirme işlevleridir.20 

Kitle iletişim araçlarının değişik kesimlerin ve toplulukların çeşitli kültürel gereksinimlerine 
karşılık verebilmesi bakımından önem taşır. Kitle iletişim araçları geniş halk kitlelerini ideolojik ve 
kültürel olarak etkilemede büyük önemi vardır. Bu da toplumsal yaşam tarzının gelişmesine 
yardımcı olması açısından önemlidir.9 Artık, yakın çevremiz  ve yüz yüze iletişimde bulunduğumuz 
bireylerle ilgili sahip olduğumuz bilgiler dışında, dünya hakkında bütün bildiklerimiz veya 
bildiğimizi sandıklarımız bize, günlük gazeteler, haftalık dergiler, radyo ve televizyon vb. gibi kitle 
iletişim araçlarından aktarılmakta ve benimsetilmeye çalışılmaktadır.12  

Medya sistemine belirli demokratik ilkelerin hayat verdiği varsayılmaktadır.11 Gelişen 
iletişim ve uydu teknolojisi sayesinde kitle iletişim araçları; bugünkü dünyanın toplumsal yapılarını, 
kültürlerini, ekonomik yapılarını, eğitimlerini vb. yeniden şekillendirmiştir. Günümüzde yerel kitle 
iletişim araçlarının etkileri ve kamuoyu gücünün varlığı da inkar edilemez bir gerçektir.2 Yayın 
kurumları ulusal düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de örgütlenebilmektedir. Bu anlamda ticari 
sistem olarak tanımlanan gelenek içinde yer alan iletişim düzenlemelerinde medya ulusal, bölgesel 
ve yerel düzeyde örgütlenebilme olanaklarına sahip olmuştur.24 Günümüzde global olarak 
örgütlenmiş olan medyanın temsil ettiği dikey tekelleşme karşısında, yerellikleri temsil eden 
medyanın da küresel akışkanlığın sağladığı yeni imkanlarla yatay bir ağ biçiminde örgütlenmesi 
gerekmektedir.1Toplumlarında medyanın işlevlerinin bir iletişim, bir eğlence veya bir sosyalizasyon 
aracı olmakla sınırlı kalmadığı gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Scannell’in belirttiği kültürel üretim sisteminin bir parçası olma görevinin yanı sıra 
medyanın, bazen kasıtlı olarak bazen de farkında olmadan, daha ne tür amaçlara hizmet edebilecek 
potansiyelinin bulunduğunu da göstermektedir.20 McQuail’in de işaret ettiği medya önemli bir 
sosyalizasyon aracı olmasının yanı sıra, çok güçlü bir “de-sosyalizasyon” aracı olma niteliğine de 
sahiptir.4   

 Kısacası medya, ulusal kültürün gelişmesinde çok önemli işlevler yerine getirebileceği gibi, 
istenirse kültürel kimliği zayıflatmak veya ulusal birlik ve beraberliği yok etmek gibi tam tersi 
emellere de hizmet edebilmektedir.5 Yalnızca bireyler değil, onların yanı sıra toplumsal gruplar, 
organizasyonlar, toplumsal kurumlar, kısacası bütün toplum ve kültür medyanın gücünün etkileme 
alanının sınırları içindedir.4  
           McQuail’in de belirttiği gibi düşünürlere göre genelde medya ve özelde de televizyon, 
kurulu endüstriyel düzenin kültürel kolları gibidir.7 Medya işlevsel açıdan yalnızca bir iletişim aracı 
olarak kalmaz. Bunun yanı sıra çok önemli bir eğitim aracıdır da. Özellikle de geniş halk 
kitlelerinin eğitimi açısından çok önemli hizmetler yerine getirebilir. Bir başka anlatımla medya, 
çok etkin bir sosyalizasyon (toplumsallaştırma) ajanıdır. Basın ve yayın araçları, kültürel üretim 
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sisteminin çok önemli bir parçasını oluşturur.21 Bununla da kalmaz bunları geniş halk kitlelerine 
yaymak, onlara öğretmek, öğrenilenlerin de içselleştirilmesine yardımcı olmak gibi işlevlerde de 
bulunur. Medya, yalnızca kültür ürünlerinin üretilmesi, ya da yeniden üretilmesi bakımından olduğu 
kadar, kültürün halka yayılması, öğretilmesi ve böylece yaşatılması açısından da oldukça önemli 
işlevlere sahiptir.4  

 Demokrasinin güçlenmesinde, toplumun sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde basının 
etkinliği yadsınamaz. Basınımızın ayrılmaz parçasını oluşturan spor basınını durumdan soyutlamak 
olası değil. Spor basını da, oluşturduğu kendi kurallarının dışına pek çıkamayan, güncel olay ve 
heyecanların aktarılmasından öte araştırmalara yönelmeyen bir yapıya sahiptir.16 Geçmişten 
günümüze, hem sporun medyaya hem de medyanın spora etkisi görülmektedir. Özellikle sporun 
tüm dünyada bir sosyal olgu olarak gelmiş olduğu konumda kitle iletişim araçlarının büyük rolü 
olmuştur.17 Teknoloji, bu araçları daha güçlü ve daha etkili hale getirmiştir. Örneğin, uydu 
yayınlarıyla, Amerika'daki ya da Avrupa'daki bir futbol müsabakasını anında izleme olanağı ortaya 
çıkmıştır.18 

 Dünyada değişik spor dallarının tanıtılıp yaygınlaştırılması, spor yapma olanağına sahip 
olmayan çoğunluğun spora ilgi duyması, kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşmiştir. Ancak 
artık spor medyayı kontrol eder ve yönlendirir duruma gelmiştir.17Bir toplumsal kurum olarak 
sporun ekonomik ve kültürel örgütlenmeler içerisinde her geçen gün giderek büyüyen bir yapısının 
bulunması, bu toplumsal olgunun, dünyanın değişen ekonomik ve sosyal koşulları göz önüne 
alınarak yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Sporun-kitle iletişim araçları ile 
birlikte yaşadığı dönüşümün daha iyi anlaşılabilmesi için son 20 yıla damgasını vuran değişimin 
ortaya çıkış nedenlerine ve dünyadaki etkilerine kısaca değinmek gerekmektedir.23  

Toplumun gönüllü katılımlarını sağlayarak, onları bağımlı duruma getirmede kullanılan 
araçlardan biri kitle iletişim araçları ise, diğeri de spordur. Kitle iletişim araçlarında sporun yaygın 
olarak kullanılması, devletin kültür, hukuk, aile gibi kurumlarla birlikte toplumu bir arada, 
bütünlük, beraberlik duygusunu canlı tutarak, toplumlara başat kültürel değerleri benimsetme amacı 
ile kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Kitle iletişim araçları ve bir kültür ürünü olan 
spor, toplumun sosyalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.8 

 
 

MATERYAL METOD 
 

Bu Araştırma da; Fırat havzasında aktif olarak yayın yapan yerel gazetelerin spor kültünün 
yaygınlaştırılmasına  olan katkılarını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Yerel gazetelerin spor kültürünün yaygınlaştırılmasına  olan katkısını tespit etmek amacıyla 
anket-survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Fırat havzası kapsamında bulunan (Erzurum, Ağrı, 
Erzincan, Sivas, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin)  
13 ilde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, açık ve kapalı uçlu olmak üzere 38 sorudan 
oluşan anket çalışması, geri dönüşümlü mektup uygulaması ile yerel gazetelerde çalışan toplam 128 
spor muhabiri, yazar ve yöneticilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 10.01 paket 
programında değerlendirilerek, anlamlı bulunan istatistiki bulgular frekans ve yüzde dağılımları 
şeklinde tablolar halinde gösterilmiştir. 
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BULGULAR 
 

Cinsiyet f % N 
Erkek 118 92,2  

128 Bayan 10 7,8 
Toplam 128 100,0 
Yaş 

18-25 32 25,0  
 
             128 

26-30 22 17,2 
31-35 24 18,8 

36-40 14 10,9 
41+ 36 28,1 

Toplam 128 100,0 

Eğitim 
İlk-Orta 8 6,3  

 
128 

Lise 56 43,8 

Üniversite 54 42,2 
Y.Lisans 6 4,7 
Doktora 4 3,1 

Toplam 128 100,0 
Meslek Süresi 

1-5 38 29,7  
 

128 
6-10 34 26,6 
11-15 34 26,6 
16-20 10 7,8 

21+ 12 9,4 
Toplam 128 100,0 

                                           
                                           Tablo.1. Yerel Gazetecilerin Demografik Özellikleri 

Tablo.1’de Araştırmaya katılan toplam 128 gazetecinin  % 92,2’ sini “erkek”, % 7,8’ini 
“bayan” gazeteciler oluşturmuş  olup, “yaş” ortalamalarının % 28  oranında 41 yaş ve üstü olduğu, 
“eğitim” durumlarının %43,8 ile “Lise”, “meslek sürelerini” ise % 29,7 ile 1-5 yıl arasında olduğu 
görülmektedir. 

 
  Spor Yapma f % N 
Spor Yapanlar 52 40,6  

128 Spor Yapmayanlar 20 15,6 
Kısmen Yapanlar 56 43,8 
Toplam 128 100,0 

Spor Dalı 
Futbol  96 75,0  

 
 
 

128 

Karete 4 3,1 

Atletizm 8 6,3 
Kayak 2 1,6 
Taekwondo 2 1,6 

Basketbol 10 7,8 
Yüzme 4 3,1 
Voleybol 2 1,6 

Toplam 128 100,0 
Spora Yönelme Nedenleri 
Spor Sevgisi 88 68,8  

 
 

128 

Spor Eğitimi 6 4,7 
Spor Gazetecisi  22 17,2 
Ekonomik ve  Sosyal 6 4,7 

Popülarite    6 4,7 
Toplam 128 100,0 

                                                    Tablo.2. Yerel Gazetecilerin Sporla Olan İlişkileri 
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Tablo 2’de  Araştırmaya katılan gazetecilerin, %40,6’ sının “spor yaptıkları”nı , % 75,0 
oranında “futbol” branşı ile ilgilendiklerini, spora yönelme nedenlerinin ise  % 68,8 oranında “spor 
sevgisi” olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

 
Y.Gazetelerin Formatı   f % N 

Siyasi 46 35,9  
 

128 
Sanat ve Aktualite 60 46,9 
Ekonomi 10 7,8 

Spor 8 6,3 
Diğer 4 3,1 
Toplam 128 100,0 

Y. Gazetelerin Sayfa Sayısı  
1-4 32 25,0  

 
 

128 

4-6 16 12,5 

6-8 30 23,4 
8-10 34 26,6 
10+ 16 12,5 

Toplam 128 100,0 
Y.Gazetelerin  Trajı 

100-250 16 12,5  
 

128 
250-500 16 12,5 
500-750 22 17,2 

   750-1000 28 21,9 

1000-+ 46 35,9 
Toplam 128 100,0 
Y.Gazetelerin   Yayın  Peryodu  

Günlük 62 48,4  
 

128 
Haftalık 42 32,8 
15 Günlük 10 7,8 

Aylık 10 7,8 
Üç Aylık 4 3,1 
Toplam 128 100,0 

                                                                
                                                                   Tablo. 3. Yerel Gazetelerin Özellikleri 

Tablo 3’de, araştırmaya katılan gazeteciler, çalıştıkları yerel gazetelerin özelliklerini 
değerlendirdiklerinde bu gazetelerin formatının % 46,9 oranında “sanat ve aktualite”,“sayfa 
sayısının”, % 26,6 oranında, 8-10  arasında olduğu, gazetelerin “trajının” ise % 35, 9 oranında 
(1000 +)’in üzerinde olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  
   
                                                Tablo. 4. Yerel Gazetelerin  Spor Sayfası ve Çalışan Sayısı 

       Tablo 4’de araştırma yapılan yerel  gazetelerdeki  “spora ayrılan sayfa” sayısının % 59,4 
oranında 1 sayfa olduğu ve bu gazetelerin spor bölümünde çalışan elaman sayısını % 75,0 oranında 
1-4 arasında olduğunun bu gazetelerde görev yapan gazeteciler tarafından ifade edildiği 
görülmektedir. 
 

Y.Gazetelerin Spor Sayfası f % N 
1 76 59,4  

 
128 

2 30 23,4 
3 8 6,3 
4 12 9,4 

5 2 1,6 
Toplam 128 100,0 
Y.Gazetelerin Spor Bölümünde Çalışan Sayısı 

1-4 96 75,0  
 

128 
4-6 18 14,1 
6-8 10 7,8 

8-10 2 1,6 
10-+ 2 1,6 

Toplam 128 100,0 
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Y.Gazetelerin Spor Haberlerine Yer Verme Oranı f % N 
Yer Veriyor 91 71,1  

 
128 

Yer Vermiyor 3 2,3 

Kısmen Yer Veriyor 28 21,9 
Hiç Yer Vermiyor 6 4,7 
Toplam 128 100,0 

Y.Gazetelerin  Sporun Farklı İşlevlerine Yer Verme Oranı 
Sağlık 24 18,8  

 
 

128 

Eğitim 22 17,2 

Ekonomi 12 9,4 
Sosyal ve Kültürel 64 50,0 
Organizasyon 4 3,1 

Regreasyon 2 1,6 
Toplam 128 100,0 
Y.Gazetelerin  Farklı Spor  BranşlarınaYer Verme Oranı 

Futbol 89 69,5  
 

128 
Basketbol 13 10,2 
Voleybol 9 7,0 

Hentbol 7 5,5 
Atletizm 10 7,8 
Toplam 128 100,0 

                
                   Tablo. 5. Yerel Gazetelerin Spor Haberleri İle  Farklı İşlev ve Branşların Yer Vermesi 
 

Tablo 5’de araştırmaya katılan gazetecilerin çalıştıkları yerel gazetelerin “spor haberlerine” 
% 71 oranında yer verdiklerini, %50 oranında, sporun “sosyal ve kültürel” işlevine önem 
verdiklerini %69,5 oranında ise “futbol”branşını işlediklerini, ifade ettikleri görülmektedir. 

 
 

Y.Gazetelerin Spor  Eğitimi Çalışmaları f % N 
Okullarla İşbirliği Yapmak 30 23,4  

128 Beden Eğitimi Öğretmenleri ile İşbirliği Yapmak 10 7,8 

Spor Kurum ve Kuruluşlarıyla İşbirliği Yapmak 68 53,1 
Sporla İlgili Konferans, Panel, Seminer Düzenlemek 20 15,6 
Toplam 128 100,0 

Y.Gazetelerin  Halkı Gelişen Spor  Dallarıyla İlgili Bilgilendirmesi 
Haber Yapmak  62 48,4  

 
128 

Konferans, Panel, Seminer vb. Düzenlemek 12 9,4 

Başarılı Sporcu ve Alanında Poüler Kişileri Davet Etmek 52 40,6 
İlgil Müsabakalar, Yarışmalar ve Ödüller Düzenlemek 2 1,6 
Toplam 128 100,0 

Y.Gazetelerin  Spor Tesislerinin Gelişmesine Yönelik Çalışmaları 
Kamuoyu Oluşturmak 74 57,8  

 
128 

İlgili Kurum ve Kişilere Baskı Oluşturmak 14 10,9 

Bu Anlamda Haberlere Sıkça Yer Vermek  36 28,1 
Bu Anlamda Halkı Bilinçlendirmek 4 3,1 
Toplam 128 100,0 

             
                 Tablo. 6. Y.Gazetelerin Spor Eğitimi, Gelişen Spor Dalları ve Tesisleri İle İlgili Çalışmaları 
 

Tablo 6’ da araştırmaya katılan gazeteciler, çalıştıkları yerel gazetelerin, spor  eğitimi 
çalışmalarının % 53,1 oranında “spor kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak”, halkı gelişen spor 
dallarıyla ilgili bilgilendirmesi, % 48,4 oranında “haber yapmak”, spor tesislerinin gelişmesine 
yönelik çalışmalarının ise % 57,8 “kamuoyu oluşturmak” olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 
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               Tablo. 7. Y.Gazetelerin Sporun Sosyal, Ekonomik ve Toplumsal  Boyutu İle İlgili Çalışmaları 
 

Tablo 7’de araştırmaya katılan gazeteciler, çalıştıkları yerel gazetelerin sporun sosyal yönü 
ile ilgili çalışmalarının % 46,9 oranında “uzman kişilerin görüşlerine ve röportajlarına yer 
vermek”olduğunu, sporun ekonomik yönü ile ilgili çalışmalarının %81,3 oranında ve toplumsal 
yönü ile ilgili çalışmaların %75,0 oranında “haber yapmak” olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ      
       

Araştırmaya katılan toplam 128 gazetecinin  % 92,2’ sini “erkek”, % 7,8’ini “bayan” 
gazeteciler oluşturmuş  olup, “yaş” ortalamalarının % 28  oranında 41 yaş ve üstü olduğu, “eğitim” 
durumlarının %43,8 ile “Lise”, “meslek sürelerini” ise % 29,7 ile 1-5  y ı l  arasında olduğu 
gözlemlenmiştir (Tablo.1). Yöredeki gazetelerde görev yapan kişilerin, yeterli genel kültür bilgisi, 
görgüsü, mesleki deneyimi ve eğitimi olmadığı görülmektedir.Yerel gazetelerin içinde bulunduğu 
bu çok ciddi sorunun, yetişmiş insan gücü  bilgi, iletişim ve bilişim teknolojilerinden 
yararlanarak,yerel bazda meslek örgütlerini sağlıklı bir şekilde oluşturularak,  İletişim fakülteleri ile 
yeterli ilişkiyi sağlanması vb problemlerin çözümü için yasal boşlukların giderilmesi ile çözümlene 
bilinir.6 

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya Dökümantasyon Merkezi’nin, 1999 yılının 
Temmuz ayında yayınladığı verilere göre ülkemizde medya sektöründe, o dönem itibariyle 
3500’den fazla yazılı medya araçları (günlük-haftalık ve aylık gazete ve dergilerin tamamı dahil), 
faaliyet göstermektedir.13 Araştırma  yapıla yerel gazetelerin özellikleri değerlendirdiklerinde ise  
bu gazetelerin formatının % 46,9 oranında “sanat ve aktualite”,“sayfa sayısının”, % 26,6 oranında, 
8-10  arasında olduğu, gazetelerin “trajının” ise” % 35, 9 oranında (1000 +)’in üzerinde olduğu 
gözlemlenmiştir (Tablo 3). Araştırma yapılan yerel  gazetelerdeki  “spora ayrılan sayfa” sayısının % 
59,4 oranında 1 sayfa olduğu ve bu gazetelerin spor bölümünde çalışan elaman sayısını % 75,0 
oranında 1-4 arasında olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 4). yerel gazetelerin, yukarıdaki özellikleri 
incelendiğinde gerek tüm alanlarda gerekse spor alanında nicel ve nitel açıdan yetersiz olduğu 
görülmektedir. 

Yüksek teknolojinin medya sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanması, medyaya 
çok daha geniş ölçülerde dinleyici ve izleyici kitlesine ulaşma olanağı vermiştir. Medyanın gücü ile 
ulaşabildiği ve bunun sonucu olarak da etkileyebildiği bireylerin sayısal miktarı arasında doğrudan 
bir ilişkisi vardır.3 Öyleyse yerel gazeteler bu anlamda desteklenerek insan kaynakları,verimlilik ve 
kalite açısından güçlendirilmelidir. Spor gibi özel bir yapıya sahip alanın karekteristik özellikleri 
dikkate alınarak yapılacak uygulamalar,yerel gazeteleri bu boyutuyla anlamlandırarak,sporun 
yörede gelişimine önemli katkılar sağlayacağı göz ardı edilmemelidir. 

Y.Gazetelerin  Sporun Sosyal Yönü ile İlgili Çalışmaları  f % N 
Yazı Dizisi Yayınlayarak 42 32,8  

 
128 

Bilimsel Makeleler Yayınlayarak 12 9,4 

Uzman Kişilerin Görüşlerine ve Röportajlarına Yer Vermek 60 46,9 
İlgi Çekici Haberler Yaparak 14 10,9 
Toplam 128 100,0 

Y.Gazetelerin  Sporun Ekonomik Yönü ile İlgili Çalışmaları 
Haber Yapmak 104 81,3  

 
128 

Spor Ekonomisine İstatistiklerine Yer Vermek 6 4,7 

Uzman Kişi ve Kurumların  Görüşlerine Yer Vermek 10 7,8 
Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerini Teşvik Etmek 8 6,3 
Toplam 128 100,0 

Y.Gazetelerin  Sporun Toplumsal Yönü ile İlgili Çalışmaları 
Haber Yapmak 96 75,0  

 
128 

Halkı Bilinçlendirmek 20 15,6 

Spor Kulüplerini ve Kurumlarını Teşvik Etmek 6 4,7 
Toplumda Önemli Rol Oynayan Sporculara Yer Vermek 6 4,7 
Toplam 128 100,0 
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Kitle iletişim araçları gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumlarda olduğu gibi, bireylerin 
bilgi, duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını etkileyebilmesi özelliğinin yanı sıra, yeri 
geldiğinde Ulusal kültürün gelişmesinde çok önemli işlevler yerine getirebilecek çok geniş ölçekli 
halk kitlelerinin belirli hedefler doğrultusunda yönlendirebilecek bir güce sahiptir.5 

Araştırmada yerel gazetelerin, “spor haberlerine”% 71 oranında yer verdiklerini, %50 
oranında, sporun “sosyal ve kültürel” işlevine önem verdiklerini(Tablo 5),spor  eğitimi 
çalışmalarının % 53,1 oranında “spor kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak”, halkı gelişen spor 
dallarıyla ilgili bilgilendirmesi, % 48,4 oranında “haber yapmak”, spor tesislerinin gelişmesine 
yönelik çalışmalarının ise % 57,8 “kamuoyu oluşturmak” (Tablo 6), yerel gazetelerin sporun sosyal 
yönü ile ilgili çalışmalarının % 46,9 oranında “uzman kişilerin görüşlerine ve röportajlarına yer 
vermek”olduğunu, sporun ekonomik yönü ile ilgili çalışmalarının %81,3 oranında ve toplumsal 
yönü ile ilgili çalışmaların %75,0 oranında “haber yapmak” olduğu gözlemlenmiştir ( Tablo 7). 

Toplumsallaşma ve sosyalleşmede önemli bir yere sahip olan kitle iletişim araçlarının bu 
önemli fonksiyonunu yerine getirirken sadece haber yapmakla yetinmeyerek sağlık, ekonomi, 
eğitim, kültür ve spor gibi toplumla bütünleşmiş kurumların temel problemlerine bilimsel metod ve 
yönelmesi ile değer kazanacaktır. Özellikle yörede gelişmemiş olan spor kurumlarının ve spor 
kültürünün bu anlamda eksikliklerinin giderilmesinde, kitle iletişim araçlarına ihtiyacı çok fazladır. 

 Araştırmaya katılan gazetecilerin, %40,6’ sının “spor yaptıkları”nı , % 75,0 oranında 
“futbol” branşı ile ilgilendiklerini, spora yönelme nedenlerinin ise  % 68,8 oranında “spor sevgisi” 
olduğunu  (Tablo 2 ).Bu gazetecilerin çalıştıkları yerel gazetelerin %69,5 oranında “futbol”branşını 
işlediklerini (Tablo5) ifade ettikleri görülmektedir. Karaküçük ve Yenelin, yapmış oldukları 
çalışmada “Spor basınını kendi oluşturduğu okuyucu kitlesi hiç kuşkusuz çoğunlukla futbol 
taraftarıdır. Gazetelerde yer alan köşe yazılarının içerik konularını %89.9 oranda futbol 
oluşturmaktadır. Gazetelerin futbola ayırdıkları yer oranı %84,5” olduğunu belirtirlerken15,Yine 
Karaküçük ve Yenelin 1997’de yapmış oldukları başka araştırmada da “Türk basınının  spora 
yeterli sayfa ayırdığını, ancak spora ayrılan branşlar dağılımında profesyonel futbol lehine büyük 
bir dengesizliğin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreçte gazeteler profesyonel futbola  daha fazla 
yer ayırmışlar ve popüler futbolu ön plana çıkarmışlardır” sonuçları14 araştırmada elde edilen benzer 
sonuçlarla örtüşmektedir. 

Yerel gazeteler  sporun sadece haber yönüne  ağırlık vererek sporun sağlık, sosyal, kültürel 
ve  ekonomik katkısına yeterince ağırlık vermedikleri görülmüş, bunun spor kültürünün 
yaygınlaşmasını olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Ayrıca yerel gazeteler daha çok futbol 
branşına yöneldikleri, spor sayfalarında ağırlıklı olarak yöredeki futbol branşı ile ilgili haberlere yer 
verdikleri ve yerel gazetelerde görev yapan basın mensuplarının çoğunluğunu erkeklerden oluştuğu 
ve  spor eğitimine sahip olmadıkları da gözlemlenmiştir. 
           Araştırma sonucunda yerel gazetelerin spor kültürünü yaygınlaştırılmasındaki rolünün 
yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Toplumsal gelişmede ve sosyalleşme sürecinde önemli bir yere 
sahip olan iletişim araçlarından yerel gazetelerin, bilimsel metot ve uygulamalar çerçevesinde 
yapacağı çalışmalar, modern toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik donanımlarını şekillendire 
bilecekleri gibi spor kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına da önemli ölçüde katkıda 
bulunacakları söylenebilir. 
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Objective 
 
Leadership is a crucial component in all aspects of human endeavor, regardless of whether 
in education, business, science, communications, industry, government, military, or myriad 
other professions.  It is a topic that has generated much interest and been widely studied, 
yet it remains abstract and elusive, difficult to define, and even more difficult to explain.  
Throughout history, individuals such as Alexander the Great, Queen Elizabeth I, Abraham 
Lincoln, Mustafa Kemal Ataturk, Mahatma Ghandi, and Nelson Mandela have gained 
recognition as noteworthy leaders despite great differences in their approaches to 
leadership, in their compassion and ferocity, and in their support and opposition.  However, 
from early “Great Man” theories, through contingency (Feidler, 1967), and situational 
theories (Hersey & Blanchard, 1993), followership (Kelley, 1992) and servant leadership 
(De Spain, 2000), researchers in leadership have studied people, personalities, and 
situations in an attempt to identify and explain the leadership construct. 
Under the umbrella of sport, including competitive sport, Sport For All, sport management, 
and sport education, leadership is recognized as a crucial aspect of effective, efficient, and 
successful programs.  Additionally, researchers in the world of sport encounter the same 
challenges of understanding and explaining the universal subtleties that confront all 
leadership investigations (Chelladurai, 1990).   
Scientific and systematic studies of leadership style have identified and investigated three 
classic orientations – the autocratic style, the democratic style, and the laissez-faire 
approach (Lewin, Lippett, & White, 1939).  In the autocratic style, leadership is a 
command or dictatorial function in which leaders make decisions, develop plans, and direct 
subordinates.  The democratic style, conversely, is participatory, and seeks input and 
involvement from those on the team or in the organization.  And, in the laissez-faire style, 
leadership is “hands off,” allowing (and requiring) subordinates to work and make 
decisions independently. 
Subsequently, the recognition that no one particular style was superior to the others, that 
each had strengths and weaknesses, and that each might be effective in different times and 
places led to the formulation of situational and contingency theories.  In these theories, 
factors such as timeliness of the decision, quality of the decision, acceptance of the 
decision, and the characteristics and qualities of the “followers,” including knowledge and 
expertise, age or skill level, and professional development, became primary considerations. 
However, despite leadership orientations, charisma of leadership, and knowledge of 
situational factors, it remains evident that effectiveness of any leadership hinges upon the 
willingness and strength with which subordinates respond to the leader’s commands, 
requests, or pleas.  Therefore, it is imperative that present and future leaders, regardless of 
profession, study the enigmatic relationship that exists between leadership and followership 
in order to prepare to lead their organizations toward the challenges of tomorrow.   
Based on observations, conversations, and experiences in which the author worked with 
students, teachers, coaches, and sport management personnel, it was hypothesized that 
people are demanding in their expectations of their leaders and that many focus on negative 
aspects in leaders and supervisors, rather than positive attributes.  In order to test this 
hypothesis, as well as to heighten college students’ awareness of the relationship between 
leaders and subordinates, the role of followership, and the stereotypical views of the 
autocratic, democratic, and laissez-faire leadership styles, in-class exercises were 



conducted.  This presentation details the procedures and results of the project which serves 
as a pilot study for future research into relationships between leaders and followers. 
 
Methods 
 
Based on traditional paradigms for autocratic, democratic, and laissez-faire styles of 
leadership, three printed scenarios were developed.  All scenarios were similar in length 
and began with a generic statement indicating that the reader had recently begun working 
for a business or organization after graduation.  Each scenario then informed the reader that 
he or she had made some observations about his or her supervisor and that the supervisor 
“seemed” to behave in certain ways.  In one scenario (autocratic), the supervisor did not 
consult workers and made all plans and decisions and gave orders; in the second 
(democratic), the supervisor always consulted the workers, asked their opinions, and 
included them in decisions; and in the third scenario (laissez- faire), the supervisor seemed 
disengaged and left decisions to the workers.  Each scenario then culminated with the 
following question, “Would you want to work for this supervisor,” followed by directions 
to explain his or her response.  
Two upper-division university classes with a combined total of 59 students participated in 
this project.  After receiving directions to respond “yes” or “no” to the question and to 
indicate the reason for the response, the scenarios were randomly distributed to the 
students.  At no time during the instruction or administration process were the terms 
authoritarian, democratic, or laissez-faire expressed – only supervisory behaviors were 
described in the written scenario.  All survey forms were completed and returned in less 
than the allotted five minutes.  The responses were kept confidential and the resultant data 
was totally descriptive. 
 
Results 
 
The tally of responses for the three scenarios revealed that nineteen students had received 
the autocratic scenario, nineteen had received the democratic scenario, and twenty-one had 
received the laissez-faire scenario.  For the autocratic scenario, seventeen students 
responded “no” - that they would want to work for a commanding supervisor, while two 
responded “yes” – that they would want to work for such a supervisor. 
The democratic scenario, in which the supervisor consulted workers and included them in 
the decision-making process, yielded eleven responses of “no” and eight responses of “yes” 
regarding working for such a supervisor.  And finally, for the laissez-faire scenario, in 
which workers received little or no direction and made their own decisions, responses 
resulted in sixteen “no” responses and five “yes” responses to working under such 
supervision. 
In this survey of American college students, of the 59 students that participated in the 
survey, a total of 42 (71.1%) responded that they preferred not to work for the supervisor as 
presented in the scenario they were given, while 17 (28.8%) responded that they would 
want to work for the supervisor in the scenario.  Of the three scenarios presented, the 
democratic leadership style received the highest degree of support at 42%, followed by the 
laissez-faire style at 23.8% favorable, and then the autocratic style with 10.5% 
 



 
Conclusion 
 
In conclusion, a very large percentage (71.1%) of American college students responded 
negatively to working for the leadership style described in the scenario they were 
presented.  Although responses to the traditional leadership styles described in the 
scenarios varied, it is interesting that the majority of answers indicated a lack of desire to 
work for the depicted supervisor. 
While it was anticipated that most American students would reject the 
authoritarian supervisor as described, the lack of support for the laissez-faire leader and 
low support for the democratic scenario were even less than expected.  Therefore, the data 
appear to support the author’s hypothesis that most students would be inclined to respond 
negatively to the described scenario. 
Typical statements that students wrote to justify their “yes” or “no” responses include the 
following for the autocratic leader:  “Yes, I want to be told what I should do,” “No, I don’t 
want to be bossed around,” and “No, I want to work for someone who considers what I 
think.”  For the democratic scenario, responses included “Yes, I would work for that 
person,”  “No, I wouldn’t want to work for someone who isn’t strong enough to make 
decisions,” and “No, I think the person is too indecisive.”  And, for the laissez-faire 
depiction, answers included “Yes, I like having no one watching over me” and “No, the 
leader needs to be more involved.” 
While this survey seems to support the notion that American college-aged students are 
quick to seize upon negative aspects of a supervisor, the written scenarios may have 
contributed to the results due to the use of the phrase “seems to” in the description of the 
supervisors’ behaviors.  In light of the fact that much research has been conducted in the 
area of leadership, but so little has been done on the perceptions of followers, the results of 
this survey may indicate that there is a need for additional studies into the relationships 
between leadership and followership.  Furthermore, comparable research in other countries 
would contribute new findings to this study, and would also investigate possible cultural 
similarities and differences. 
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INTRODUCTION 
 

Just like the other countries in Europe, soccer is one of the most popular sports in 
Turkey.  People not only watch or listen to the soccer games but also read all news and 
comments about games and their teams in local or national newspapers. Because of this, the 
privileged agenda of media is soccer. Soccer is everywhere in Turkey. It is in the pubs, 
homes, and streets or even in offices. Approximately, %80 of the people in Turkey are fun of 
three well-known teams: These teams are: Fenerbahce, Galatasaray and Besiktas. They are 
generally called “Big-three.” Therefore many newspapers are just concern about them.    
 

The newspapers are generally strong tools to constitute the public opinion. The sports 
pages of the newspapers are also important pages for the most of the soccer funs. It can be 
said that many readers start to read newspapers from the sports pages. The relationship 
between sports events and newspapers has a long history in Turkey. In 1891, Mr. Ali Ferruh 
was the first journalist who reported the sports event, a fencing game, in SERVET- I FÜNUN 
that was one of the well-known newspapers in Turkey at that time. Later, ASIR newspaper, 
published in Selanik, gave some information about sports event in nation wide. In 1911, 
TASVIR-I EFKAR was the first newspaper reported a soccer game. Finally, HABER 
newspaper was the first newspaper prepared a separate page for soccer in 1933. The first daily 
sports newspaper was the TURK SPOR, published in 1952 in Turkey.1  
 

Umit Kıvanc, one of the well-known sports philosophers in Turkey, states, 
“Unfortunately, newspapers are just paying attention about the news of popular four teams in 
Turkey. These teams are: Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas and Trabzonspor. The capital city 
of soccer in Turkey is Istanbul. On the other hand, Super League in Turkey has 18 teams and 
if you want to read some news other then the four well-known teams, you will find noting. 
Why? Because national sports presses believe that other than the four teams funs are not 
newspaper reader and buyer.   Therefore, all of the newspapers are full of the news about four 
teams. The reason is that these four teams’ funs are potential customers of the sports press. It 
may be true and fair strategy for newspapers but it is not fair for national sports particularly 
amateur sports.”2  
 

The news and comments in the national sports press are also directed and controlled to 
the fun of big three teams. This fact caused to revive the violence senses and to become 
widespread of the soccer fanaticism. This aspect caused to change the expectations and incite 
the fanaticism of the creating artificial quarrel ambiance among the teams and funs.3 
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Unfortunately, sports news in Turkey is presented with the dichotomous outputs: 
successful-unsuccessful, win- lose, live-die. You are the biggest if you win. Otherwise, you are 
the looser and there is no more credit when you became loser. Nobody cares of the physical or 
physiological situation of the players.4   
 

Performance points prepared by national sports press are the main variable in this 
research. It is assumed that these performance points are the reliable and valid points 
represent the teams’ performance. The performance points prepared by newspaper are 
concerned with the team’s player’s performance. Therefore it can be changed from newspaper 
to newspaper. For example, one newspaper can give 3 points for X player in the team out of 
10 and another newspaper can give 8 out of 10 for the same player. It can be said that there is 
no standard evaluation criteria used for soccer player.  
     

The purpose of this study is to evaluate the performance points of three well – known, 
Big-Three teams, (Fenerbahçe, Galatasaray and Besiktas) prepared by national sports presses. 
Performance evaluation tables prepared by seven different national newspapers coming from 
different media groups were used.   
 
 
METHODS 
 
As Daily National Sport Press, Fotomaç, Fanatik, Zaman, Radikal, Cumhuriyet, Akşam, and 
DB Tercuman have been selected. This selection is not ordinary. Turkey has many different 
media groups and all of them are mainly interested in soccer. In this research, these media 
groups are included because of the representative ness and objectivity. After finishing a 
soccer game, for example, daily national sports press prepare their performance evaluation 
tables about all of the teams including Fenerbahçe, Galatasaray and Besiktas and players in 
the team receive from 0 to 10 points, meaning from worst to best. Total scores of the players 
in the teams give Team Total Score (TTS) and data collection was continued during the 2003-
2004 soccer season (34 weeks). The collected data analyzed with SPSS (Statistical package 
for Social Sciences). Descriptive (Percent, Frequency tables, Means, and Standard deviations) 
and Inferential statistics (Analysis of Variance) were used.  
 
 
RESULTS 
 

One of the main questions of the research was to find out team differences among 
three teams on Team Total Score given by national sports press. We hypothesized that 
champion team, Fenerbahce, would receive more points and therefore high average from the 
national sports press because of championship than the others. Data were analyzed using one-
way ANOVA, between group designs. This analysis failed to reveal a significant difference 
among three teams F (2, 99) = 0.576, p = 0,564 for Total Team Scores. Means, standard 
deviations and one-way ANOVA results are displayed in Table 1, which shows that the three 
teams demonstrated similar results on team total scores. 
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Table 1. 
 
Means and Standard Deviations of Total Team Scores of 2003-2004 Soccer Seasons by  
 
Fenerbahce, Besiktas and Galatasaray   
 
 

Teams    Week    X.   ss  
 

Fenerbahce   34  502  63  
Besiktas   34  494  85  
Galatasaray   34  485  49 

 
 
 
 
One-Way ANOVA on Total Team Scores by Fenerbahce, Besiktas and Galatasaray 
 
 
 
Sources         Sum of Square d.f.  Mean Square  F  p 
 
Between Groups     5224    2 2612   0,576  0,564  
Within Groups  448578  99 4531 
Total    453802 101 

 
 

A soccer season can be divided two parts: First part and second part. Each part has 17 
games. Performance points per game for both parts are also our one of the variables we are 
interested in. We hypothesized that there should be no difference between first and second 
parts of the performance points.  Results analyzed using one-way ANOVA. This analyses 
shows that there is a significantly difference for time of performance points given: F (2, 99) = 
7,482, p = 0.001 for first part and F (2,99) = 3,712, p = 0,032 for second part of the season. 
Means, standard deviations and 0ne-way ANOVA results are displayed in Table 2.  
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Table 2. 
 
Means and Standard Deviations of Total Team Scores of the Three Teams in First and 
 
 Second Part of the Season    
 
 

First Part  Second Part   
                                     
Teams    X ss  X. ss    

 
Besiktas  539 57  449 85     
Fenerbahce  496 62  509 65      
Galatasaray  469 37  500 56 
      

 
 
 
One-way ANOVA Results of Total Team Scores Given in First and Second parts of the 2003- 
 
2004 Soccer Season  
 
 
   First Part    Second Part  
 
Sources   d.f. SS   MS     F      p                SS   MS        F            p 
 
Between Groups  2      42128  21064   7,482   0,001          36284  18142   3 ,712      0,032 
Within Groups   48     135132    2815          234580       4887  
Total      50     453802                270864 

 
 
 

F test shows that there are the differences among the teams for first and second part of 
the season on the Total Team Scores. On the other hand, it does not show which team or 
teams significantly difference than the other team/s. Therefore, we run the Tukey’s POST 
HOC procedure. Post Hoc procedure shows that Besiktas is significantly difference (and 
higher) Total Team Scores averages than the other two teams in the first part of the season 
and Fenerbahce is the significantly difference (and higher) Total Team Scores averages than 
the other two teams in the second half of the season. In the first part, Besiktas had 539 
averages while Fenerbahce had 509 averages. 
 

There is a third research question in this study: Is there a relationship between average 
Total Team Scores and teams finished position in the points ranking at the end of the first and 
second parts and whole season. Another words, has the team received highest Total Team 
Scores average also the highest in team ranking? Table 3 shows the means of the Total Team 
Scores and the positions on the team ranking in the first and second part of the season and at 
the end of the season.  
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Table 3. 
 
Means and Standard Deviations of Three Teams on the Total Team Scores in the First,  
 
Second and End of the Season 
 
 
  

First Part   Second Part   Whole Season 
 

Teams   X. ss LS  X. ss LS  X. ss LS 
 
Besiktas 539 57 1.  449 85 13.  494 85 3. 
Fenerbahce 496 62 2.  509 65   1.  502 63 1. 
Galatasaray 469 37 5.  500 56   9.  485 49 6. 
 
 
  

One of the fascinating findings in this research is the position of the Galatasaray. 
Interestingly, even though Galatasaray did not perform well in the first and second parts and 
whole season, it collects the points as much as Fenerbahce and Besiktas collect. This shows 
that it does not matter which team champion, the national sports press has viewed these three 
teams equally.   
 
CONCLUSION 
 

This study shows that national sports presses are not objective, reliable and valid 
evaluator on three well-known soccer teams performance evaluation. It has been expected that 
the performance points given by national sports press help identify the best and worst teams 
of the season among three teams and newspaper readers to understand and trust newspapers’ 
objectivity and effectiveness. It has been expected for example that champion team, 
Fenerbahce, in 2003-2004 soccer season, should get more attention and receive higher Total 
Team Scores than the other two teams. However, results show that there are no significantly 
differences among three teams on the performance points given by national sports press.    
 

We concluded that it does not matter which team best or worst, champion or not, 
national sports press give the same performance points and can not identify the differences 
among three teams. There are many reasons explaining this circumstance, but the strongest 
one could be the marketing strategies of the newspapers. The other important reason could be 
the situation of the columnist and editorial board of the newspaper. It is a well-known fact that 
columnist and editorial board of the newspapers are also funs of three teams and active 
members of these soccer clubs.  Therefore, they feel that they should protect their teams 
against the other two teams. All of these reasons should be investigated scientifically but it is 
beyond this research and needs to be investigated separately.  
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ABSTRACT 

The economical, social, and democratic development of public shows the level of voluntary participation of 
individuals to the activities for solving their problems. Until the first time Civilian Social Organizations, at the same 
time are called as third sector, work to make up unity for finding fast and effective solution of problems in the public 
and for reaching the groups those are inside and outside of these organizations.  Civilian Social Organizations are 
those organizations which are built for giving service to public where the government is not enough and don’t work for 
benefit, and are built by the people who work for one target. The organizations, that are called as Civilian Social 
Organizations (CSO) in Turkey, are generally called in Europe as Non Governmental Organization (NGO) or Public 
Voluntary   Organizations (PVO). Civilian public, from now on grows in a way of to become the fundamental structure 
of civilization. 

The important part of the needs of public for sport activities and services in civilian life is covered by sport 
clubs which are the fundamental organization units. Sport Clubs are as Civilian Social Organizations, they contains 
individuals who have a same idea, they have specialty of giving answers for the needs of public for economic and 
cultural, because of these, sport clubs have a very important place for civilization of the individuals. Because, Sport 
clubs are open systems which take some inputs from public, converts it to energy and gives it back to public. 

This work explains the sport clubs which are built from public, works for public, believes to government 
decisions, have aims and targets, as a civilian public organization. To be perceived of Sport clubs those have many 
functions in the public, as civilian social organization, makes them powerful, and makes them developed for finding 
solutions to social problems. 
 
Key Words: Sport, Club, Civilian Social Organizations 

 
 

SPOR KULÜPLERİNİN  SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK TOPLUMSAL İŞLEVİ 

 
               ÖZET 
 

Bir toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi sorunlarını çözümüne 
yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. Üçüncü sektör olarak da adlandırılan sivil 
toplum kuruluşları en eski dönemlerden beri toplumda varolan sorunlara çabuk ve etkili çözümler üretebilmek, kendi 
içinde ve dışında diğer gruplara ulaşabilmek için güç birlikleri oluşturma çabasına girmişlerdir. Sivil toplum 
kuruluşları, devletin, kamu sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe 
yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen  yapılardır.Türkiye’de sivil toplum Örgütleri (STÖ) 
olarak adlandırılan kuruluşlar dışarıda genellikle Non Governemental Organization (NGO) Public Volontary 
Organizations (PVO) olarak nitelendirilmektedir. Sivil toplum, artık çağdaş uygarlığın temelini oluşturan bir 
çerçevede gelişmesini sürdürmektedir. 

Toplumsal yaşantıda insanların sportif etkinlik ve hizmet beklentileri, önemli ölçüde “spordaki temel 
örgütlenme birimleri olan spor kulüplerinden” karşılanmaktadır. Spor kulüpleri de sivil toplum kuruluşları gibi 
insanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikler taşıyan, insanların toplumsallaşmasında ve sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan özellikler 
taşımaktadır. Çünkü; Spor kulüpleri toplumsal çevreden bir takım girdileri alıp işleyerek enerjiye dönüştüren ve 
sonuçta yine çevreye veren açık sistemlerdir. 

Bu çalışma da toplumun bünyesinden çıkmış, kamu yararı gözeten, devletin politikalarını benimsemiş, amaç 
ve hedefleri olan, spor kulüpleri; sivil toplum örgütleri tanımı çerçevesinde kavramsal ve fonksiyonel olarak 
değerlendirilmiştir. Toplumsal anlamda bir çok fonksiyona sahip olan spor kulüplerinin de sivil toplum kuruluşları 
gibi algılanması, onları toplumsal anlamda güçlendirip, geliştirerek sosyal problemlerin çözümüne katkıda bulunacağı 
söylenebilir. 
 
    Anahtar Kelimeler: Spor, Kulüp, Sivil Toplum Örgütü 
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        GİRİŞ 
 

Küreselleşme süreçlerinin yoğunlaştığı günümüz toplumu, ekonomik, sosyal ve siyasal 
anlamda bir dönüşüm yaşamaktadır. Modern devlette egemen konumda bulunan ulus devlet, 
küreselleşme süreçlerinin yoğunlaşmaya başladığı 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
yetkilerinin bir kısmını kaybetmeye başlanmıştır ve ulus devletin egemenlik alanı ulus-üstü ve 
ulus-altı kurumlar tarafından paylaşılmaya başlamıştır. Ulus devletin yetki alanı içinde hareket 
etmeye başlayan ulus-üstü kurumlar ile organizasyonlar ve uluslararası sermaye örgütleridir. Ulus 
devletin hakimiyet alanını sarsan bir diğer kurum ise, ulus-altı kurumlar olarak adlandırılan sivil 
toplum örgütleridir (STÖ).19 

Toplumsal sorunları çözme işlevini yüklenen en büyük örgütler olarak devletin ve kamu 
yönetimlerinin bir çok alanda yetersiz kalması, hatta bir dizi alanda topluma karşı tavır alır hale 
gelmesi sonucunda doğan boşluklar, yeni toplumda bireylerin kendi örgütlenmeleri ile doldurulur 
hale gelmiş ve giderek fark edilmiştir ki; aslında bu alanlar kamu kurumlarının düzenlemesi 
gereken alanlar değil, STÖ’lerin bizatihi kendilerinin düzenleyebileceği, kendi öz alanlarıdır. 
Böylece STÖ’ler çözüm arayışlarının nesnesi olmaktan çıkıp, yeni toplumun öznesi olmaya 
yönelmişlerdir.29  

Türkiye’de STÖ olarak adlandırılan kuruluşlar, dışarıda genellikle Non Governemental 
Organization (NGO) Public Volontary Organizations (PVO) olarak nitelendirilmektedir.3  

 Bir toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi 
sorunlarını çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. 
Üçüncü sektör olarak da adlandırılan STÖ’ler en eski dönemlerden beri toplumda varolan 
sorunlara çabuk ve etkili çözümler üretebilmek, kendi içinde ve dışında diğer gruplara ulaşabilmek 
için güç birlikleri oluşturma çabasına girmişlerdir. STÖ’ler devletin, kamu sektörünün yetersiz 
kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından 
kurulan ve kâr amacı gütmeyen  yapılardır.18 

Sivil toplum düzleminde mücadele eden örgütler, tarihsel süreç içinde ilk olarak ulusal 
devlete karşı mücadele ederek, kendileri için belirli özerklik alanları talep etmişlerdir. Genel olarak 
daha demokratik bir yönetim anlayışı çerçevesinde yapılan bu mücadeleler, zaman içinde farklı 
şekillerde ortaya çıkmışlardır. STÖ'ler bir çok dilde olumsuzlama yoluyla, hükümete ait olmayan 
her türlü (Üniversite, kilise, politik partiler, sendikalar, araştırma ve geliştirme merkezleri, sportif 
kuruluşlar, dinsel cemiyetler ve hayır kurumları vbg.) örgüt olarak tanımlanır .9 

Toplumsal yaşantıda insanların sportif etkinlik ve hizmet beklentileri, önemli ölçüde 
“Spordaki temel örgütlenme birimleri olan spor kulüplerinden” karşılanmaktadır. Spor kulüpleri de 
STÖ'ler gibi insanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal kültürel ve 
ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikler taşıyan, insanların toplumsallaşmasında ve 
sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan özellikler taşımaktadır. Çünkü, Spor kulüpleri 
toplumsal çevreden bir takım girdileri alıp işleyerek enerjiye dönüştüren ve sonuçta yine çevreye 
veren açık sistemlerdir.14  

Bu çalışmada, toplumun bünyesinden çıkmış, kamu yararı gözeten, devletin politikalarını 
benimsemiş, amaç ve hedefleri olan, spor kulüpleri; STÖ'lerin tanımı çerçevesinde, kavramsal ve 
fonksiyonel olarak değerlendirilmiştir.  
      
 I-SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 
 

Toplubilimciler, kendi seçimimiz sonucu olmayarak, ister istemez girdiğimiz, daha doğrusu 
kendimizi içinde bulduğumuz akrabalık gibi birincil ilişkilerle, irademize dayalı olarak, örneğin bir 
sözleşmeyle katıldığımız dernek üyeliği türünden ikincil ilişkiler arasında ayrım yaparlar. Bu 
ikincil gruplara gönüllü kuruluşlara da denir. Şirketler, spor kulüpleri gibi belirli amaçlı 
kuruluşlardan farklı olarak, amaçsız denilen gruplar, gerçekte amaçsız değillerdir; sadece 
gerçekleşince grubun ortadan kalkması gerekecek belirli amaçlar yoktur; sayıp dökülemeyecek, 
hepsi belirlenemeyecek amaçlara hizmet ederler.28 

Sivil toplum, modern anlamıyla, politik alanın, yani devlet alanının dışında kalan toplum 
kesitini ifade eden bir terimdir. Bu tanımı daha çeşitlendirme ve sivil toplumu daha geniş anlamda 
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ifade edecek biçimde, merkezi kontrole ve hiyerarşiye tabi tutulamayan toplumsal ilişkiler ağı 
olarak tanımlamak mümkündür.12  

Sivil toplum sözcüğü, 18. yüzyılda, mülkiyet ilişkileri eski çağın ve orta çağın komünal 
toplumundan kopup ayrıldıktan sonra ortaya çıkmıştır. Bizatihi sivil toplum ancak burjuvaziyle 
birlikte oluşur; ancak, doğrudan doğruya üretim ve ticaretin sonucu olan toplumsal örgütlenme her 
zaman bu adla anılmıştır. 21 

Sivil toplum kavramı, toplumsal koşulların değişmesi ile birlikte değişik anlamlar içermiş, 
daha doğrusu içerdiği öğeler farklılaşmıştır. Bu gelişim göz önüne alınarak sivil toplum ile bazı 
noktalar belirlenebilir ve genel bir tanıma gidilebilir. 1 

Sivil toplumu modern anlamıyla, politik alanın, yani devlet alanının dışında kalan toplum 
kesitini ifade eden bir terimdir. Bu tanımı daha çeşitlendirmek ve sivil toplumu daha geniş bir 
anlamda ifade edecek biçimde, merkezi kontrole ve hiyerarşiye tabi tutulamayan toplumsal ilişkiler 
ağı olarakda tanımlamak mümkündür.26 

En geniş anlamıyla sivil toplum, bireylerin ve grupların devletten kaynaklanmayan ve 
devletçe yönetilmeyen her türlü toplumsal faaliyeti için kollektif bir tanım haline gelmiştir. 
Avrupa’da, sivil toplum kavramı, tarih boyunca farklı şekillerde yorumlanmıştır. Aydınlanma 
Çağı’na kadar sivil toplum, belli bir hukuk düzenine tabi bir tür siyasi örgüt olarak anlaşılmıştır. 
Sivil toplum kavramı, ilk kez Adam Ferguson tarafından, 1767’de "Sivil Toplumun Tarihi Üzerine 
Bir Deneme" adlı çalışmasında kullanılmıştır.22 

Günümüzde ise STÖ'lerin tek eylem alanı artık ulusal devlet değildir. STÖ'ler son yüzyılın 
ikinci yarısında meydana gelen teknolojik gelişmelerin de yarattığı ivmelerle uluslararası alanlarda 
da faaliyet göstermeye başlamışlardır.16 

Sivil toplum, devletten önce gelen, onun içinde yaşayan, ama onunla özdeş olmayan, hatta 
ona karşı koyabilen bir tür insan ilişkileri yumağıdır. Nitekim Almancada sivil topluma 
“Bürgerliche Gesellschaft” denir. Bir başka deyişle, daha ilkel gelişme düzeylerinde “sivil toplum” 
kurulamaz. Siyaset bilimcileri, insanların aile ve ulus gibi toplumsal kurumların içine doğduklarını, 
ordu ve baro gibi bazılarına belli koşullar altında katılmak zorunda olduklarını, siyasal parti ve 
dernek gibi bazılarınaysa katılıp katılmamayı seçebileceklerini saptamışlardır.28 

Sivil toplumu genel hatlarıyla “sivil yönetimin” hakim olduğu toplum şeklinde 
tanımladığımızda, modern toplum da bu yönetim modelini besleyen çok sayıda kaynaktan söz 
etmemiz mümkündür. Ekonomik, sosyolojik ve siyasal alanda gelişen transnasyonal kurumlar bir 
ulusun seması altında yer alan devletin üzerine çıkan üst katmanlar haline gelmekte, dolayısıyla 
devleti toplumun lehine sınırlandırmaktadırlar.5 

           
II-SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN FONKSİYONLARI 
 
Gerek ulusal tabanlı, gerekse uluslararası tabanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin 

bazı işlevleri vardır. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Sivil toplum örgütlerinin 
başlıca işlevlerinden birisi, kamuoyu oluşturma yoluyla, bireylerin taleplerinin dile getirilmesine ve 
dikkate alınmasına yardımcı olmaktır. STÖ'ler çoğulcu bir toplum yapısının sağlanmasında etkin 
bir işlev üstlenmektedirler. STÖ'ler, gerek devlet aygıtının gerçekleştirdiği uygulamalara, gerekse 
de pazar ekonomisinin dayattığı bazı mekanizmalara karşı koruyucu tampon olma işlevi 
görmektedirler.12  

Günümüz toplumda doğal kaynakların hızla azaldığı bir dönemde STÖ'lerin görevleri de 
değişmeye başlamıştır. STÖ'lerin görevleri; Demokratik süreçler ve kurumsal istikrar, doğal 
kaynakların işe yarar hale getirilmesi ve değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve organik tarım, 
kadının durumunun iyileştirilmesi ve toplumsal kalkınma, konut, sağlık, eğitim, beslenme, 
terkedilmiş çocuklar, vb. şekilde olmaktadır. 8  

Avrupa Birliği, toplumsal ve ekonomik konularda rol oynayan tüketici kurumlarını; ortak 
amaç çerçevesinde insanları bir araya getiren hükümet dışı toplulukları (çevre, insan hakları, hayır 
kurumları gibi); dinsel toplulukları, yerel girişimleri, gençlik kuruluşlarını ve hatta aile birliklerine 
kadar insanların dahil oldukları kuruluşları sivil toplum kuruluşu olarak kabul ediyor. Hatta, 
Avrupa Komisyonunun resmi bir istişare organı olan CONECCS, Avrupa’daki STK’ların veri 
tabanını oluştururken, bunu madde madde, kriterler dizisi olarak da belirtmiş: Ticaret birlikleri, 
Sendikalar, İşveren kuruluşları, profosyonel federasyonlar, Hükümet dışı kuruluşlar (NGO), 
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Hizmet ve üretim birlikleri, Yerel idarelerin birlikleri, Politik ilgi grupları, Dinsel ilgi grupları, 
Diğer gruplar STÖ olarak kabul edilip, veri bankasında yer alabilmektedirler. Dolayısı ile  sivil 
toplumun tanımını daraltmak yerine, mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışılmıştır. Bu kriterlerin 
yanına; açıklık, katılımcılık, sorumluluk, şeffaflık, etkin olmak, tutarlılık gibi temel prensiplerin de 
eklenmesiyle AB, STÖ'lerle asgari işbirliği ve iletişimin standartlarını oluşturmuştur. En sonunda 
da AB, STÖ'lerin karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlayabilecekleri ortamlar ve olanaklar 
oluşturmaktadır. 24 

Sivil toplumun önemli işlevleri arasında demokrasinin yerleşmesi, gelişmesi ve 
yaygınlaşmasında görülebileceği gibi, toplumsal açıdan da sosyal bütünleşmeyi sağlayıcı rolü göz 
ardı edilemez. Demokrasinin tabandan tavan doğru yaygınlaşması, politik  kadroların yetişmesi, 
siyasal partilere sosyal bir taban teşkil edilmesi ve devlet üzerinde sınırlayıcı bir mekanizma 
rolünün oynanması gibi konularda,  sivil toplum çok kritik bir rol ve öneme sahiptir. Ayrıca 
toplumun bütünleşmesini sağlayarak toplumsal dinamizmi sağlaması önemlidir.33 

 
III- TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN YAPISI  

Anadolu sivil toplum geleneği olan bir coğrafya. Yıllar öncesinin cemaatlerini bu günün 
dernekleri olarak görmek olası.  Esnaf loncalarını günümüzün esnaf odaları, keza vakıflar da 
bugünkü vakıfların geçmişteki uygulamaları olarak kabul edebiliriz.  Anadolunun sivil toplum 
tarihi ile Batı Avrupa’nın sivil toplum tarihi birbirinden oldukça farklıdır. Tarihsel süreç içinde, 
Anadolu’dakilerin sistemle çok büyük çatışmalar yaşamadıklarını görüyoruz. Hatta yer yer 
Osmanlı ya da Selçuklu’da, yönetimin boşluklarını (endüstriyel üretim, ticaret gibi) doldurarak 
sisteme entegre olabilmişlerdir. Oysa Avrupa’da uzun bir dönem sistemin elinden yetkiler 
alabilmek, kent yönetimlerinde söz sahibi olabilmek için savaşlar vermiş esnaf birlikleri, dinsel 
gruplar olmuştur. 24  

Türkiye’de, İngilizce’deki "Non-Governmental Organization" kavramının tam karşılığı 
yoktur. Geçmişte, cemiyetler, kulüpler, daha yakın bir tarihte demokratik kitle örgütleri gibi 
sözcükler, sivil alanda faaliyet gösteren bu yapıları tarif etmekte kullanılmıştır. Hatta, gönüllü olup 
olmadığı, üyelik aidatları, kamu yararı gözetmesi, vergi muafiyeti, vb. çeşitli kriterlere bakılarak 
kuruluşlar sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Ancak bugünkü en yaygın kullanım, STÖ'lerdir 

Türkiye’deki mevzuata göre, STÖ'ler, dernek veya vakıf statüsünde kurulup, kar amacı 
gütmemek kaydıyla faaliyet gösterebilirler. Mevzuatta, gönüllü örgütlere veya STÖ'lere doğrudan 
bir referans yoktur. Türkiye’de sivil toplum, siyasi partileri, vakıfları, dernekleri, sanayi ve ticaret 
odalarını, meslek örgütlerini, üniversiteleri, sendikaları, farklı platform ve yurttaş girişimlerini 
içine alır. Bunların kimileri yarı-resmi niteliktedir. Yine de, meslek örgütleri zaman zaman devlete 
karşı sivil toplum çıkarlarını savunurlar. Öte yandan, şirket gibi ticari örgütlenmeler, elbette 
gönüllü kuruluşlardır.28 

  Artık üçüncü sektör olarak anılan STÖ'ler, Türkiye’de de gelişmeye devam etmektedir. 
Türkiye’de sivil örgütlenmelerin (vakıf, dernek, sendika, kooperatif, platform) sayısının 100.000 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Haziran 1997 itibariyle Türkiye’de toplam 69.385 faal 
dernek bulunmaktadır.16 2000 yılı Eylül ayı verilerine göre yalnızca İstanbul’da, faal olan 7.563 
dernek ve 1.380 vakıf bulunmaktadır.20  Bu  STÖ'ler aile plânlamasından bilişime, çevre ve 
ekolojiden eğitime, havacılıktan iş alanına, güzel sanatlardan yaşlılığa, insan haklarından edebiyata 
kadar bir çok alanda faaliyet göstermektedirler.23 Aynı alanda faaliyet gösteren STÖ'lerin sayısı 
bazen yüzlerle ifade edilmektedir. Örneğin sadece İzmir sınırlarında kültür ve sanat amaçlı 
STÖ'lerden ulaşılabilenlerinin sayısı 222’yi bulmaktadır.27 Öte yandan British Council tarafından 
2001 yılında yapılan bir çalışmada, insan hakları alanında çalışan 114 sivil toplum kuruluşunun 
künyesi mevcuttur. 31  

 

 IV- SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK SPOR KULÜPLERİ 

Sivil toplum, kamu bilincinin gelişebildiği, demokratik katılıma imkan veren ve iletişime 
açık bir alandır. Dayanışma içinde harekete geçmek ve iletişim kurmak için bir grup insana ihtiyaç 
vardır.  İşte sivil toplumdan, , STÖ'ler, geçiş de bu noktada gerçekleşir. Avrupa’da, sivil alanda 
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faaliyet gösteren yapılar, sosyal ortaklar (sendikalar, işveren örgütleri, spor kulüpleri ve diğer 
kuruluşlar); sosyal ortakların dışındaki sosyal ve ekonomik aktörleri temsil eden örgütler; yerel 
düzeyde örgütlenen gençlik ve aile dernekleri olarak anılan vatandaşın toplumsal hayata katılımını 
sağlayan örgüt ve dini topluluklar ile hükümet dışı kuruluşlar olarak adlandırılan NGO’lardan 
oluşur.  

Türkiye’de yasal olarak biçimsellik kazanmış başlıca , STÖ'ler, işçi sendikaları, odalar ve 
barolar gibi serbest meslek örgütleri, siyasal partiler, spor kulüpleri, çeşitli amaçlar güden vakıflar 
ve derneklerdir. Bunların dışında, bazen alternatif, platform, inisiyatif (girişim) gibi adlar altında 
formelleşmemiş gruplar da olmakla birlikte, bunların   süreklilikleri daha azdır.28 

STÖ'lerin en belirgin özellikleri, spor kulüpleri gibi sadece kendi amaç ve değerlerine 
hizmet etmemeleri, hükümetlerden, kamu makamlarından ve siyasi partilerden bağımsız olmaları, 
ticari çıkar gözetmemeleri ve kar amacı gütmemeleri ve merkezi otorite ile vatandaş arasında 
arabuluculuk yapmalarıdır. Toplumdaki belli insan gruplarını veya tüm toplumu ilgilendiren sorun 
ve konularla ilgili olarak harekete geçerler.  Başka araçlarla sesini yeterince duyuramayanların sesi 
olarak hareket ederler.22   

 
 
FONKSİYONLAR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SPOR KULÜPLERİ 

 
 

AMAÇ 

Toplumsal normları değiştirmek 
Anlayışı geliştirmek,  
Gündemi etkilemek,  
Politkaları etkilemek,  
Politikalar uygulamak,  
Yeterli devlet faaliyetinin olmadığı 
sorunları çözmek 

Topluma hizmet  vermek, 
Sosyaleşmeye katkıda bulunmak 
Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak 
Sportif  eğitim ve yarışma yapmak 
Sporu bilimsel olarak öğretmek ve 
uygulatmak 
Yüksek performans sporcuların 
yetiştirilmesini hedeflemek 
Spor saha ve tesisleri yapmak 

ÜYE VE ÇALIŞANLAR Bireyler,Kurumlar,Yarı resmi, 
Gönüllü, Herkese açık..vb. 

Bireyler,Kurumlar,Resmi,Yarı resmi, 
Üyeler, Gönüllü, Herkese açık vb. 

KAPSAM Topluluk,Ulus-altı,Ulusal, Bölgesel, 
Uluslararası 

Topluluk,Ulus-altı,Ulusal, Bölgesel, 
Uluslararası 

 
KAYNAKLAR 

Taraf olma, Bağışlar, Vakıflar, 
devletler(hibe-kontrat) Devletler 
arası örgütler 

Taraf olma, Bağışlar, Vakıflar,Üye 
aidatı, Sponsorlar, Reklam, Medya 
vb. 

 
İŞLEV 

Savunma,bilgi toplama,bilgi yayma, 
düşünme ve tavsiye üretimi 
denetleme, arabuluculuk, 
kolaylaştırma,  
finansman ve bağış 

Sağlık, Eğitim, 
Turizm, Kültür 
Boş zaman değerlendirme, 
Kaynaşma 
Finansman 

HEDEFLER Kamu,Tüketiciler, Devletler, Devlet 
dışı aktörler 

Kamu ve özel, Bireysel ve toplumsal 
gelişim, Devletler , Tüketiciler 

 
Tablo-1. Sivil Toplum Örgütleri ile Spor Kulüplerinin Fonksiyonları 

 

Tablo 1’ de  STÖ'ler ile spor kulüplerinin fonksiyonel özellikleri belirtilmeye çalışılmıştır.4 

Buna göre;Bireyler, örgütlerin vazgeçilmez unsurlarıdır ve onların amaçlarının açıkça bilinmesiyle 
örgüt amaçları gerçekleştirilebilmektedir. Çünkü örgüt, belli ortak amaçlarını gerçekleştirmek için 
eylemlerini birleştiren insanlar tarafından kurulmaktadır.İnsanın varoluşu gereği, fizyolojik 
ihtiyaçları yanında  çevre ile etkileşimi sonucu davranışlarını yönlendiren sosyal, psikolojik ihtiyaç 
ve istekleri bulunmaktadır. İnsanlar kendi aralarındaki iş ve güç birliği sayesinde bu ortak ihtiyaç 
ve isteklerini  daha kolay karşılayabilmektedirler. İnsanlar birbirleriyle düzenli etkileşimleriyle de 
toplumsal kural ve kalıplar şekillenmekte, bunun neticesinde okul, hastane, şirket, sendika, dernek, 
siyasi parti ve spor kulüpleri 11 ve STÖ'ler gibi  kuruluşlar yapılandırılarak toplumdaki yerlerini 
almaktadır. Spor kulüpleride STÖ'ler gibi belirli kurallara göre kurulan (yasalar, tüzükler, 
yönetmelikler, sözleşmeler, vb.), üyelerinin her birinin yetki ve sorumlulukları belli olan ( başkan, 
yönetim kurulu üyesi, denetçi, üye), gerek amatör gerekse profesyonel spor branşları ile topluma 
hizmet  veren, her yaş grubunun spor yapabileceği tesis araç gereçlere sahip olan, diğer bir yönü ile 
de yüksek performans sporcuların yetiştirilmesini hedefleyen özel hukuk kuruluşlarıdır.9 Spor 
kulüpleri, bir STÖ’leri gibi; üyelerin, sporcuların ve teknik heyetin bir amaç etrafında bir araya 
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geldiği yerler olarak, sporculara sporu bilimsel olarak öğreten ve uygulatan tüzel kişilerdir. Spor 
kulüpleri,  dernek ve şirket olmak üzere iki farklı tüzel kişiliğe sahiptirler. Dernekler kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar olmasına karşılık, şirketler tamamen kar amacına yönelen tüzel kişilerdir.10 
Şirket olarak yapılanan spor kulüplerinin kar amacı gütmelerinden dolayı, STÖ’lerden farklı bir 
yapı kazandıkları ifade edilebilir. 

Bir STÖ olarak; spor kulüpleri öncelikle üyelerinin sporla ilgili ihtiyaç ve istekleri 
doğrultusunda sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmaktadır.Her spor 
kulübünün iç çevresini oluşturan teknoloji, yerleşim yeri, örgütlenme biçimleri, yönetim tarzı, 
finansal durumu, ve geçmişten gelen kültürü gibi boyutlar farklılıklar arzetmekte ve bir kulübün 
genel amaçlarınını başarmada önemli fonksiyona sahip olan bu faktörler esasen, o kulübün 
ürününü yani faaliyet programlarını şekillendirmektedir.11 
         Spor kulüplerinin uygulamadaki en önemli amacı STÖ’ler gibi devletin yetersiz kaldığı 
durumlarda Spor ortamının ülke genelinde, yerel özellikler dikkate alınarak, Devlet kaynaklarının 
elverdiği ölçülerde genel ilke ve politikalar belirlenerek, Spor saha ve tesisleri, spor araç ve 
gereçleri, spor  öğretici ve yöneticileri, sportif  eğitim ve yarışma uygulama programları ile  
gerçekleştirilebilmesidir.7 
     Son yıllarda spor alanında yapılan yatırımlar, bilimsel araştırmalar ve devletin spor 
politikasına verdiği önemin artmasıyla Türkiye'de de spor, gerek performans sporu olarak gerekse 
serbest zamanları değerlendirmek amacıyla sevilen ve ilgi duyulan bir olgu haline gelmiştir. Bu 
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde spor kulüplerininde bir STÖ olarak üstlenmiş oldukları 
sorumlulukların yeri ve önemi büyüktür.  
    
 V-SPOR KULÜPLERİNİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK FONKSİYONLARI 
 

Toplum yapısı içinde niteliklerine göre aile, okul, işyeri,spor kulübü, dernek, sendika, 
hastane vb. STÖ olan sosyal gruplar vardır. Toplum sistemi, sosyal grupları amaçalarına, 
fonksiyonlarına, niteliklerine göre birbirini tamamlamak üzere bir arada tutar. Böylece insan 
grupları arasında ilişkiler dizisi meydana gelir, sosyal gruplar arasında fonksiyonel anlamlı, sosyal 
nitelikli bağlar ve etkileşimler kurulmuş olur.17 

Sporun yoğun olarak ilişkide olduğu sosyal kurum, olgu ve olaylara bakıldığında konunun 
önemi ve boyutları daha kolay anlaşılabilir. Sporun sosyal boyut alanı içerisinde toplum, aile, 
gençlik, kadın, çocuk, eğitim, kültür, ekonomi, politika, din, yönetim, hukuk, sosyal güvenlik, 
medya, boş zaman, uluslar arası ilişkiler, turizm, çevre, ahlak, centilmenlik, sosyalleşme, sosyal 
hareketlilik, sosyal statü, kişilik, çağdaşlık, barış, üretim, reklam, propağanda, tesis, malzeme, 
beslenme, kalkınma, proffesyonellik, amatörlük, şiddet vb. kavram olgu ve olaylar gösterilebilir. 
Bunlar da bize sporun toplum sistemi ve sosyal hayatla ne kadar iç içe olduğunu gösterir. 
Görüldüğü gibi spor sosyal hayatın tüm yönleriyle bütünleşmiş bir sosyal olgudur.32 Sporun bu 
denli toplumsal hayatta sosyal rölünün ön plana çıkmasında, toplumla bütünleşmesinde ve esnek 
bir yapıya sahip olmasında, spor kulüplerinin işlevi STÖ’ler kadar önemlidir. 

Spor AB içerisinde, özellikle nüfusun sosyal yapısı, toplum sağlığı, herkes için spor, spor 
ve çevre, eğitim ve spor ilişkisi konularının öncelikle çalışma başlıkları olduğu görülmektedir. 
Avrupa da spor önemli sosyal ilişkilere işaret etmektedir. Spor ulusal ve bölgesel kimliği temsil 
etmekte ve güçlendirmektedir. Oyuncuları ve sporcuları birleştirir. Seyircilere ülkeleri ile 
özdeşleşme olanağı verir. Spor, sosyal stabiliteye katkıda bulunur. Ve kültür ve kimliğe ilişkin 
simgedir. Spor yaş ve köken içermeden AB vatandaşları arasındaki en önemli noktadır. 
Vatandaşlarının yarısından fazlası, 700.000 spor kulübüne bağlı olarak düzenli şekilde spor 
yapmaktadır.2 Kulüpler, tüm bu özelliklerinin geliştirilmesinde bir STÖ olarak kültür, eğitim, 
sosyal politikalar, toplum sağlığı başlıkları altında görev ve sorumluluğu olan kuruluşlardır. AB 
Spor kulüpleri, toplum içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Örneğin, Portekiz de 70.000 
Antrenörün 40.000 spor kurulu ve komite üyesi Avustarya da Nüfusun % 39 bir spor kulübü veya 
federasyon üyesi olduğu13 1.850.000 kişi 10.000 spor kulübüne üye olup nüfusun % 36’sını 
oluşturmaktadır. Lüksemburg’da 1.100 spor kulübünün 120.000 üyesi bulunmaktadır. Bu da 
nüfusun %30’unu oluşturmaktadır. Belçika’da 17.000 kulüp ve 1.400.000 üyesi vardır. 
Hollanda’da 4 milyon kişi kulüplere üye olduğu vurgulanmaktadır.2  
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 Günümüzde gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, gerekse tıp alanındaki gelişmeler 
ortalama yaşam sınırını yükseltmiştir. Böylece spor yapmaya olan ihtiyaç giderek artmaktadır. 
Spora ihtiyaç gösteren grupların spor yapabilmesi ise, formal olarak öncelikle spor kulüpleri ile 
okullarda olabilmektedir.25 Bugün birçok ülkenin spor politikasında olduğu gibi, ülkemizin spor 
politikasında da sporun topluma yaygınlaştırılması ilk sırayı teşkil ederken, spor alanında gelişmiş 
ülkeler bu politikalarını büyük ölçüde gerçekleştirebilmişlerdir. Almanya’da her dört kişiden biri 
spor kulüplerine üye iken(21 milyon kişi), 12 milyon kişi de spor kulüpleri dışında spor 
yapmaktadır ve bu ülkede spor örgütlerinin başarı kriteri, sporu tüm nüfusa yaygınlaştırmaktır.6  

Bu amaç ve hedef doğrultusunda bir STÖ olarak, spor kulüplerinin önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. Aşağıdaki tabloda sivil toplum örgütleri  ile spor kulüplerinin ortak özellikleri 
gösterilmeye çalışılmıştır.30 
 

 
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ  İLE SPOR KULÜPLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 
 

Kar amacı  gütmez , gönüllü çalışırlar 
Bürokratik olmayan esnek yapıları vardır. 

Karar ve uygulamalarda katılımcı yaklaşım benimserler 
Kapsam, örgütleniş, etkinlik alanı, finansman ve denetimleri farklıdır. 

Yerel ,ulusal ve uluslar arası örgütlenebilirler 
Çalışanları görevlerini gönüllü ya da ücret karşılığı yapabilir. 

Finansmanı, aidat, bağış, ürettiğ mal, hizmet ve çeşitli aktivitelerden sağlarlar 
Üyelerine, mali destek sağlayanlara, hedef kitle ve gruplara hesap verir. 

Faaliyetleri; kamuoyu oluşturma, eğitim, kalkınma, örgütlenme, teknik yardım,  
tanıtım, danışmanlık, savunma, spor, kültür, araştırma, değerlendirme gibi  

geniş kapsamlı ve devletin yasalarına ve yönetmeliklerine uygundur. 
Toplumsal, ekonomik ve kalkınma alanlarında kapsamlı şekilde sürekli çalışırlar. 

İç disiplinli,bağımsız,sürekli sermayesi olmayan ve güncel problemlere insancıl etkin model geliştirir. 
Özel sektör ve gönüllü kişilerle kamunun yapmadığını yapan,  

yönetilenin hak ve menfaatini koruyarak yönetimi etkilyebilirler 
Devletten daha hızlı servis verme , esnek olma ve maaliyetlerde tasarruf sağlama olanağına sahiptirler 

Farklı sosyal amaç güden yarattığı çoğulculuk zenginlik, eğitim, sağlık, kültür ve yeni kuşaklara bir takım 
değerlerin ve alışkanlıkların kazandırılması değişimle beraber gelişimde rol oynarlar 

Çalışan kişiler üzerinde hiçbir zorlamanın olmaması ve maddi karşılıktan ziyade sosyal ve psikolojik doyum 
sağlama belirli bir hedefi ya da gayeyi gerçekleştirirler 

 

 
 

Tablo-2. Sivil Toplum Örgütleri İle Spor Kulüplerinin Ortak Özellikleri 
 
  
 
SONUÇ 

   
   Türkiye’de örgütlü sivil toplumun AB’ye uyum sürecine aktif katılımının sağlanması daha 
çok önem kazanmıştır.  Bu konu ‘Katılım Ortaklığı’nda da vurgulanarak, Türkiye’nin, kısa vadeli 
önceliklerden biri olarak, toplanma ve dernek kurmaya ilişkin yasal ve anayasal garantileri 
güçlendirmesi ve sivil toplumun gelişimini teşvik etmesi önerilmiştir.   

Avrupa’da STK’lar, demokratik ve şeffaf bir Avrupa toplumunun yaratılması, farklı çıkar 
gruplarının görüşlerinin uzlaştırılması, yeni teknolojiler ve küreselleşme baskılarıyla karşılaşan 
toplumun değişime ayak uydurmasının sağlanması veya hükümetlerin dolduramadığı 
mekanizmalardaki boşlukların doldurulması açısından önemlidir. STÖ’ler, doğrudan ve dolaylı 
olarak rekabetin artmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar.  Doğrudan katkıları, eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinin sunumu, yerel ekonomik gelişmenin 
desteklenmesi, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanan birey ve grupların toplumla bütünleşmesinin 
sağlanması şeklindedir. STÖ’ler dolaylı olarak da toplumun, rekabet ve ekonomik büyümeye, 
özürlülere, ırkçılığa, cinsiyet ayrımına ve yaşlılara yönelik tutumunu olumlu yönde etkilerler. 
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AB’de STÖ’ler özel sektör gibi rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürürler. Birbirleriyle veya 
kamu idareleriyle işbirliğine girebilirler.22 

Yapısal özellikleri açısından spor alanında STÖ olan, spor kulüplerinin fonksiyonları, diğer 
STÖ’lerle işlev ve özelliklerle örtüşmektedir. Öyleyse spor kulüpleri de bir STÖ olarak toplumun 
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunabilirler.          

Türkiye de sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için, spor alanında birer STÖ olan 
spor kulüplerine bir çok görevler düşmektedir. Spor kulüplerinin görev amaç yetki ve 
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, onların toplumca  algılanmasına ve kabul  görmesine 
bağlıdır. Türkiye’de  Spor kulüplerinin gerek nicel gerekse nitel açıdan arzu edilen seviyeye 
gelebilmesi, kulüplerin kurumsal kültürleri ve yönetimlerinin birer STÖ olarak yapılandırılmasına 
bağlıdır.  

Türkiye'de spor, devlet tarafından teşvik edilmekte, desteklenmekte, spor kulüplerine belli 
oranlarda mali yardım yapılmaktadır. Devletin spor politikasındaki başlıca hedefler, ülkedeki 
sporcu sayısını artırmak, uluslararası spor yarışmalarında üstün başarılar elde etmek, her yaştaki 
bireyin spor yapmasını teşvik etmek ve sağlamak için uygun spor ortamını hazırlamaktır. 
Türkiye'de sporun temel hedeflerinden birini, spor kulüplerine dayanan kitle sporunun 
geliştirilmesi oluşturmaktadır.25 Sporun geliştirilmesi ve yagınlaştırılması spor kulüplerine gerekli 
ilgi ve desteğin sağlanması ile birlikte güçlü bir idari ve mali yapıya kavuşturulmalarının yanı sıra 
spor kulüplerininde STÖ gibi toplumun her katmanının iletişim kurabileceği esnek bir yapıya 
kavuşturulması ile mümkün olabilecektir.  
          Spor kulüplerinin kurumsal yapıları, sportif başarıya yönelik kurumlar olmaktan daha çok, 
bir STÖ olarak  eğitim, sosyal, kültürel faaliyetlere yeterli ilgiyi göstererek kulüp üyelerinin ve 
sporcuların eğitim, sağlık ve sosyal güvenceleri ile ilgili problemlerine yönelmeleri gerekmektedir. 
Türkiyedeki spor kulüplerinin, Avrupa örneğinde görülen sosyal ve bütünleştirici görevini yerine 
getirebilmesi, spor kulüplerinin yönetim ve organizasyonlarının STÖ olarak algılanarak işlev 
kazanmasına bağlıdır. 
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