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DÜZENLİ EGZERSİZİN İŞİTME ENGELLİ VE NORMAL BİREYLERDE 
STATİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect of Regular Exercise on Static Balance in Hearing Loss and Healthy Pe 

Alpaslan YILMAZ, 'Mustafa KAYA, Hale KUL, A.KadirKUoı 
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kava 
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Çalışmanın amacı, düzenli egzersizin işitme engelli ve normal bireylerde denge parametreleri açısj 
dan bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Bu hipotezi test edebilmek için, postural salınımları ve dengi 
parametreleri, kuvvet platformu yöntemi ile belirlendi. Çalışma aktif spor yapan (n=15, sedanter yasayan (n=ıa 
işitme engelli aktif spor yapan (n=15)ve işitme engelli sedanter yasayan (n=15) toplam 60 gönüllü ile yaptf 
Gönüllüler 16-19 (17.5+2.0) yaşlar arasında, erkek, lise öğrencisi herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyi! 
den seçildi. Postural salınım Kuvvet platformu yöntemi kullanılarak, gözler açık-kapalı olarak iki ayrı koşuldan 
saniyelik sürede kaydedildi. Bu ölçülen parametreler spor yapan, sedanter yasayan, işitme engelli spor yap* 
ve sedanter yasayan gönüllüler arasında karşılaştırılıp Mann VVhitney U testi kullanılarak istatistiksel olan 
değerlendirildi. Çalışmada elde edilen bulgular, dengenin sağlıklı spor yapan grup ile sağlıklı sedanter yasayâ  
lar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koydu, aynı şekilde işitme engelli spor yapd 
lar ile işitme engelli sedanterler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görüldü. Bu bulgular ışığındl 
düzenli yapılan egzersizin normal bireylerde olduğu kadar işitme engellilerde de statik dengeyi olumlu etkiledi 
sonucuna varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Düzenli Egzersiz, işitme Engelli, Statik Denge. 

The aim of the study is to investigate vvhether there is any difference in static balance betv/een pat» 
with hearing loss and healty subjects. To test this hypothesis, their postural sway and static balance parama 
were determined by the method of Force Platform, the study in contucted on 60 volunteers, 15 of these 
sports actively, another 15 of these live sedentarily, 15 have hearin loss and do sports actively, The last 15* 
have hearing loss and live sedentarily. Volunteers are selected from among healthy people who aren't aoo 
to drugs or cigarette, they are betv/een 16-19 years of age (17.5±2.0), male, high school students ano* 
have no healthy problems. Postural sway is recorded by using Force Platform method under two «J 
conditions, eyes öpen and closed, in 60 seconds. Volunteers who do sports actively, who live 5 ( ~ J 
another group of volunteers who have hearing loss and do sports actively and the other volunteers m 
hearing loss and live sedantarily are compared in terms of thesee parameters and Mann m t n e y \J 
employed for making the statistical evaluation. According to thsee results regular exercise ımp 
balance as well as hearing loss and healty people. 

Keywords: Regular Exercise, Hearing Loss, Static Balance 
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EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN SPORTİF PROFİLİ 

rtive Profile of Special Education and Rehabilitation Centers 

'Levent İLHAN 
Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir 

leventilhan ©gazı. edu. tr 

• toDİumlarda engellilere sunulan hizmetler sınır tanımamaktadır. Ülkemizde de son yıllarda çıkarı-
Ş r i l l Ş etmelikler engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamları, istihdamları ve eğitimleri gibi konularda 

*" ^ yöre bazı olumlu gelişmeleri ortaya koymaktadır. Ancak çıkarılan kanunlar tam manasıyla hayata 
nlam ifade etmektedir. Ülkemizdeki engelli bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarındaki açmazı bir manada 

i Üöitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu kurumların sunduğu hiz-
kalrtesi kurumun fiziki yapısı, eğitimcilerin niteliği, eğitim programlarının içeriği gibi faktörlere bağlıdır. 
ı-revler için özenle desenlenmiş beden eğitimi ve spor etkinliklerinin, tüm gelişim yönlerini destekleyici 

önünde bulundurulduğunda, bu etkin mekanizmanın, söz konusu kurumlarda vazgeçilmez bir araç 
ak kullanılması kaçınılmazdır. Bu araştırmanın amacı ülkemizde sayıları günden güne artan özel eğitim ve 

labilitasyon merkezlerinin sportif profilini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda kurumlar yönetmeliğinin bazı 
berinden yola çıkarak bir veri toplama aracı oluşturulmuş, 3 uzman görüşüne sunularak şekillendirilmiş ve 
ûfi ömeklem yöntemine göre 9 ayrı ilde, toplam 104 kurumda uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar frekans ve 

jzdelerle ifade edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, özel eğitim ve rehabilitasyon- merkezlerinin %47'si ba
ğımsız binada, %53'ü apartman yada iş hanı katında hizmet vermektedir, %68'inde oyun parkı vardır, %32'sinde 
yoktur, %88'inde oyun etkinlik odası vardır, %12'sinde yoktur, %37'sinde beden eğitimi salonu vardır, %63'ünde 
yoktur, %13'ûnde beden eğitimi öğretmeni vardır, %87'sinde yoktur. Özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri-
lin tamamında fizyoterapist mevcuttur. Yönetmelik kriterleri arasında olan, oyun parkı, oyun etkinlik odası ve beden 
eğitimi salonu gibi fiziksel ortamın, bazı kurumlarda olmadığı, isteğe bağlı olarak çalıştırılan beden eğitimi öğret
menlerin de %12 gibi çok küçük bir oranda istihdam edildiği görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Özel Eğitim, Sportif Profil, Beden Eğitimi 

The services rendered for the handicapped people in the developed countries are unlimited. The 
Unances and regulations issued in recent years in our country indicate some positive developments when 

ared to the previous years related to social life, employment and education of our handicapped citizens. 
wever the ordinances, which are issued, indicate a meaning only v/hen they are completely realized. The 

af special education and rehabilitation centers which solve the impasse about the special education 
mts of the handicapped individuals in our country. The quality of the services rendered by such 

s depends on factors such as the physical structure of the institution, the guality of the educators, and 
[ the education programs. Considering the supportive feature of the physical education and sports 

•h are elaborately designed for the disabled individuals lor ali developmental aspects, it is 
'is active mechanism is used as an indispensable instrument in the related institutions. The 
earch is to determine the sportive profile of the special education and rehabilitation centers 

tormed this /T mcrease ^ bY day in our country. İn direction of this aim, a dala collection means have been 
W instn'be6n shaped bY submission to three expert opinions and has been applied in 9 separate cities 

ıons. The obtained results have been stated using Ireguency and percentages. İn accordance 
ys of the research, 47% of special education and rehabilitation centers give service in 

kindergarten w!th ?9S and 53% of tbem g,ve service in an apartment or business mail floor. 68% ol them have 
Mucation safa ls but 32% has none 88% has game activity room, but 12% have none. 37% have physical 

w 63% have none. 13% have physical education teacher but 87% have none. A 
Ysical environm a f / ! a W e '" a , / sPecial education and rehabilitation centers. İt has been observed that a 

ulation criteria 93me park' game ac,lvityroom and Physical education sabon, which are among the 
ionallyare emJS "0t available for some institutions and that the physical education teachers working 

'oyed with a very little proportion İlke 12%. 
Keywo«s: Special Education, Sportive Profile, Physical Education 
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EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA DÜZENLİ YAPILAN BEDENSPı 
ETKİNLİKLERİN "KENDİNİ YÖNETME" ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Evaluation of the Effect of Physical Activities Which are Performed Regularly Wjth 

Mentally Handicapped Children to the Features of Managing Oneself 

'«'Levent İLHAN, e>ldris YlLA 
<1>Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırsefri 

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ̂ ^ 
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Bu araştırmanın amacı, düzenli olarak yapılan beden eğitimi ve spor etkinliklerinin eğitilebilir zirr 
engelli çocukların kendini yönetme özellikleri üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırmaya &3 
yaşları arasında, özel eğitim alan toplam 16 eğitilebilir zihinsel engelli çocuk katılmıştır. Bunlardan 8'i uygulanJ 
8'i kontrol grubunu oluşturmuştur. Uygulama grubuna haftada 2 gün birer saat, içerik olarak; ısınma hareket 
işlevsel egzersizler ve sportif oyunlar bölümlerinden oluşan özel beden eğitimi programı, 18 hafta boyuna 
uygulanmıştır. Kontrol grubuna hiçbir sportif aktivite yaptırılmamıştır. Araştırma "ön test - son test kontrol grupj 
deneme modelinde desenlenmiştir. Uygulama grubuna haftada 2 gün, birer saat, içerik olarak; ısınma harekem 
ri, işlevsel egzersizler (bireysel, eşli, grup stafet, istasyon parkurları) ve sportif oyunlar (eşli, yardımlaşmalı, grJ 
yarışmaları ve kurallı oyunlar) bölümlerinden oluşan özel beden eğitimi programı uygulanmıştır. Veri toplana 
aracı olarak "American Association on Mental Deficiency" Adaptive Behavior Scala, (AAMD) uyumsal davran» 
skalasının gelişimsel özellikler alt alanlarında biri olan "Kendini yönetme" alanındaki maddeler kullanılmış» 
Skalanın "Kendini yönetme" alanındaki maddeler; girişkenlik, istikrar ve bireyin boş zamanlarını nasıl geçirdiğm 
belirlemeye yöneliktir. Veri toplama aracı; program öncesinde ve sonrasında çocukların annelerine uygulanma 
tır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirmesinde, ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasında! 
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılan "wilcoxon" testine, bağımsız karşılaştırmalarda ise "manı 
whitney u" testine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, uygulama grubunun "kendini yönetme" genel puana 
rındaki artışın, anlamlı olduğu görülmüştür (z=2,06, p<0,05). Alt başlıklarda ise girişkenlik puanlarının uygulana 
grubunda anlamlı ölçüde arttığı(z=2,00, p<0,05) buna karşılık istikrar(z=1,41, p>0,05) ve boş zaman özellikle! 
nin (z=1,73, p>0,05) puanlarında olumlu artış olmasına rağmen bunun anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Zihinsel Engel, Beden Eğitimi, Kendini Yönetme 

The purpose of this research is to determine whether the reguiar physical education and sp 
activities are effective on the şelf managing features of the mentally disabled children or not. The study 
participated by 18 mentally handicapped children with an age ranging between 8 and 11. Eight of the cj 
were chosen as the experimental and eighth of them were selected as the control group. The expen 
group was subjected to a special physical training program containing warming up, functional a 
(individual, accompanied, group, staphet, station game parks) and sportive games (accompanied, n&l 
group helpingly and games with rules) while the control group was kept out of any physical actıvı y j 
research was designed upon pre test • post test model. The data collection tool used for the determ 
the socializalion levels of the groups was the items listed under the subheading of "Managing on m 
American Association on Mental Deficiency" Adaptive Behavior Scale (AAMD) .The articles in ' e ^ 
"Managing oneself" of the scale are related to gumption, stability and determination of how the indıvı 
his free time. İn statistical evaluation of the obtained values, in order to test the meaning of the J 
between the points of the two measurement sets associated to each other "wilcoxon" test has been .^^A 
"mann whitney u" test has been applied in the independent comparisons. İt has been observed that ^ i 
in the general points for "managing oneself" of the application group is meaningful, as a res J 
research(z=2,06, p<0,05). And it has been determined that the points for gumption (z=2,0^t} 

significantly increase in the application group in the subtitles and despite the positive increase in tn ı 
sability (z=1,41, p>0,05) and free time features(z=1,73, p>0,05), this is not meaningful. 

Keywords: Mentally Handicapped, Physical Education, Managing Oneself 
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• - DCTİM OKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ 
jLKOGR m - ç 0 C U K L A R A YÖNELİK TUTUMLARI 

J », crhool Phvsical Education Teachers' Attitudes Toward Children with 
Secondarybcno Intellectual Disability 

Sibel NALBANT, Funda BARAN, Ceylan Ece TOP, 'Dilara ÖZER 

Akdeniz Üniversitesi Beden E .itimi ve Spor Yüksekokulu 
sibeln ©akdeniz. edu. tr 

AMAÇ- ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin zihinsel engelli çocuklara yö-

tutumlarıni incelemek ve olumlu tutumun geliştirilmesi için öneriler sunmaktır YÖNTEM: Türkiye' nin yedi 
•oörafi bölgesinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri arasından 

«düfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 746 (530 erkek, 216 bayan) beden eğitimi öğretmenine "Öğretmen 
utum Ölçeği" uygulanmıştır. Ölçek Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile posta yolu ile dağıtılmış ve toplanmıştır. 

Ölçekten elde edilen verilere faktör analizi, varimaks rotasyonu yöntemi ve scree testi uygulanmıştır. 
BULGULAR: Uygulanan istatistik sonucunda ölçeğin yedi faktörlü yapıda olduğu belirlenmiştir. Bu yedi faktör 
varyansın %58.3 'ünü açıklamaktadır. Beden eğitimi öğretmen görüşlerinin, birinci faktörde, "ZEÇ'lerin kaynaştı-
rılmasına yönelik olumlu tutumlar" ikinci faktörde "ZEÇ' lerle ilgili olumsuz duygu yaratan tutumlar", üçüncü 
faktörde "ZEÇ lerin eğitimden yararlanmaları gerektiğine yönelik tutumları", dördüncü faktörde "kaynaştırma 
eğitiminin katılımcılar üzerinde olumsuz etki yaratacağına yönelik tutumları" beşinci faktörde" ZEÇ'lerin destek 
alarak normal eğitim öğretimden yararlanabileceklerine yönelik tutumları" altıncı faktörde " ZEÇ' lerin yalnızca 
özel eğitim almaları gerektiğine yönelik tutumları " yedinci faktörde "kaynaştırma eğitiminin, normal gelişim 
gösteren çocuklar üzerinde olumsuz etki göstereceğine yönelik tutumları" ile ilgili maddelerde toplandığı görül
müştür. SONUÇ: Araştırma sonucunda yaş ve faktör 2 arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Faktör 2 nin 
"yaş grupları" üzerine olan etkisini belirlemek amacı ile post-hoc testlerinden Tukey HSD testi yapılmış ve 26-30 
le 46-50 yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0.05). Sonuç olarak, genç öğretmenlerin 

,35±0,75) yaşı daha ileri olan öğretmenlere (3.94+0.97) göre ZEÇ'lerle ilgili olumsuz duygu yaratan tutuma 
anıp oldukları belirlenmiştir. Hizmet süresi ve faktör 2 arasında da anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Faktör 2 

met süresi" grupları üzerine olan etkisini belirlemek için ise post-hoc testlerinden Dunnet C testi yapılmış 
zmet süresi 1-5 yıl olan grup(4,45±0,22) ile 31-35 yıl olan grup(4,00±0,94) arasında ve 6-10 yıl olan grup 

>) ile 31-35 (4,00±0,72) arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Sonuçta hizmet süresi az 
enlerin daha uzun süre hizmet yapan öğretmenlere göre ZEÇ' lerle ilgili olumsuz duygu yaratan 
> oldukları belirlenmiştir. "Medeni durum" ve faktör 2,, faktör 3, faktör 4, faktör 5 ve faktör 7 arasın-

™ ilişki olduğu belirlenmiş olup(p<0.05), ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, bekar olan öğ-
t lerle ilgili gerek olumsuz duygu yaratan tutuma sahip olmaları gerekse kaynaştırmanın katılım-

Sünmektetn* e d e c e 9 i n i b e l i r t m e l e r i n e karşın, ZEÇ' lerin destek alarak eğitimden yararlanmaları gerektiğini 
«!!•' Z l ^ i n s e l e n 9 e l l i tanıdığa sahip olma ile faktör 1 arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. -v - uv" cuycııı idinuıya sanıp oıma ııe laKior ı arasınaa anlamlı IIIŞKI olduğu pelırıenmıştır. 

a sahip olan öğretmenlerin (4,12±0,75), Z.E tanıdığa sahip olmayan öğretmenlere(3,99±0,65) göre 
ilişki yoğuniuy-n^Ş t i n l m a S l n a y Ö n e l i k d a h a o l u m l u t u t u m 9 ö s t e r d i k l e r i belirlenmiştir. Faktör 1 in, "Z.E. tanıdık ile 

9u grupları üzerine olan etkisini belirlemek için Tukey HSD testi yapılmış ve Z.E tanıdığı ile "sık sık 
ûumlu tutum n'". . ' 4 ' 2 9 ± 0 ' 7 5 ) " H ı c görüşmeyen" gruba(3,98±0,65) göre ZEÇ'lerin kaynaştırılmasına yönelik 
l l e beden eğitim -e.rd ik'er i be[ir'enmiştir. Diğer faktörler (cinsiyet, zihinsel engelli öğrenciye eğitim verme/süresi) 

in güvenirlik ka t °
9 r e t m e n i n e "''Skin değişkenler arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çalışmanın tümü-

ük olrnasındaSdy'|SI ' r = ' 8 4 ' y ü k s e k bulunmuştur. Ancak faktör yedinin, cronbach alfa güvenirlik katsayısının 
-*' n in ZEÇ' T ı!ay' ^ r = ' 4 6 ' f a r W l m a d d e l e r l e desteklenmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

k üzerinde ve^'d tutumlarının daha geçerli ve güvenilir olarak ölçülebilmesi için araştırmada kullanılan 
im Proaramil/j ç a l l ? l l m a sı ve özellikle hizmet süresi kısa olan beden eğitimi öğretmenlerinin, hizmet içi 

Anah y a r a r l a n d ı r ı i ması önerilmektedir. 
r Sözcükler: Tutum, Beden Eğitimi Öğretmeni, Zihinsel Engelli Çocuk 
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OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the secondary school edu J 
teachers'attitudes toward children with intellectual disability and suggest to improve positive afif"'0'' 
METHOD: 'Teachers Attitudes Criterion' applied to 746 (530 men, 216 women) secondary school 0h 
education teachers who determined by random in seven different geographical areas in Turkey. Criteri i 
sent by Republic of Turkey Ministry National Education via post. Got data from criterion was appiie^l 
analysis, varimarks rotation method and scree test. FINDINGS: İt is determined that criterion had seven i 
structure. This analysis was produced that seven factors clarified % 58,3 variance in criterion. İt was stateri 
physical education teachers' view is on first factor 'positive attitude toward to integration" second fa 
negative feelings attitude about children with intellectual disability', third factor 'attitudes through necess 
education of children with intellectual disability', fourth factor' negative effects of integration on partici' 
fifth factor 'attitudes through normal education supplement to childeren with intellectual disability', sixth'f-
'attitudes through necessity olspecial education tor childeren with intellectual disability' nseventh factor 'eff 
of integration on normally developed children' RESULT: İn the end of research, it was determined that th 
a correlation between age and factor two. One of the post-hoc test, Turkey HSD, was applied, is to determr 
to effects on 'age group's ,so stated that there was a meaningful difference betvveen 26-30 year- old age ora 
and46-50year-old.(p<0,05). Consequently, it was determined thatyoung teachers (4,35±0,75) havenega~ 
attitudes rather than old teachers (3,94+0,97). İt was determined that there is a statistically significant 
correlation between years in teaching and factor two. One of the post-hoc tests, Dunnett'C was applied to 
determined effects of factor two on the years in teaching. Conseçuently; it is determined that there was 3 
significant difference between teachers having 1-5 years in teaching(4,45+0,22) and having 31-35 years in 
teaching (4,00+0,94), between teachers having 6-10 years in teaching (4,21+0,75) and having 31-35 years in 
teaching (4,00+0,72). Consequently; it was determined that teachers having less years in teaching (31-35 
years) have negative attitudes toward children with intellectual disability than teachers having more years in 
teaching (p<0,05). İt was determined that there was a relation betvveen martiai status and factor two, tactor 
three, factor lour, factor five, and factor seven (p<0,05). Single teachers have negative attitude toward children 
with intellectual disability. There was a statistically significant relation between situation of having familiar 
children with intellectual disability and first factor. Teachers having familiar children with intellectual disability (4, 
12+0,75) have more positive attitudes tov/ard integration rather than teachers not having familiar children with 
intellectual disability (3,99+0,65). Tukey HSD test was applied to determine effects on factor first's relation in 
having familiar children with intellectual disability. Thus, it was determined that the teachers meeting usual with 
children with intellectual disability have more positive attitudes rather than teachers never meet with them. i 
vvas not found any meaningful relation between other factors (sex, education on children with intellectual 
disability I education time) and physical education teachers. Whole research's reliability was high (r=.84) dueU 
low of seventh factor's cronbach alpha reliability (r=.46), it was determined that it should be supported mth 
different substance. İt is advised that criterion, applied in research, should be restudy to measure physio 
education teachers' attitudes toward children with intellectual disability more reliable and valid, and especii 
physical education teachers having more years in teaching should attend in-service training. 

Key Words: Physical Education Teachers, Attitudes, Children with İntellectual Disability 
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^ c p ç İ Z ALIŞKANLIKLARI OLMAYAN TÜRK YETİŞKİNLERİNİN YÜRÜME 
EGZERt^H 9 AKTİVİTELERİ 

Ambulatory Activity Patterns in Turkish Adults vvithout Exercise Habits 

'Ramiz ARABACI 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bursa 

ramizar@uludag. edu. tr; ramizarabaci @hotmail. com 

AMAÇ' Bu araştırmanın amacı egzersiz alışkanlığı olmayan Türk yetişkinlerinin bir günlük yürüme akti-
vitelerini pedometre ile adım sayısını ölçülerek BMI, demografik, sosyoekonomik ve davranış özellikler ile 

ini incelemek. YÖNTEM: 18-85 yaş arasında olan denklerin (bayan, n=1000; erkek, n=915) yürüme aktivi-
>ri bir günlük adım sayısını pedometre ile ölçülerek değerlendirildi. Yaş, BMI, eğitim durumu, yıllık gelir, evlilik 

lurumu, çocuk sayısı, dominant taraf, sigara ve alkollü içki kullanma gibi özelliklerin günlük adım sayısı ile 
ilişkisi belirlendi. BULGULAR: Ortalama günlük adım sayısı bayanlarda ve erkeklerde sırasıyla 8108 adım/gün 
ve 9317 adım/gün (p<0.05) olarak belirlendi. Hem erkeklerde hem de bayanlarda günlük adım sayısının yaş ve 
BMI değerleri ile istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki, günlük adım sayısının yıllık gelir ile arasında istatistik
sel olarak anlamlı pozitif ilişki belirlendi (p<0.05). SONUÇ: Sonuç olarak sedanter Türk yetişkinlerinin günlük 
yürüme aktiviteleri yetersiz olduğu söyleyebiliriz. Ayrıca her iki cinsiyette de yaş ve BMI arttıkça günlük adım 
sayısının azaldığını ve yıllık gelir arttıkça günlük adım sayısı da arttığını söyleyebiliriz. Türk yetişkinlerine en az 
0000 adım/gün veya günlük yürüme aktivitelerine ilave olarak 30 dk orta yoğunlukta yapılan yürüyüş tavsiye 

edebiliriz. 

PURPOSE: The purpose of this study vvas to examine the relationship betvveen one day pedometer-
d ambulatory activity measured daily step and BMI, demographic, socioeconomic and behaviorai 

haracteristics in Turkish adults vvithout exercise habits. METHOD: Ambulatory activity in participants betvveen 
irs (women, n=1000; men, n=915) assessed by daily pedometer steps. The relations of parameters, 

heır age, BMI, education, annual income, marital status, number of children, dominant side, smoking 
Irınk were determined vvith number of daily steps. RESULTS: Average steps/day in women and 

onifiS^0''^ W6re 8W8 stePs/day' 9317 steps/day (p<0.05). İn both vvomen and men, there vvas an 
'•gatıve relation betvveen daily step number and age, and BMI values; also there is an significant 

ay thatlmh"! between daily steP number and annual income (p<0.05). CONCLUSION: As a result, we can 
indBM a c M i e $ of sedentarY Turkish adults are insufficient. Also we can say that in both gender, 

BMI increases, daily step numbers decrease, and as annual family income increases, daily step 

fes WP

aSeS 3S WdL We can recommend at leas< 10000 steps/ day or in addition to their daily ambulatory 
e can recommend moderate vvalking of 30 minutes to Turkish adults. 



B07014 

KAN LİPİDLERİ VE ANTROPOMETRİ İLİŞKİSİ 

The Relationship Blood Lipid and Anthropometry 

İlkay ORHAN M « m , 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Aı 

ilkayorhan@akden^
a 

;..*• 
Obezite, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen multifaktöriyel bir hastalıktır Bu çal 

mada; beden kitle indeksi (BKİ), beden yağ oranı (BYO), bel kalça oranı(BKO) ile plazma lipitleri (LDL HDL Tr' 
VLDL) arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Araştırmaya Antalya ilinde bir Kalp Damar Merkezine gelen yası 
ortalama 49,14±11,19 olan 14 erkek ve 52,20+11,71 olan 18 bayan katılmıştır. Deri kıvrım kalınlıkları Biseo-
triseps, suprailiac, subskapula ve abdominal'den alınmıştır.% yağ belirlemede Siri'nin % yağ formülü kullar* 
mıştır. Veriler SPSS 10,0 for Windows istatistik paket programında değişkenler arasında ilişkilere Pearson 
Correlation testi ile p<0,01 ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde, fark Independent Sample Test ile p<0,05 düzeyinde 
bakılmıştır. Tüm grubun değişkenleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; BKİ ile %yağ (r=395;p<0,05) arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. Kan lipidleri ile diğer antropometrik özellikler arasında ilişkiye bakıldığında ise tüm grup 
değerlendirildiğinde(bayan ve erkek) Abdominal deri kıvrım kalınlığı ile HDL Kolesterol (r=0,499;p<0,05) arasın
da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kan lipit profilleri ile antropometrik özelliklerde erkek denekler değerlendirildi
ğinde suprailiac deri kıvrım kalınlığı ve HDL Kolesterol arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (r=0,622;p<0,05). 
Aynı zamanda HDL Kolesterol ile BKO arasındaki ilişki de anlamlıdır (r=0,756;p<0,01). Yalnız bayan denekler 
değerlendirildiğinde antropometrik değerler ile kan lipit profilleri arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Obezite, BMI, Bel Kalça Oranı, HDL, LDL, Kolesterol. 

Obesity is a multifactorial disease negatively affecting the quality and life span. The Relationship 
Betvveen plasma lipids (LDL, HDL, TC, VLDL, TG) and Body mass index (BMI), body fat percentage (BF%M 
waist to hip ratio (WHR) were evaluated in this study. İn the study 14 male (49, 14±11, 19) and 18 female (5M 
20+11, 71) were participated voluntarily from a medical center in Antalya. There is employed biceps, tricefM 
suprailiac, sub scapula and abdominal for skin fold. % fat is determined with Siri's formuia. SPSS 70,0 fa 
Windows was used for statistical analysis. A significant relationship was found betv/een BMI and BF% (r=% 
p<0, 05). Significant relationships were found between blood lipids values and anthropometry values. t 
significant relationship was found between abdominal skin fold and HDL in ali participant (r=0,499;p<0,^M 
significant relationship was found betv/een suprailiac skin fold and HDL in male participant. (r=0,622;p<0,0l 
significant relationship was found also betvveen percentage of Waist to hip ratio and HDL in male particıf 
(r=0,756;p<0,01). At the other hand there was not found relationship betvveen lipid values and anthropom 
values in female participant. 

Keywords: Obesity, BMI, Waist to Hip Ratio, HDL, LDL, Cholesterol. 
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ARTİSTİK CİMNASTİK MİLLİ TAKIMINDAKİ BAYAN SPORCULARIN 
SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ 

Somatotype Features of Female Artistic Gymnasts 

'Hakkı COKNA7 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu 

coknaz_h §ibu. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan, yaşları X =12,87±1,55 yıl, ağırlık or-

X=35 55±6,74 kg ve boy ortalaması X =144,67+8,98 cm olan 15 bayan artistik cimnastikçinin 
otip özelliklerinin belirlenmesi ve benzerleriyle karşılaştırılmasıdır. Cimnastikçilerin deri altı yağ ölçümleri, 
' subscapula, suprailiac ve medial calf bölgelerinden ölçüm alınarak hesaplandı. Çevre ölçümleri için 

ıs' ve medial calf çevresi; çap ölçümleri için humerus ve femur epikondil çapı alındı. Çalışmada 
nastikcilerin somatotip özellikleri Heath-Carter formülü kullanılarak belirlendi. Elde edilen veriler, daha önce 

îpılmış çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucunda, cimnastikçilerin ektomorfi 

puanı X =3,75+0,69, mezomorfi puanı X =3,82±0,58 ve endomorfi puanı X =1,00±0,08 olarak hesaplandı. 
Sporcuların, sedanter yaşıtlarına göre daha kısa boylu, daha az kilolu oldukları ve ekto-mezomorf bir yapıda 
bulundukları gözlemlendi. 

Anahtar Sözcükler: Artistik Cimnastik, Somatotip 

The aim of this study was to determine somatotypes of elite female gymnasts who have been 
participants of the national team of Turkey. The subjects of this study were 15 female gymnasts with the age 

were X =12.87±1.55year, v/eight X =35.55+6.74 kg, height X =144.67+8.98 cm. The skinfold 
asurements were calculated by using skinfold caliper and the measurements were taken from triceps, 
scapula, subrailiac, and medial calf. Girth measurements were biceps and calf, diameter measurements 

nerus and femur epycondile. Somatotype features of gymnasts were calculated according to Heath 
sr formuia. The results were compared with the previous studies in literatüre. The results shovved that the 

'ectomorphy value was X =3.75+0.69, mesomorphy value wasX =3.82+0.58, and endomorphy 

ıe was X =1.00+0.08. As a result, the gymnasts were ecto-mesomorph structure. 

Keyvvords: Gymnastic, Somatotype 
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ELEKTRONİK SPOR; ÖZELLİKLERİ, KAVRAM VE UYGULAMALARINA YÖNELİK 
KURAMSAL ÇERÇEVE 

Electronic Sports; Theoretical Frame to Properties, Concept and Applications 

Metin ARGAN,'Erkan AKIN 
Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu~Eskk^ 

erkanakintSana'dolu.eclinr 

Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler her alanda olduğu gibi spor alanını da etkileyerek 
yeni bir takim gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Spor alanıyla ilgili olarak ortaya çıkan bu gelişme
lerden biri de "elektronik spor"dur. Elektronik spor literatürde elektronik oyun (Electronic Game), siber oyun 
(Cyber Game), bilgisayar oyunu (Computer Game), Online oyun (Online Game) vb. şekilde nitelendirilmesine 
karşın, esasında kastedilen elektronik spor kavramıdır. Elektronik spor, dünyanın bir ucundan diğerine iki insa
nin internet aracılığıyla ya da dünyanın her yerinden gelen insanların büyük organizasyonlar ile buluşup oyun 
oynayabilecekleri, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çoğu sporun gerektirdiğinden çok daha fazlasını kapsa
yan bir spordur. Günümüzde uluslararası düzeyde resmi ve özel pek çok e-spor turnuvası düzenlenmekte ve 
elektronik sporlarla ilgili federasyonlar oluşum sürecini tamamlamaya çalışmaktadır. Uluslararası düzeyde 
yapılan müsabakalar farklı kategoriler altında sınıflandırılmaktadır. E-spor turnuvaları: (VVorld Cyber Game) 
Dünya kupası, (European Nations Championship) Avrupa kupası, (International Premiership Series) Uluslarara
sı Lig, (Esi Amateur Series) elektronik spor amatör ligi, (Esi Pro Series) elektronik spor profesyonel ligleridir. 
Uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilen bu organizasyonlara sponsorların milyon dolarlarla ifade edilen 
desteği de bu spor dalının potansiyel gelişiminin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de de uluslararası 
düzeyde yapılan e-spor şampiyonalarına bireysel ve takim olarak katilim sağlanmış ve sağlanmaya da devam, 
edilmektedir. Elektronik sporlara rekreatif, amatör ve profesyonel düzeyde ortaya çıkan bu ilgi düzeyine karşın̂  
bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların yok denecek kadar kit olduğu görülmektedir. Yapılan bu araştırmanın 
temel amacı ve önemi, elektronik spor kavramı ve kavram uygulamalarını, özelliklerini, elektronik sporun spor 
kavramı ile ilgili farklı ve benzer yönlerini bu alanda yok denecek kadar az olan bilimsel araştırmalara ve e-
sporlarla ilgili oluşturulacak kuramsal çerçeveye katkı sağlamaktır. 

The extraordinary developments on technology caused some new developments by affectıng spo 
area like ali other areas. One of these developments regarding sports is "electronic sports". Although electron 
sports are defined as electronic game, cyber game, computer game, online game ete. in literatüre, it is, in a 

the term "electronic sports". Electronic sports is a kind of sports which ineludes much more things whıc^ 
reçuired tor most sports both physically and mentally, which two people from different parts of the ̂ °"aJ^M 
play games via internet or people from ali över the world can play games by meeting with big or9anıza^T 
Today, many formal and private e-sports tournaments are organized on International level and elecAmm.T^0 

federations are trying to complete their formation processes. International competitions are d s s » ı j 
different categories. E-sports tournaments are VVorld Cyber Game, European Nations Champ'3 
International Premier Series, Esi Amateur Series, Esi Pro Series. Millions of dollars costing supp0 *JM 
sponsors to these internationally participated organizations can be defined to be the proof of the ̂ ^ J M 
this sports braneh. Individual and team participations to this international sports championship are alsop.. /f 

in Turkey and this is going on. Despite recreative, amateur and professional level interest to electronic ̂ M 
can be seen that scientific studies on this field are so scarce. Basic aim and importance of this reseat İM 
provide electronic sports concept, concept applications, properties, similar and different sides of sports M 
with electronic sports to scientific researehes and support the theoretical frame which will be formeo 
sports. 
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VAÇ VE ÜZERİ EMEKLİ İNSANLARIN, SERBEST ZAMANLARINDAKİ ALIŞKANLIK 
VE DAVRANIŞLARI (ERZURUM ÖRNEĞİ) 

u kste and Attitudes of Retired People Aged 50 and Över in VVasting Their Leisure Time: 
The Case of Erzurum 

* Ahmet SİRİ NKAN, Erkan ÇALIŞKAN, Kerim GÜNDOĞDU, Seher ŞİRİNKAN 
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum 

asirinkan@mynet.com 

Araştırmada, Erzurum merkezdeki 50 yas ve üzeri insanların serbest zamanlarını değerlendirme seki-
lerli incelenmiştir. Araştırmaya katılan 244 denek, Erzurum'un farklı semtlerinden seçilmiştir. Katılımcıların, 126 
si erkek, 118'i bayandır. Katılımcılardan erkeklerin % 36.5'i, bayanların % 30.5'i bir iste çalıştıklarını, erkeklerin 
% 15.9'u, kahvehaneye gittiğini, %50'si, televizyon seyrettiğini, %31.7'si, ibadet ettiğini, % 2.4 ise evde dinlendi-
ini belirtirken, bayanların tamamı kahvehaneye gitmediklerini, %50'si televizyon seyrettiğini, % 28'i, ibadet 

ettiğini, % 2.5'i evde dinlendiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan erkeklerin, % 41.3'ü günde 1-3 saat, % 
49.2'si günde 4-6 saat, % 9.5'i 8 saat ve üzeri televizyon seyrederken, bayanların %40.7'si 1-3 saat, % 51.7"si 
4-6 saat, %7.6'si ise 8 saat ve üzeri televizyon seyrettiğini, hazırlanacak bir sportif etkinlik programına erkeklerin 
% 28.6'si her zaman, % 50'si ara sıra, %15.9'u nadiren katılmak istediklerini, bayanların ise % 27.1'i her zaman 

14.1'i nadiren, % 22'si ise her zaman katılabileceğini belirtmiştir. Sportif faaliyetlere katilim sonucu kendilerini 
daha sağlıklı ve dinç hissedeceklerini belirten erkeklerin oranı % 81, bayanlar ise % 86.4 tür. 

Anahtar Sözcükler: Yaşlı insanlar, Serbest Zaman, Spor, Aktivite. 

İn this study, İt was examined how people, older than 50 and living in Erzurum, spend their free-time 
244subıects were chosen from various dıstricts of Erzurum. 126 participants were male and 118 were 

'.Participants reported that; 36.5 per cent of male were employed while 30.5 per cent of the females were 
S i n fvMPMts: 15.9 per cent of them were going to coffee-house, 50 per cent of them were 

handnLl PZ °f them Were praying and 15-9per cent ol them we* festlng at home. On the other 
'8 Lrclnîn7,H anıcıpants: a" °<them were n°< 9oing to cpffee-house, 50 per cent of them were watching tv, 

'^4l7onhLelWere PJTq V 15 per Cent of them were restin9 a< home. Male participants reported 
^9Sof teZZ T,'"9 W°r 1'3 h0UrS in a day 492 of them were watchi"9 ^ for 4-6 hours in a day 
M of them WZZJJ ,VV 8 h°UrS or longer in a day Duration °f watchin9 tv fort he females was; 
9-5 ol them S 2 Î / ° r İÜ h0Urs i n a day' 5 l 7 o f them were watchin9 tv for 4-6 hours in a day and 
'"em always 50 rZ IT? ,1°' °r İ0n9& in a d a y M e part'Cİpants reported that; 28.6 per cent of 
,m^panidpanZÂnL^!!T^TetmeS' ? 5 ' 9 per cent rarely want t0 take part in a sp^ activity while 
*them rarely want toZT f R6r Cent °'them always' 44-1 per cent °f lhem sometimies, 22 per cent 

' % »ould be feelinn hZlk '"f SP°rf a c M y 81 per cent ot lhe males and 86A °f '"e fema^ reported that 
«*mg healther and more vigorous by taking part in sport activity. 

Keyword*OldPeople, Free-Time,Sport, Activity. 
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BOŞ ZAMANIN ANLAMI ÖLÇEĞİ: TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 
PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Meaning of Leisure Time Scale: Evaluation of Psycho-Metric Characteristics on Turki h 
University Students 

«'Bülent GÜRBÜZ, WŞ. ÖZDEMİR. »S. KARAKÜCÜH 
«'Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, <2>Gazi Üniversitesi B d 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Anka*? 
selmanozdemir@oazi edu * 

Literatürdeki yapılan çalışmaları incelediğimizde farklı toplum ve kültürlerde "boş zaman" kavramının farkı 
anlamlar taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak, Türkiye'de bu kavramın tanımlanması veya kültürel bir farklılığın oluş 
oluşmadığına yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Boş Zaman'' 
Anlamı Ölçeği'nin (MLS) Türk üniversite öğrencileri için güvenirliğini ve geçerliğini test etmektir. Çalışmaya Anka" 

ra'daki üniversitelerde okuyan (nkadın = 162; X yaş = 22.11., SS= 1.81 ve nerkek = 143; X m = 23.17., SS= 224) 
toplam 305 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Boş Zamanın Anlamı Ölçeği (LS), bireylerin boş zaman aktivitelerine 
katıldıklarında ne hissettiklerini ölçen toplam 40 madde ve 9 alt boyuttan oluşmaktadır (Esteve, Martin ve Lopez 
1999). Katılımcılardan ölçekte yer alan ifadeleri Likert tipi 6 ("Kesinlikle Katılmıyorum" =1 ve 'Tamamen Katılıyorum": 
6) aralıklı seçenekler üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. MLS'nin Türkçe versiyonunun yapı geçerliğini test etmek 
için varimax döndürme metoduyla yapılan Temel Bileşenler (Principle Component) faktör analizi yapılmıştır. Yük 
matriksi sonuçları incelendiğinde 35 maddenin faktör yüklerinin 0.40'dan daha büyük olduğu görülmekte ve ölçekte 
yer alan maddeler 305 katılımcı için ölçeğin % 65'ini açıklamaktadır. Faktör analizi sonuçları ölçeğin Türkçe versiyonu 
için (a) algılanan özgürlük, (b) iş ilişkisi, (c) sosyal etkileşim, (d) boş zamanın kullanılırlığı, (e) aktif-pasif katılım, (f) 
hedef yönelimi, (g) algılanan yeterlilik ve (h) içsel motivasyon gibi 8 faktörlü yapıyı desteklemektedir. Ölçeğin güvenir
liği test etmek için ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre 8 alt boyut 
için iç tutarlılık katsayılarının .69 (aktif-pasif katılım) ile .87 (algılanan özgürlük) arasında değiştiği ve toplam ölçek iç 
tutarlılık katsayısının ise .90 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, alt boyut katsayılarının ve toplam ölçek iç 
tutarlılık katsayılarının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, geçerliği ve güvenirliği sınanan 
ölçeğin üniversite öğrencilerinin boş zaman aktivitelerine katıldıklarında ne hissettiklerini ölçmede kullanılabilecek 
geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Sözcükler: Boş Zaman, Üniversite Öğrencileri, Güvenirlik, Geçerlik. 

A review of current literatüre demonstrated that various cuitures and societies defined the "leisure time 
differently. However, there is limited number ol studies that investigated the meaning ol this concept or its cultural 
variations in Turkey. İn this aspect, the aim of this study was to test the reliability and vatidity of "Meaning olLeısu 
Time Scale" (MLS) in terms of Turkish university students. The sample was composed of 305 university studenu 

(niemaie = 162; X ags = 22.11., SD= 1.81 and nmle = 143; X age = 23.17., SD= 2.24) at Ankara. (MLS) consists ol 9^ 
subscales and 40 items asking tor what they feel when they engage in leisure time activities (Esteve, ^ a * ,^ 
Lopez, 1999). Participants were asked to rate on a six-point scale ("totally do not agree"= 1 and "totally agree= )_ 
suitability ol each item to assess the described variables. Principle component analysis with varimax rotatıon 
performed in order to identify the underlying dimensions of the Turkish version of MLS. The loading matm ına ^ 
that except five items which were eliminated from the Turkish version, 35 items loaded satisfactorily (>0.40) 
factors. 35 items in the scale explains %65 of the variance tor 305 participants. Factor analysis results supp ^ 
factors structure as; (a) perceived freedom, (b) relation to work, (c) social interaction, (d) discretionary time avaı "^ 
(e) active-passive participation, (f) goal-orientation, (g) perceived adequacy and (h) intrinsic motivation. The ^ 
consistency (Cronbach Alpha) value tor 305 university students were ranged from .69 (active-passive partıcıp ^ 
.87 (perceived freedom) and .90 tor the whole scale. Results point out that sub-scales and also total sca e ^ 
consistency values were satisfactory. As a CONCLUSION, the MLS is a reliable and valid instrument to as 
feelings of Turkish university students when they engage in leisure time activities. 

Keyv/ords: Leisure Time, University Students, Reliability, Validity. 
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C A Ğ U K - S P O R MERKEZLERİNE UYE OLAN BİREYLERİ REKREASYONEL 
* R S j 7 E GÜDÜLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE 

E G ^ KARŞILAŞTIRILMASI 

Fxamination of Recreational Exercise Participation Motives of Health-Fitness Clubs 
Members' With Regard To Demographic Variables 

'Alper Hamdi GÜNGÖRMÜŞ. Fatih YENEL, Bülent GÜRBÜZ, Suat KARAKÜÇÜK 
Ağrı Dağı Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ağrı 

. hamdialper§gmail. com 

. n amaç, sağlık-spor merkezlerine üye olan bireyleri, rekreasyonel egzersizlere katılıma gü-
^ H . I ıktörlerin belirlenerek; bazı değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın örneklem grubunu 

•diki 9 farklı özel sağlık-spor merkezlerinde rekreasyon el amaçlı egzersiz yapan 302 erkek (% 51.1) ve 
n (% 44 9) olmak üzere toplam 548 gönüllü katılımcı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Rogers 
ı 2003) tarafından geliştirilen ve Gürbüz, Aşçı ve Çelebi (2006) tarafından geçerliği ve güvenirliği 

an "Egzersize Güdülenme Anketi" kullanılmıştır. Bireyleri egzersiz yapmaya yönlendiren güdüler "Kesinlikle 
ılınıyorum (1)" ve "Kesinlikle Katılıyorum (5) seklinde 5'li Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. 

ıtılımcıların cinsiyet ve medeni hallerine göre 5 alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını 
3St etmek için verilere independent samples t-testi analizi uygulanmıştır. T-testi analiz sonuçları, cinsiyete göre 
sağlık" (t(546)= -2.62; p< .05) ve "rekabet" (t(546)- 2.37; p< .05) faktörlerinde, medeni hale göre ise, "sağlık" 

faktörü hariç diğer 4 faktörde (rekabet: (t(546)= -3.81; p< .05); vücut ve diş görünüm: (t(546)= -6.12; p< ,05); 
sosyal ve eğlence: (t(546)= -2.30; p< .05); beceri gelişimi: (t(546)= -3.77; p< .05) anlamlı farklılıklar olduğunu 

dermektedir. Ayrıca, analiz sonuçlarına göre "sağlık" faktörü bireyleri rekreasyonel egzersizlere katılıma 
güdüleyen faktörlerin sıralamasında birinci sırada yer alırken "rekabet" faktörü beklenildiği gibi son sırada yer 
almıştır. 

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Güdülenme, Egzersiz, Katılım, Sağlık-Spor Merkezleri. 

The purpose of this study was to examination recreational exercise participation motives of health-
<ss clubs members' with regard to demographic variables. The participants of this study were 302 male (51.1 

W female (44.9 %) with a total of 548 individual who are making recreational exercisers in 9 health and 
ers, participated voluntarily to this study. "Recreational Exercise Motivation Measure" (REMM) was 

measure the motives for participation in recreational exercise (Rogers and Morris, 2003). The reliability 
ıdıty of the REMM was tested by the Gürbüz, Aşçı and Çelebi (2006). Participants were asked to rate 
im on a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree. İndependent 

^st was used to assess the mean differences with respect to gender and marital status considering 
Merencebt 'S °' indePenden< samples t-test analyses indicated that there was statistically mean 

,eenmale and female participants in terms of "health" (U-MF -2.62; p< .05) and "competition" 
• -3.81 Pn ^.sub'$cales and there was also significant mean difference in 4 sub-scales (competition: 

• devebpme t it ^ shaPe/aPPearance: ft««F -6 ' 2 ; p< .05); social/enjoyment: (t&er -2.30; p< .05); 
ialtn" factor wa '3'?7' P< '°® eX°ept "health" wi,h elfect ol "mari,al status"- ln add'tion' wnile the 

tors was rated S f ^ 3 S the most imPortant motivators for recreational exercise participants, "competition" 
10 as least ımportant participation motive as expected. 
ŞR Recreation, Motivation, Exercise Participation, Health and Fitness Centers. 
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REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIMDAKİ ENGELLERİ ALGILAMADAKİ 

DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR 

Demographic Differences in the Perception of Constraints on Recreational Activities 

'Bülent GÜRBÜZ, Suat KARAKÜÇÜK 
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara 

bgurbuz ©başkent, edu. \r 

Gelecekteki yapılacak çalışmalara teorik bir temek oluşturmak veya dezavantajlı olan gruplar için etkin 
planlar üretebilmek için yeni model ve ölçeklerin geliştirilmesi önemlidir. Türkiye'de bireylerin rekreasyonel 
aktivitelere neden katılamadıklarına dair sinirli düzeyde veri bulunmaktadır. Bu anlamda, bu çalışmanın amacı 
rekreasyon el aktivitelere katılımdaki engelleri algılamadaki demografik farklılıkların belirlenmesidir. Çalışmaya 
294 erkek (% 52.4) ve 267 kadın (% 47.6) üniversite öğrencisi katılmıştır. Bireylerin rekreasyon el aktivitelere 
katılmamalarındaki nedenlerin belirlenmesi için "Bos Zaman Engelleri" ölçeği kullanılmıştır (Alexandris ve 
Carroll, 1997). Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması Kara küçük ve Gürbüz (2006) tarafından yapılmıştır. 
Ölçekte yer alan 27 madde ile katılımcılardan rekreasyon el aktivitelere katılımlarında ya da katılmamalarında 
(katılmayanlar için) etken olabileceği düşünülen nedenlerin önem derecesini "Kesinlikle Önemsiz (1)" ve "Kesin
likle Önemli (4) seklinde 4'lü Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine 
göre istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için verilere t-test analizi uygulanmıştır. Analiz 
sonuçları, cinsiyete göre "birey psikolojisi&# 8221; (t= -2.176; p< .05) ve "zaman" (t= -2.973; p< .05) alt boyutla
rında anlamlı farklıklılar olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların yaş ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir 
fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü (ANOVA) analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yas 
grupları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p> .05) buna karsın (a) sosyal ortam & bilgi eksikliği alt boyutun
da (F2.547 = 5.071 p< .05) gelir durumu "iyi" olanlar ile "normal" olanlar arasında ve (b) zaman (F2.551 = 3.472, 
p< .05) alt boyutunda gelir durumu "iyi" ve "normal" olanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ölçekte yer alan 5 faktörün kadınlarla karşılaştırıldığında erkek katılımcılar için 
rekreasyonel aktiviteye katılmama da daha etken olduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Engeller, Algılama, Üniversite 

Developing new models or usetul scales is important to provide theoretical base tor further research or 
producing effective planning lor disadvantageous groups. There is a lack of data regarding why do individusls 
not participate in recreational activities in Turkey. İn this parallel, the purpose of this study was to examine 
demographic differences in the perception of constraints on recreational activities. Subjects for this study were 
294 ma/e (52.4%) and 267 male (47.6%) university students. "Leisure Constraints Ouestionnaire" (LCQ) was 
used to determine reason for not participating in recreational activities (Alexandris and Carroll, 1997). 7he I 
reliability and validity of the LCQ was tested by Karaküçük and Gürbüz (2006). Participants were asked to 
evaluate the importance of each 27 statements as limiting or prohibiting factors for their participation /" 
recreational activities or as reasons for their non-participation (non-participants), using a 4-point Likert scalo 
ranking from not important (1) to very important (4). Independent Samples t-test was performed in order to , 
identify the mean differences with respect to gender. Analysis results indicated that there was statistically mean 
difference between male and female participants in terms of "individuat psychological" (t= -2.176; p< .05) ano 
"time" (t= -2.973; p< .05) sub-scales. One way ANOVA was also used to compare the mean difference scores 
with regard to age and income level. Although, no significant mean difference was obtained among the a9e 

groups (p> .05) there was significant mean difference among two groups: (a) betv/een those who earned gcO" I 
and bad in the social environment & lack of knov/ledge dimension (F2.547 = 5.071 p< .05) and (b) those wM I 
earned good and normal in the time dimension (F2.su = 3.472, p< .05). The study provides evldence that ma'e I 
participants were significantly constrained than female participants in 5 subscales. 

Keyuıords: Recreation, Constraints, Perception, University Students. 
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TÜRKİYE'DE FUTBOL TARAFTARLARININ STADYUMA GİTMEME NEDENLERİ 

The Reasons Why Football Supporters / Fans Prefer Not To Go To the Stadium 

V'Tuobav İNAN, (2>Dilek BOSTAN BUDAK 
<1>Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ̂ Çukurova Üniversitesi, Adana 

tuğbay § cu.edu.tr 

AMAÇ; iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle beraber futbol dünya üzerinde milyarlarca insan ta
rafından canlı yayınlarla izlenerek kendisine duyulan ilgi ve sevgiyi arttırmıştır. Futbola duyulan bu sevgi ve 
ilginin sonucu olarak ülkeler ve kulüpler futbol sektörüne daha çok önem verip ulusal ve uluslararası futbol 
organizasyonları ile çok daha fazla sayıda insanı futbolun içine çekmeye çalışmaktadırlar. Türkiye'de günlük 
hayatta adından ve içeriğinden en çok söz edilen spor dalı olmasına ve taraftar sayısının milyonlarca kişiye 
ulaşmasına karşın, çeşitli nedenlerden dolayı futbol taraftarlarının stadyumlara giderek maç izlemediği veya 
giden taraftar sayısında da azalmaların olduğu rahatlıkla gözlenmektedir. Uluslar arası literatür incelendiğinde; 
özellikle futbol seyircilerinin şiddet olaylarına bakış açıları ve futbol taraftarı profilleri ile ilgili birçok çalışmaya 
rastlanılmıştır. Ancak stadyumlara gitmeyen taraftarlar hakkında herhangi bir çalışma tespit edilememiştir. Bu 
çalışmada Türkiye'deki futbol taraftarlarının neden maç izlemek için stadyuma gitmediklerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. YÖNTEM; Araştırmanın ana kitlesini Türkiye Turkcell Süper ligi'nde yer alan takımların taraftarı 
olup ancak bazı nedenlerle stadyumlara giderek maç izlemeyen taraftarlar oluşturmaktadır. Turkcell Süper 
Lig'de oynayan 18 takımın bulunduğu 13 il gayeli olarak seçilmiştir. 4108 kişi ile yapılan anket çalışması sonu
cunda 318 anketin kullanılamaz durumda olduğu saptanmıştır (birden fazla cevap verme, bazı soruları boş 
bırakma, vb.) ve toplam 3790 katılımcı ile yapılan araştırma analize tabii tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen 
veriler; SPSS 13.0 programında analize tabi tutulmuş, katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri, 
stadyumlara gitmeme nedenleri ile arasındaki ilişkileri tanımlayıcı olarak tespit edilmiştir. BULGULAR; Katılımcı
ların vermiş olduğu cevaplar neticesinde; taraftarların maça gitmeme nedenleri arasında ilk sırayı %36,5 maçla
rın veya özetlerinin TV'den yayınlanıyor olması alırken, %25,4 ile stadyumdaki şiddet olayları.%11,4 ile maç 
Jilet fiyatları, %7,5 ulaşım zamanı, %7,5 ulaşım harcamaları ve diğer birçok neden tespit edilmiştir. Yaş, eğitim 
® gelir durumları ile maça gitmeme nedenleri arasında, P<0,001 önemlilik derecesinde anlamlılık tespit edilmiş-
ır. SONUÇ; Çalışmadan elde edilen bulgular ve uluslar arası literatür incelendiğinde çeşitli koşullar ve durumlar 

sağlandığı taktirde katılımcıların stadyumlara gidebileceği tespit edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir. 

AIM; Football both with the help of the developing communication technology and the live broadcasting 

roo/M/eS 'he interest and love of Dl!!ion of Pe°Ple m the world As a result ol tnis interest and love tovıards 
ali, counries and clubs try to bring more and more people together in national and international football 

Mtzations.Despite being the most popular sport and having millions of fans in Turkey, it can be easily 
inte ^foott3al1 tan$ dont come or tlıe number coming to the stadiums is decreasing. When examining the 
vioimat'0nal !iterature' a number of studies related to the football fan profiles and their viewpoint towards 
notîced 3re f°n(İ' However a study related ,0 tne football fans who don't come to the stadiums hasn't been 
tootbıı The a'm 0f th's s!udY !s t0 search why football fans in Turkey don't come to the stadiums to v/atch 
bein 3 matches- METHOD; The main group of the research is made up of the football fans of the football clubs 
f 9 l n tne Turkish Turkcell Süper League and their fans wh don't come to the stadiums because of some 
qu

 ons' Thirteen cities having a team out of the 18-teamed Turkish Turkcell Süper League are chosen A 
stıonnaire with 4108 participants was carried out. 318 çuestionaires couldn't be evaluated because of some 
sın9 answers or having more than one answer to a guestion. A research with 3790 participants was 

http://F2.su
http://cu.edu.tr
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evaluated. The data of the study was analyzed according to the SPSS 13.0 programme and the relationshiA 
between the participants demographic and socio-economical characteristics and the reasons for not coming t0 

the stadiums was defined. FİNDİNGS; According to the participants' nsvıers, reasons for not coming to the 

stadiums were; 36.5 % broadcasting of the matches or their abstracts, 25.4% violence in the stadiums, 114% 

ticket prices, 7.5% arrival time, 7.5% arrival expenses and many other reasons. The reasons for not coming t0 

the stadiums and the state of age, education and income level at the p<0,001 impotance level was meaningtuı 
RESULT; According to the findings of the study and the intemationai literatüre, the participants could come tQ 

the stadiums when some conditions and circumstances are met some suggestions are developed. 

007017 

ANTALYA İLİNDE BULUNAN SPOR YÖNETİCİLERİNİN TOPLAM KALİTE 
YÖNETİMİNE BAKIŞ AÇILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

The province Living of Antalya Sports Managers at the Point of Vievv Total Ouality 
Managers in a Related Research 

t1'Şükrü YILMAZ, ^Serpil YILMAZ, ("Hakkı GÖKÇEOGLU 
m Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya <2> Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu, Antalya 
sukruyilmaz ©akdeniz. edu. tr 

Toplam Kalite Yönetimi, son yıllarda kurumsal kimlik ve sistem yönetimi çalışmalarında gelişme sağla
yan ve yönetim basamaklarında olumlu etkiler üretebilen, etkin bir güce sahiptir. Global dünyada olduğu gibi, 
ülkemizde de spor olgusu ekonomik bir sektör haline gelmiş ve yönetimsel çeşitlenmesi ile spor sektörü, spor 
yöneticileri tarafından idare edilen bir alan haline gelmiştir. Spor, ekonomi, sağlık ve yönetim gibi çok geniş bir 
alanda uygulanabilen Toplam Kalite Uygulamaları ise özellikle yönetimsel süreçlerde önemli bir köse tası ol
muştur. Planlama, uygulama, kontrol ve düzeltme stratejilerinin bir parçası olduğu Toplam Kalite Yönetimi 
kurumların yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde kolaylık sağlamaktadır. Hazırlanan bu çalışmada, Antalya 
ili spor kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan spor yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine bakış açıları 
üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırma için hazırlanan anket 70 spor yöneticisine uygulanmıştır. Ankete 
katılan bireyler rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Ankete katılan bireylere 35 soru sorulmuş, yüzde ve 
frekans analizi yapılarak istatistikleri çıkarılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin görev yaptıkları kuruluşların 
büyük çoğunluğunda kalite yönetim sisteminin uygulanmadığı dolayısıyla ilimizde mevcut bulunan spor kulüple
rinin Toplam Kalite Yönetimi yapmadıklarını ortaya çıkartmıştır. Ankete katılan kamu ve özel sektörde çalışan 
bireylerin tamamına yakininin cinsiyetlerine göre kalite tabanlı bir değişim ve yenilenme konusunda kendilerini 
hazır hissettikleri belirlenmiştir. Ankete katılan kamu ve özel sektörde çalışan bireylerin cinsiyetlerine göre 

ıştıkları kurum/kuruluş'un kamuda büyük oranda, özel sektörde daha düşük bir oranda temel politika ve 
zmet stratejisi konusunda yeterli olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca bayan spor yöneticilerinin yeniliklere ve 

met pazarlamasına erkek meslektaşlarından daha açık oldukları açık bir şekilde görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Toplam Kalite, Spor, Yönetim 

Total Ouality Management in recent years has had a strong influence on providing at institutional 
'eopment identity and system management works and producing positive effects on several managerial 

İ
ne as in the global world, phenomenon of sports has become an economic sector in our country and 

hich m™9erial diversities; it has become a field directed by sports managers. Total Ouality Applications 
czmcu^ h US6Cİ m a wide'ran9ed tield including sports, economics, health, and management have 

•ome an important cornerstone during the managerial process. As part of planning, application, 
ir>stitut'ion i CO[rect'on strategies, Total Ouality Management facilitates realizing the managerial activities of 
Ouality Aonf research in Ptovince of Antalya association and foundation works of sport management Total 

dividual whCatl°n ab°Ut P°int °f view was done' 0uest'onnaire was applied 70 sports managements. The 
Dar>icipatinn ° ^.r,icipate trıis research was chose by random methods. Subjects were asked a question 
s , u°y has be" f research Perceniage (%) and freguency analyses statistics was done. in this research, a 
'oundations İÜ on ,r,e sPorts managers' views on Total Ouality Management within the range of sports 
Ant, 
one • 
'0ur>dation °n sport 

^blya. By T lnstitutions in tne province of Antalya and a survey is conducted among one hundred people in 
Prıenomenon P*"? °f 'he Questionnaire, the most important part of the study, demographical structural and 

Jn/ey have \a °f Sports manaaers has °een obtained. To get their views on the subject data of the 
^P'icationefhTk

USed' Accordin9 t0 their demographic features, it's been studied how the Total Ouality 
<ect the management process. 

eWords: Total Ouality Sport, Management 
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SPOR PAZARLAMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ 

The Place of Public Relations in Sport Marketing 

^MiseHale QQ 
Adnan Menderes Beden Eğitimi ve SporYüksehkûı^ 

— - — 2 J J 
Günümüz piyasa koşullarında gündeme gelen spor pazarlaması içinde önemli bir araç olan halkı 

ler, acımasız pazarlama yöntemlerini yumuşatarak, sporun gerçek işlevlerini yerine getirme konusunda b 3> 
lacak önemli bir bilimdir. Bu bilgi donanımına sahip işgücü, spor pazarının spor üzerindeki olumsuz etki 
giderici önemli işlevler yüklenebilecektir. Amaç Günümüz dünyasında, pazarlamanın bütün unsurlarıyla 
alanında etkin olmaya başlaması, pazarlama içindeki tutundurma faaliyetleri alanında önemli yeri olan htü 
iliksilerin özellikle spor alanında daha fazla kullanılma gereksinimini doğurmuştur. Spor sadece bir pazarla» 
aracı olarak kullanılmaya başlandığı anda asil misyonundan uzaklaşma tehlikesi ile karsı karsıyadır & 
pazarlamasindaki ürün, halkla ilişkiler sayesinde asil misyonundan uzaklaşmadan kullanılabilir. Ancak bu bilin* 
yetişmiş insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadir. Bu çalismanin amaci; spor konusunda akademik eğitim vera] 
okullarin yetiştirdikleri insan gücünün bu konuda donanimli olmasinin önemine dikkat çekmektir. Yöntem Konul 
nun özellikle gündeme gelmesi konusunda, bilimsel ortamlarda yapilmis çalismalarin olmayisi ve spor kamun 
yunda son günlerde meydana gelen haberler ve yorumlar göz önünde bulundurularak, halkla ilişkilerin önemine 
dikkat çekme yöntemine gidilmiştir. Bulgular Rekabet ortaminin arttigi ürün çeşitliliğinin fazlalastigi günümün 
piyasa ortaminda hedef kitlelere ulasmanin yolu doğru ve dürüst bir tanitimdan geçmektedir. Tüketiciler a™ 
bilinçlenmiştir. Ayrica halkla ilişkiler çalismalarinda belirlenecek hedef kitlelerin alani genişlemektedir. Bu hedel 
kitle içine sadece spor hizmetinden yararlanacak bireyler değil, bu hizmette görev alan değişik gruplar ve taraf-1 
tarlar yer almaktadir. Halkla ilişkiler çalismalarini diğer tutundurma faaliyetlerinden ve özellikle reklamdan ayin 
en önemli özellik; hedef kitlelere ulasirken hazirladigi projelerde hedef kitlenin de menfaatine olan faaliyet» 
gerçekleştirmesi, temsil ettiği kurumun imajina bu doğrultuda olumlu katkida bulunmasidir. Halkla ilişkilerdi 
reklam için yapilacak harcamalar toplum yararini gözeten faaliyetlerde kullanilmakta, reklamin aksine medyadal 
yer satin almak yerine, olumlu haber değeri tasiyan faaliyetlerle haber olmak hedeflenmektedir. S| 
pazarlamasinda etkin olmanin en iyi yollarindan biri reklam yerine halkla ilişkiler faaliyetlerini kullanarak, ha 
kitlelere ulasmaktir. Reklam çalismalarinin kar-a etkisinin hemen yansimasi beklenir. Ancak halkla il» 
çalismalarinin kara olan dolaylı etkisi, uzun soluklu bir çalismanin sonucunda kendini gösterecektir. Zira 
nekli öğrencilere karsiliksiz burs verecek bir kulübün iyi bir imaj için sonuçlari uzun vadede almasi söz k°r 

dur. İçtenlikle topluma yarar saglamayi hedefleyen halkla ilişkiler çalismalarinin uzun vadede güçlü bir ırr 
tanitim için etkili olmamasi imkansizdir. Sonuç Halkla ilişkiler spor alani için büyük önem tasir. Çünkü spo 
pazarlama alani haline gelmesinin yani sira saglikli yasamin vazgeçilmez koşuludur. Medyaya hakim c 
sektörü kazancinin yani sira, sporun toplum sagligi ve verimliliği açisindan önemli bir faaliyet olduğunu g u ^ 
getirmelidir. Bu sektör içinde yer alan kulüp, sporcu ve takimlarin iyi intibalar içerisinde örnek teşkil ^ ^ ^ J 
toplumla kucaklasmasi için halkla ilişkiler biliminin desteği zorunludur. Sadece maç kazanarak ' a r a , t ^, k jn( ja j 
beklemek doğru değildir. Taraftar olmayan kişilerin de takimlar, kulüpler, futbolcular kisacasi spor n, 
düşüncelerinin olmasi gerekir. Bu da toplum yararini gözeten organizasyonlar ve faaliyetlerle gerçe•• ^ 
Bunun temelleri akademik eğitimin verildiği ortamlarda sektöre eleman yetiştiren kurumlarda atıla _ ^ 
dünyada hemen hemen her alanda kendinden söz ettiren pazarlama ve Türkiye'de yeni g u n d e m ^ n
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 ü\,em 
pazarlamasi kavraminin ve halkla ilişkilerin bu kavram içindeki yerinin, konuyla ilgili eğitim a 
kazandirilmasi büyük önem tasimaktadir. # r f ^ 

Public Relations as an important instrument in sport marketing which is a current issue ap ^ 
marketing conditions is an important selence to apply lor realizing the main funetions ot sport by m ^ ^t 
tolerable merciles marketing strategies. Sports' labour force having the knowledge of public relatı p;gselıtW 
undertake the important missions to eliminate negative effects on sport marketing Aim İn the ^ ^Â 
World, since marketing together with its ali elements is being much more efteetive in sport field, ^ ı * 
much more necessity lor the apptications ol public relations which have an important role ıh 

esDecially in this field. II sport is only been used as a marketing instrument, it faces the 
^'tantlrom the main mission. Sport marketing produet could be used without becoming 

rnission through public relations. But, there is the necessity of labour force educated by 
Wn im of this study draw attention to the importance that sports' labour force educated by 

^hould be satisfactory in this issue. Method İt has performed the method to draw attention to 
lic relations by stating the scientiiic studies shortage and considering recent sport news 

'mrnents to making the current issue in public opinion Findings Publicity-getting noticed by 
bout saying the right thing at the right time is the right way lor reaching to target mass in an 

\hich produet speetrum and competition have rapidly inereased. Furthermore, the range of 
ı hp determined by public relations studies is becoming larger. Not only there are persons who 

-M*massa , , _,_ ,, „ „„ ,„„,./„•„_ „ a „ „ n r . ınr ™r,* o« .- n , n j *,,™„*— ,•„ .ı..-. < , •yort service, but aiso there are working persons lor sport service and supporters in this target 

t 

r 
• 

"e besi way to be effective in sport marketing is to reach target masses by using public relations 

eaching to target masses, the most distinetion feature between public relation and other marketing 

massi 

tiMleThaving the potential positive news value instead of purehasing advertising time or space from 
'. Th0 hect wav to be effective in sport marketing is to reach target masses bv usina public relations 

nvities especially advertisements is to perform projects which are also provide benefits to target 

7a~ctivities considering public benefits instead of advertisement expenses, it is targeted to be news 
ake a positive contribution to the publicity of presented organization İn public relations, there is a 

. : -I .'_«• **,,L\IİJ-, t\s\rij-ıfİtr* ı n c f n ı / J / ı f ı / V ı / r t F + ı ' c / ı n ı / ı n t n ı / r ı / ı n n n n İt İr* lıt r**r*trı*J l^. L. _ 

-stead of advertisement. İt is expected that advertisement activities rapidly show contribution to 
% but the indirect contribution to income ol public relations could be shown in conseguence ot a study 

çuiring long term breath tor longer than this. For instance, it's possible to get results only within long term 
ı for well-public image of a sport club giving a seholarship to talented students. But, it's impossible not to 
xtive on strong, well public image and publicity by truiy public relations acitivities benefiting to public, for a 

g term period of time. CONCLUSION Public relation has important role for sport field. Because, along sport 
being an issue of marketing, it is also absolutely an essential for healtly life style. Sport sector dominating 

)edia should make it's providing benefits for public instead of it's profits as current issue. İt is essential the 
:rt ol public relations science for integrating the clubs, sportsmen and teams in sport sector to public by 

ting a good sample with nice impressions. İt's not true to be in expectation lor supporter contribution by 
ring a sport game. Even, it is essential that other people who are not supporter have good opinion on 

ı clubs, sportsmen, teams, briefly ali about sport. İt could be realized by organizations and events considering 
fits. The fundamentals of this are formed in an academic environment and schools in which people 
3d for sport sector İt is so important the sehooling and education of marketing which is a current 

Ktevery field in a global world, conception of sport marketing which is recently popular in Turkey, 
ol public relations in this conception for the individuals who are being educated about sport 

file:///hich


THE COMPARİSON OF İNCOMİNG CHANNELS BETVVEEN IRAN AND 
KARATE FEDERATİON 

'AIİPAYDAR. Amir GHİAMİ RAD, Nasrin GOLMC) 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi v e Spor Yüksekokulu A * 

The purpose of this study is to compare the incoming channels of karate federations in Iran and 
For this purpose, 35 managers from Iran karate federation and 15 managers from Japan karate tederatio* 
part in this research, as subjects. Because of the iack of Standard tools, an interview sguaring as far as oos 
with our research purposes was designed, and validated on the basis of other researchers' experien< 
Following data collection, the data were analyzed and the incoming cannels of both federations were compan 
through the statistics such as frequencies, percentages, correlation coefficients. The results showed that İm 
karate federation used only the cannels of educational and referee classes, financial sponsors, advertising ani 
internal leagues. VVhile, Japan karate federation made use of other incoming channels such as producingtm 
sport products. (clothes, gloves, mitt, mattress, ete), as ive// as producing education programs like CDsanil 
video cassettes, printing stamps and coins, holding cultural exhibitions and use of sport tourism. 

Keywords: İncoming channels, federating of karate, managers of karate, sport sponsors 
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MİMATİON OF MARKETİNG APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF 
T H E EXAMI!NM S p Q R T T Q U R j S M j N | R A N 

'AIİPAYDAR. Amir GHİAMİ RAD, Nasrin GOLMOGHANİ. 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

ali_paydar2001 @ yahoo.com 

The 
nurpose of this study is to evaluate the marketing approaches for developing sport tourism in 
s end the factors affeeting marketing had to be first identified. Not any less important was 

the effects of these factors on developing sport tourism being of bur types: advertising financial 
'"mass media and sport events. The subjects of this study consisted of 40 kanlan sport managers from 
S committee, physical education organization and sport tourism committee. Due to the absence of 

ürd Instruments, a questionnaire on the basis of licrat's five rank scales was devised and then distributed 
tbjects. After colleeting some data, the data were analyzed by using the statistical softv/are, SPSS, x2 

'mer V tests. The result showed a pretty significant correlation between advertisement and sport tourism 
/elopment in IRAN Also emerging was a significant correlation betv/een the financial sponsors and sport 
ism development. And last but not least, the correlation betv/een mass media and sports development was 

ilso found to be significant, as was the correlation between sports events and sport tourism development. 

Keywords: Sport Marketing, Sport Tourism, Advertisement, Financial Sponsors, Sports Tourism, 
Mass Media 

http://yahoo.com


Psikososyal Bilimler 
Psychosocial Sciences 

FARKLI TÜRLERDEKİ EGZERSİZ PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTELİ ERKEK 
ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL BENLİK ALGISI VE BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Effects of Different Exercise İnterventions on Physical Şelf Perceptions and Some 
Physiological Parameters of Male University Students 

f» Recep Ali ÖZDEMİR, <" Özgür ÇELİK, <2> F. Hülya AŞQ 
M Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, <2> Başkent Üniversitesi 

recepali@metu. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, farklı türdeki egzersiz programlarının üniversiteli erkek öğrencilerin fiziksel 
algısı ve bazı fizyolojik parametreleri üzerine etkisini belirlemektir. Ayrıca, egzersize katilimin sonucu < 
psikolojik ve fizyolojik değişimler arasındaki ilişkileri araştırmakta bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır, 
çalışmaya, yaşları 19-25 arasında değişen, Beden Eğitimi ve Spor bölümünden seçmeli ders alan, 48 e 
üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmışlardır. Deney-kontrol gruplu, rasgele örnekleme yoluyla den 
desen kullanılmıştır. Katılımcılar ön testler sonrasında rasgele olarak yüzme, koşu, bisiklet ve kontrol grupla 
ayrılmışlardır. Öntest ve sontest olarak ' 'Fiziksel Benlik Algısı Envanteri (PSPP, Fox & Corbin, 1989) uygu 
mıştır. Ayrıca, kuvvet, Max-V02 tüketimi, vücut kompozisyonu değerleri de ön test ve son test olarak ölçül 
tür. Egzersiz gruplarındaki katılımcılar günde 45 dakikadan haftada 3 gün 12 hafta boyunca %70-80 kalp 
rezervinde bisiklet, koşu ve yüzme egzersizlerine katılırken, kontrol grubundaki bireyler herhangi bir düz 
fiziksel etkinliğe katılmamışlardır. PSPP' nin alt boyutları üzerine yapılan karışık dizaynla tekrarlı ölçümlerde 
2 varyans analizi (ANOVA) sonuçları egzersiz gruplarında algılanan vücut çekiciliği ve fiziksel benlik d" 
puanlarının 12 haftalık egzersiz programı sonrasında kontrol grubuna göre farklılık gösterdiğini ortaya koy 
tur. Katılımcıların, kuvvet, kondisyon ve vücut yağları değerleri üzerine yapılan karışık dizaynla tekrarlı r 
lerde 4 x 2 ANOVA sonuçları katılımcıların vücut yağ yüzdelerinin tüm egzersiz gruplarında azaldığını,: 
grubunda Max-V02 tüketiminin arttığını göstermiştir. Katılımcıların kuvvet değerlerinde 12 haftalık eg. 
programları sonrasında anlamlı bir değişiklik gözlenememiştir. Ayrıca PSPP puanları ve fizyolojik d e 9 ' l u t 

deki değişimler arasında anlamlı ilişkiler bulunmamıştır. Sonuç olarak aerobik türdeki egzersizlerin vu 
yüzdesini azaltmada ve kısmen fiziksel benlik algısı puanlarının artmasında etkili olduğu, yüzme eg 
diğer gruplara oranla maksimal oksijen tüketimini daha fazla arttırdığı söylenebilir. 

The purpose of the present study was to examine the effects of different exercise intment'on^as 

physical şelf perceptions and some physiological parameters of male university students. Thıs stuy ̂  Â 

aimed to investigate the relationships between changes in physical self-perceptions and c™"9 «" 
physiological measures after 12 week exercise programs. 48 male university students aged beı • 
years who took elective courses at the Physical Education and Sport department voluntarıly em ^ 
study. Participants v/ere randomly and egually assigned to swimming, running, cycling and contro g 

"Physical Şelf -Perception Profile (PSPP, Fox & Corbin, 1989)" was administered to ali partıcıpanıs n 
after 12 week exercise programs. Besides, strength, V02 max consumption, body composıtıon wer ̂  _ 
before and after interventions. Participants in the exercise groups attended either swimming, running 

M UISJ^. 

oer day, 3 days a v/eek for 12 weeks with 60-80 of their heart rate reserves. On the 
nroupdi'dnotparticipate any regularphysicalactivity. Theresults of 4x2(Treatment: 

o/running/cycling/cont rol x Time: pre/posttest) ANOVA's with mixed design repeated 
,s of PSPP revealed that perceived body attractiveness and physical şelf worth scores of 

nroups improved more than control group from pre to post measurements. Results of 4x 2 
^eö design repeated measures on physiological measures revealed that V02 max 
"rticipants in swimming group improved more than other two intervention groups and control 

• hand the body fat percentage of exercise participants in different interventions decreased 
oaram as compared with control group. No significant differences were observed in strength 
jUps Furthermore, no significant associations were obtained between changes in PSPP 

s in physiological variables. İt can be concluded that aerobic types of exercise are effective 
i body fat percentage and partially effective in the enhancement of how individual perceived 

'osychomotor domain and swimming is effective than other exercise interventions in " 
%ZZXJv02maxconsumption. 

the 



14-16 YAŞ GRUBU BİREYLERDE ATLETİZM ÇALIŞMALARININ S O S Y A I 
YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE ATILGANLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect of Athletics Training on Social Efficancy Expectation and Assertivene. 
16 Age Group Individuals Ss at 1*. I 

'Mehmet EFE, Füsun ÖZTÜRK, ŞenavKûp.A 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü B 
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GİRİŞ: Spor genel anlamıyla, organizmanın bütünlüğü ilkesine dayalı olarak tüm kişiliğin eğitimi 
eğitimin tamamlayıcısıdır. Amacı insanların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunma 
Bu nedenle spor çalışmalarının hem atılganlık hem de sosyal yetkinlik beklentisine olumlu katkı sağla 
beklenebilir. Sosyal yetkinlik beklentisi; genel ilişkilerde gösterilen çaba, bir sosyal grup ya da etkinliğine ka 
ma, samimi tutum ve insanlardan yardım alıp verme gibi bazı becerileri gösterebilmeyi gerektirir. Atılganlık ise 
bireylerin kendilerini oldukları gibi anlatabilme, olumlu ve olumsuz duygularını iletebilme, kendilerine ters gelen 
isteklere karşı direnebilme ve karsısındakinden bir istekte bulunabilme gibi becerileri kapsar. Sosyal yetkinliky 
atılganlık, çocuk ve ergen gelişiminde özel bir öneme sahiptir. Diğer gelişim dönemlerine oranla ergenlik döne
minde sosyal yetkinlik ve atılganlık düzeyi bireyin daha sonraki sosyal ilişki ve etkileşimlerinin belirlenmesine 
etkili olur. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 14-16 yas grubu bireylerde atletizm çalışmalarının sosyal yetkini 
beklentisi ve atılganlık üzerine olan etkisini araştırmaktır. METOD: Çalışmada deney ve kontrol grupları için 10 
kız 10 erkek oluşturulmuştur. Deney grubu haftada iki gün 36 hafta (9 ay) branşa özgü temel atletizm çalışmala-
rina alınmıştır. Kontrol grubundaki 20 öğrenci herhangi bir antrenman programına katılmamıştır. Belirlenen 
deney ve kontrol grubuna kişisel bilgi formu, Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği ve Rathus atılganlık Envanteri 
çalışmalara başlamadan önce ekim ayı başında ön test olarak verilmiş, ardından ara takip testi mart ayı başındı 
gerçekleştirilmiş ve son test ise Haziran ayı sonunda yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13.0 istatistik prag 
ramında test edilmiştir. Grup içi farklılıkların karşılaştırılmasında Wilcoxon testi, iki grup arasındaki farklılıktan 
incelemek amacıyla Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. BULGULAR: Kontrol grubunda ön test, ara test vesa 
test SYB ve RAE puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Deney grubunda ön test SYB ve W 
puanları ara test ve son test SYB ve RAE puanları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılı 
bulunmuştur (p<0.001). Deney ve kontrol gruplarındaki deneklerin SYB ve RAE puanları karşılaştırıldığındı 
test SYB ve RAE puanlarında anlamlı bir farklılık yokken, ara ve son test SYB ve RAE puanlarında istatistik! 
olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.001). SONUÇ: Sonuç olarak, atletizm çalışmalarının, 14-16) 
grubu bireylerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve atılganlık düzeylerini arttırmada olumlu etken olduğu tesp 
mistir. 

INTRODUCTİON: İn general, sport is based on the principle of organism /n/egr/fy ^ an« 
complementary of a whole personality and general education. It's purpose is to contribute to peof.ve s t•> 
cognitive, emotional and social development. Therefore, it can be expected that sport trainings p ^ 
positive contribution to assertiveness and social efficacy expectation. Social efficacy expectatıon ^ 
indicating some abilities such as efforts in general relationships, attending a social group or a^'v'KveSt 
behavior, giving and asking help people. Assertiveness covers the abilities such as expressing the ^ a 

they are, conveying the positive and negative feelings, resisting the demands that are opposite rfa/X#ıj 
wishing for something from the others. Social efficacy expectation and assertiveness have special ı £*geCJ0â 
child and adolescent development. İn comparison to other developmental periods, social ^'^/^jdu&i 
and assertiveness levels have an impact on determining the social relationship and interaction o•' .^gp 
adolescence period. PURPOSE: İn this study, a research was made regarding effect of athletics v ^ 
social self-efficacy expectation and the assertiveness in the individual group of 14-16 years of ag ^ ^ 
For experiment and control groups constituted per 10 girls 10 boys. Experimental groups * 

trainings especially pertinent with their branches twice a week for 36 weeks (9 months). 
"^ trol group was not subjected to any training programme. İndividual Inguiry, Social Efficacy 

'rf Rathus Assertiveness Inventory were delivered with appointed experimental and control 
^the beginning of Octoberprior to training start, and there after, follow up test was delivered 

îmarch and the post test was made at the end ofjune. Obtained datas in this study were 
' °13 0 statistic programme. Wilcoxon test was used in the comparison of differences within 

M'tney U test was used to examine differences between two groups. FİNDİNGS: İt was found 
'sianificant difference betvveen their pre-test, follow up test and post test SEES-RAIS's in the 

However, it was found statistically significant differences when compared in the experiment 
'Lt-training SEES-RAIS's with their prior study SEES-RAIS's (p<0.001). When compared SEES-

eds 'in the experimental and the control groups, no significant difference was found in the pre 
-Jly differences were found when comparison of their SEES-RAIS's was made in the follovı up 

aJttest(p<0-001). RESULTS; Consequentially, athletics trainings was determined that positive factor 
=/ of Social Self-Efficacy Expectation and Assertiveness individuals of 14-16 years ol age. 
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SPORDA İMGELEME ENVANTERİNİN TÜRK SPORCULAR İÇİN U Y A R L A M . . 

ÇALIŞMASI N M A $ I 

Adaptation of Sports Imagery Ouestionnaire for Turkish Athletes 

'Esen KIZII nari ?cfj, 
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 

. _fto/Wag@/,0 

Hail ve arkadaşları (1998) sporcuların imgelemenin hangi türünü kullandıklarını belirlemek a 
Sporda imgeleme Envanterini- SIE (Sport Imagery Ouestionnaire- SIQ) geliştirmişlerdir. Bu çalışmada^30' 
imgeleme Envanteri Türk sporcular için uyarlanmıştır. Ölçeğin uyarlanması çalışmasına yedi spor bran ^ 
(atletizm, basketbol, eskrim, futbol, tenis, voleybol, yüzme) yaşları 15 ile 36 arasında değişen (M y a s- 19? 
3.45) 188 erkek (M yas= 20.00 ± 3.57) ve 149 kız (M yas= 18.97 ± 3.21) olmak üzere toplam 337 sporcu b 
mıştır. Orijinal envanter 5 alt boyut (Bilişsel Genel imgeleme, Bilişsel Özel imgeleme, Motivasyonel G( 

Uyarılmışlık, Motivasyonel Genel- Ustalık, Motivasyonel Özel imgeleme) ve 30 maddeden oluşmaktadır Envd 
terin yapı geçerliğini test etmek için verilere faktör analizi uygulanmış 4 faktör yaklaşık olarak varyansın %sv j 
açıklamıştır. Türk sporcularında Bilişsel Özel imgeleme boyutuna rastlanmamıştır. Diğer boyutlar "Bilişs3 
imgeleme", "Motivasyonel Özel imgeleme", "Motivasyonel Genel- Uyarılmışlık", "Motivasyonel Genel- Ustal9 
tır. Cronbach alpha ile hesaplanan iç tutarlık değerleri "Bilişsel imgeleme" alt boyutu için .81, "Motivasyona 
Özel" alt boyutu için .80, "Motivasyonel Genel Uyarılmışlık" alt boyutu için .71 ve "Motivasyonel Genel UstaM 
alt boyutu için .59 olarak bulunmuştur. Test- tekrar test güvenirliği için 36 sporcuya 3 hafta ara ile uygulanaa 
envanterin güvenirlik katsayısı Bilişsel imgeleme" için .74 , "Motivasyonel Özel imgeleme" için . 91, 
"Motivasyonel Genel- Uyarılmışlık" için .88, "Motivasyonel Genel- Ustalık" için .90 dır. 

Hali et. ait. (1998) was designed Sport Imagery Ouestionnaire- SIO to identify what kind of imageryM 
used by athletes. İn this study Sports Imagery Ouestionnaire was adapted for Turkish athletes.. 337 athIM 
(188 male (Mage= 20. 00 ± 3. 57) and 149 female (Mage= 18. 97 ± 3. 21)), from 7 various sports (trackd 
field, basketball, fencing, soccer, tennis, volleyball, swimming), aged between 15 to 36 years (Mage= 19.54t^ 
45) participated in the study. The original scale consists of 5 subscales (Cognitive General Imagery, Cogni 
Specific Imagery, Motivational Specific Imagery, Motivational General- Arousal, Motivational General- Mas/a 
and 30 items. Principle component factor analysis with varimax rotation was used for testing the consi 
validation of the scale and the percent of variance explained by the 4-factors is approximately 51%. Co 
Imagery subscale wasn't found for Turkish athletes. Other subscales were Cognitive Imagery, Motm 
Specific Imagery, Motivational General- Arousal, Motivational General- Mastery. The internal c 0 " s ' ^ 
estimates computed with Cronbach alpha were .81, .80, .71, .59 for Cognitive Imagery, Motivational W 
Imagery, Motivational General- Arousal, Motivational General- Mastery respectively. The test- retes''sl 

estimates derived from the data 36 athletes who responded to the questionnaire after a lapse of3we ^* 
.74 for Cognitive Imagery, .91 tor Motivational Specific Imagery, .88 for Motivational General- Arousaı 
Motivational General- Mastery. 
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ÜNİVERSİTELERDEKİ SPOR TARAFTARLARININ TAKIMLARI İLE 
FARKLI un ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ 

• „ 1 ovel of Soort Spectators from Different Universities with Their Teams 
Identification Levc. v 

«>Bengü GÜVEN, ̂ Mehmet DEMIREL <3>Hüseyin UNLU 
üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, ® Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, <3>Milli 

Eğitim Bakanlığı 
bguven § başkent, edu. tr 

B çalışmanın amacı farklı üniversitelerde okuyan spor taraftarlarının takımları ile özdeşleşme düzeyle-
ıektir Çalışmaya dört farklı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Spor 
kümlerinde okuyan (198 kız yas = 22.36+1.18 ve 402 erkek yas = 23.32±1.18) toplam 600 öğrenci 

olarak katılmıştır. Veriler, "Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği (Sport Spectator Identification Scale-
l/Vann ve Branscombe, 1993) yolu ile toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Günay 

.Tiryaki (2003) tarafından yapılmıştır. Verilerin analizinde "t" testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. 
;mada farklı üniversitelerdeki öğrencilerin spor taraftarı olarak takımları ile özdeşleşme düzeyleri arasında 

niamlı bir fark bulunmazken (p > 0.05), erkek ve kız üniversite öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p < 0.05). Ayrıca bir alt değişken olarak incelenen; taraftar birliklerine üye olan ve olmayan 
iniversite öğrencilerinin özdeşleşme düzeyleri arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.05). Sonuç 
olarak değişik illerde bulunan üniversitelerinBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Bölümleri 
öğrencilerinin spor taraftarı olarak takımları ile özdeşleşme düzeyleri birbirinden farklı değilken, kız ve erkekler-

g özdeşleşme düzeyleri farklılık göstermektedir. Ayrıca bir taraftar grubuna üye olan üniversite öğrencilerinin 
olmayan taraftar öğrencilere göre takımla özdeşleşme düzeyleri daha fazladır. 

The purpose of this study was to investigate identification levels of sport spectators from different 
'shies with their teams. A total of 600 students (198 female (Mage = 22.36± 1.18) and 402 male (Mage = 

m four different universities' School of Physical Education and Sports and departments of Sport 
untarily participated in this study. Data were collected by Sport Spectator Identification Scale-SSIC 

Branscombe, 1993). One Way ANOVA and T feste were used for statistical analysis. The findings 
there was no significant difference in identification levels of sport spectators from different 

their teams (p > 0.05). However, there were significant differences in identification levels 
ae and femaıe students (p < 0.05). Also significant difference was also found betv/een students who 

spectator groups and non-member students' identification levels with their teams (p < 0.05). As a 
on levels of sport spectators from different universities departments of Sport Sciences and 

s' identılicat- , a t m and Sports st'Jdents with their teams are similar. Hovvever male and female 
'*9herthannnn ml°1 S are different- Furthermore spectator group members' identification levels are 

«1 non-members students'. 

"°rds: Sport Spectator, Identification, University Students. 
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The Ways How Secondary Education Students Who Are Sportsmen and Who A 
Cope VVith Stress eN°t, I 

'(1> Fatih ŞENDURAN, (sı Tayfun MU J 
<>>Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, <!> Marmara Üniversitesi Beden Eöit 

Yüksekokulu'.kM 
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AMAÇ: Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören sporcu olan ve sporcu ol 
öğrencilerin stresle başaçıkma tarzları arasındaki ilişkiler değerlendirilecektir. Araştırmanın temeli, "Sporcu 
ve sporcu olmayan öğrencilerin stresle başaçıkma tarzları arasında anlamlı bir fark var mıdır ?"sorusunad 
yanmaktadır. YÖNTEM: Araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun tarzda hazırlanmıştır. Çalışmaya' 
sporcu, 495 sporcu olmayan toplam 813 öğrenci katılmıştır. Çalışmada Şahin ve Durak tarafından Türkçe 
"Stresle Başaçıkma Tarzları ölçeği" olarak uyarlanan, Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen "Ways of Copa 
Inventory" kullanılmıştır. Şahin ve Durak, "Stresle Başa Çıkma Stratejileri Ölçeğinin" güvenirlik çalışmaların» 
ölçeğin Kendine Güvenli Yaklaşım, Kendine Güvensiz Yaklaşım, iyimser Yaklaşım, Boyun Eğici / Çarestf 
Yaklaşım, Sosyal Destek Arama Yaklaşımı olmak üzere beş faktörden oluştuğunu, bu faktörlerin Cronbach A9 
katsayılarının .47 ile .80 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Araştırmacılar ölçeğin psikolojik belirtiler, çeşffl 
kişilik boyutları, durumsal değişkenler ile ilişkilerinin belirlendiği ve karşıt grup karşılaştırmalarının yapılî| 
çalışmalar sonucunda geçerlik ve güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu ve stresle başa çıkma stratejileri! 
ölçmek amacıyla kullanılabileceğini saptamışlardır. Likert tipindeki Stresle Başaçıkma Tarzları ölçeği, kişinin strej 
oluşturan durumu nasıl algıladığını, ne tür çözüm yolunu tercih ettiğini ve davranış tarzını değerlendirmektedir.M 
maddelik "Stresle Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği" 0-3 arasında derecelendirilmektedir (0=%0, 1=%30, 2=%^ 
3=%100). Ölçeğin puanlanmasında 1.ve 9. maddeler tersine puanlanmaktadır. Çalışmada, sporcu olan* 
sporcu olmayan grupların stresle başaçıkma tarzları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirin 
amacıyla bağımsız grup t-testi istatistik analiz yöntemi uygulanmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin stres 
başaçıkma tarzları karşılaştırıldığında; kendine güvenli yaklaşım faktöründe sporcu öğrenciler 15,27 puan 
sporcu olmayan öğrenciler 28,96 puan almış olup aralarında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 
3,366),(P<0.05). Boyun eğici yaklaşım faktöründe, sporcu öğrenciler 2,54 puan, sporcu olmayan öğrencili 
3,06 puan almış olup aralarında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (t=-2,762), (P<0.05). Ki 
güvensiz yaklaşım faktöründe sporcu öğrenciler 7,98 puan, sporcu olmayan öğrenciler 8,14 puar 
iyimser yaklaşım faktöründe sporcu öğrenciler 9,11 puan, sporcu olmayan öğrenciler 9,00 puan ( t = - * J 
sosyal destek arama faktöründe sporcu öğrenciler 7,00 puan, sporcu olmayan öğrenciler 7,11 puan (-• 
puan almış olup, faktörlerinin sporcu olma ve sporcu olmama parametrelerine göre anlamlı bir ilişki oluş 
tır (P>0.05). SONUÇ: Öğrencilerin, stresle başaçıkma tarzları değerlendirildiğinde; sporcu ö 9 r e n c ı l e r ı n ' a | ( | ^ 
olmayan öğrencilere göre strese maruz kaldıkları durumlarda, daha sıklıkla kendilerine güvenen y ^1 
tarzı göstermektedirler (P<0.05). Stres durumunda sporcu olmayan öğrenciler, sporcu öğrencilere 9°^ J 
sıklıkla boyun eğici yaklaşım tarzını tercih etmektedirler (P<0.05). Ölçeğin diğer başaçıkma tarzlar1, ^ 
güvensiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşım bulgularına göre, stres k a r ş l S i n

s o n j d a i J 
öğrenciler ile sporcu olmayan öğrenciler benzer davranış göstermektedirler (P>0.05).Çalışmanın .jJ 
sporcu öğrencilerin stresle başaçıkma tarzlarını, sporcu olmayan öğrencilere göre daha sıklıkla ve 
dıklarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Spor, Ortaöğretim, Stresle Başaçıkma, Kişilik. 

PURPOSE: İn this work, the relation between the ways how secondary education studen< ^ 
sportsmen and who are not, cope with stress, will be appraised. This research is based on the q ^, 
there a significant difference between the ways how students who are sportsmen and who are n0',4gğit 
stress?". METHOD: Research has been approve to the relational scaning model. 318 sportsmen an 

MAŞIAMMİ 
Şrun uıuıı 

.. resarch. "Ways of Coping Inventory" has used at research, which is developed by 
d is translated by Şahin and Durak for Turkish users with "Stresle Başa Çıkma Tarzları 

°sa Çıkma Tarzları Ölçeği", Şahin and Durak have given five factors at criterion of 

t 'Stresle oaş ^ seif.confidence, non-self-confidence, optimist, desperate and searching social 
Trmined that Cronbach Alfa coefficient of these factors are variable between .47 and .80. 
^termined that this criterion has enough acceptability and reliability for psychological 

!*/ ersonality dimensions and measuring strategies of cope with stress. Cope with stress ways 
' evaluates how a person perceives the condition that caused stress, what kind of solution 

ken

h ıme of action. Cope with stress ways criterion has 30 items and graduated with 0-3 (0=%0, 
•%100) At grade of criterion, 1. and 9. items grade on the contrary. At research has apply 

öt "test statistics analysis method for evaluating important difference between cope with stress 
\n and non-sportsman groups. DIAGNOSIS: When the ways that the students use to cope vıith 

<red- in şelf confidence approach factor the sportsmen students got 15,27 in score, the students 
sportsmen got 28,96 in score and there is a significant difference betvveen them (t=-

\ 0 05, !n şubmjssive approach factor, the sportsmen students got 2,54 in score, the ones who are not 
ot 3 06 in score and there is a significant difference betvveen them (t=-2,762),(P<0.05). İn şelf non 

approach factor, the sportsmen students got 7,98 in score, the ones who are not sportsmen got 8,14 
">re(t-599l '" optimistle approach factor the sportsmen students got 9,11, the ones who are not 

n got 9,00 score (t=,567) and in social support search factor, the sportsmen students got 7,00, the 
ı are not sportsmen got 7,11 score (t=-,857). There wasn't a meaningful relation betvveen the score 

\ts which were formed according to the parameters of factors vvhether the students are sportsmen or 
t(P>0.05). RESULT: When the ways how the students cope with stress are evaluated; in the conditions 

vhere the students are exposed to stress, the sportsmen students show more şelf confidence than the ones 
are not sportsmen (P<0.05). Under stressful situations the ones who are not sportsmen prefer more 
ssive way than the sportsmen students (P<0.05). According to the diagnosis in other approaches of the 

ways to cope with stress; şelf non confidence approach, optimistle approach and social support search 
roach, both types ofstudents show the same kind of behaviors (P>0.05). The results of this work shows that 

'smen students use the ways to cope with stress more frequently and more effectiveiy than the ones 
who are not sportsmen. 

Keywords: Sports, Secondary Education, Cope Mh Stress, Identity 
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TOPLUMSAL KURUM OLARAK SPOR VE İŞLEVLERİ 

Sports as a Social Institution and İts Functions 

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yükseİ^ 

y^Pjan§akdeniz. 

AMAÇ: Spor, en eski ve temel toplumsal kurumlardan biridir. Bütün sosyal kurumlar gibi toplu 
yaçlardan doğmuştur. Bu temel ihtiyaçlar olduğu ve spor bunları karşılayabildiği sürece de, bir sosv» 
olarak varolacaktır. Spor, toplumsal bir kurum olarak, en az diğer temel kurumlar (aile, ekonomi siya 
eğitim, iletişim, hukuk, sağlık...) kadar incelenmeyi hak etmektedir. Hatta bu (sporun toplumsal bir kurum 
ele alınması), günümüzde bir zorunluluktur. Bu çalışmada, toplumsal bir kurum olarak spor ve işlevlerini 
şılması ve tarihsel ve kültürel değişmelere koşut, spor ve işlevlerindeki değişmelerin analizi ama 
YÖNTEM: Bu araştırma, amacı açısından, tanımlayıcı/betimleyici, kapsadığı zaman açısından d: 

kullanılan teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal/kavramsal tartışmadır. BULGULAR: Spor, to" 
bütünün önemli bir parçasıdır. Sosyolojik olarak, olay ve olguların karşılıklı ilişki ve bağlantısını, sportif j 
ele alırken de göz ardı etmemeliyiz. Sporu, yer aldığı doğal ortamdan ve toplumsal ilişkilerden bağımsız 
nemeyiz. Toplumlar değiştikçe, spor kavramına yüklenen anlam ve işlev de değişmiştir. Spor, insanın 
karşı yaşamda kalma ve etkin olma çabasının bir provası olarak ortaya çıkmıştır. Spor olgusundaki değr 

dönüşümleri, kısaca şöyle özetleyebiliriz: (1)Spor, geçmişte belirli bir toplumsal sınıfın serbest zam 
değerlendirme etkinliği iken, günümüzde (izlemekten yapmaya kadar) geniş kitlelere mal olmuştur. (2)G 
organize biçimde gerçekleştirilmeyen bir serbest zaman etkinliği olan spor, günümüzde göreceli olarak 
olmuş ve kurumsallaşarak yaygınlaşmıştır. (3)Spor, salt serbest zamanları değerlendirme etkinliği 
çıkmış, bu alanda çalışan bir profesyonel meslek grubu (profesyonel sporcular, yöneticiler... vb.) oluş 
(4)Profesyonelleşme, beraberinde sporun endüstrileşmesi; spor ve sporcunun metalaşması sürecini ç 
SONUÇ: Bir toplumsal kurum olarak sporun, her geçen gün giderek büyümesi (gelişmesi değil), 
değişen ekonomik ve toplumsal koşulları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıl 
Spordaki değişiklikleri, dünyadaki ekonomik ve kültürel değişikliklerden bağımsız ya da bundan farklı j 
meyiz. Serbest piyasa ekonomisinin ve uluslararası rekabet koşullarının egemen olduğu küreselleşen r 
yaşananlardan, spor da payına düşeni alacaktı, almıştır da. Sporun birçok (olumlu ve olumsuz) to 
işlevinden söz edilebilir. Bunların bir bölümü bireyden topluma, bir bölümü de toplumdan bireye dogı 
etkindir. Başta spor bilimciler olmak üzere, spora ilişkin büyümenin gelişmeye, önemli olma sürecır 
olma sürecine dönüşmesine ve sporun değerlerine katkı yapılmalıdır. 

AIM: Sports is one of the oldest and most important social institutions. Like ali social ıns. 
emerged due to social needs. As long as these needs exist and sports can meet them, it mil exista 
'ınstitution. As a social Institution sports deserves to be researched as much as the other main socıa -• 
(family, economy, politics, religion, education, communication, law, health) and in fact it is a necessl^ 
this study, it has been intended to discuss sports as a social Institution and its functions and 
analysis on sports and the changes in its functions parallel to the historical and cultural changes-
This study is a descriptive discussion in its aim, a periodic (discussion) in the length of time 
conceptual/theoretical (discussion) based on books and articles in its technique. INVENTIONS. g\ . 
important part of the whole society. From the sociological point of view, we shouldn't ignore the mu 
and connections of events and facts while considering sports processes. We can't consider sp • 
from its natura! environment and social relations it takes place. As long as societies have changeu, 
and function of the sports concept has changed too. Sports appeared as a rehearsal of the e"0ll c 

sun/ive and to be active in the nature. We can summarize the changes and transformations in tn 

• n) While sports was a spare time activity for a specific group in the past, today it is 
t (2)Whereas sports wasn't an organized spare time activity in the past, today it has 

3ftvelv organized and institutional. (3) Sports is no longer a spare time activity, there is 

9read,[.' /prcfessional athletes, managers ete. ...). (4) Professionalism has caused the 
ization of sports and the merehandising of sports and sportsmen. CONCLUSION: The 

The development) as a social ınstitution, forces us to reevaluate it in consideration of the 
,oorts (not ^ conditions in the world. We can't make a distinetion between the changes in 

%£yng economıc an^ ^ ^ ^ ^ mic and cultural changes in the world. Sports will also take its share of the happinings in 

where free market economy and International competing conditions dominate, and it 
• nositive and negative social functions of sports can be mentioned. Some of them are more 
sis to society, and some from society to individual. A lot of contribution should be made by 

!s scientists tothe process ol growth in sports into "development" and the process of being 
~-y • '•' / ı,„,v,,-, "nalnahla"anrl tn thp vali/AÇ nfsnnrts 

I into 
the process of being "valuable" and to the values of sports 



E07011 

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 
ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI 

Behaviors of the Students who is Educated İn Primary Schools Doing Sports and Not 
About Physical and Education and Sport 

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluTÂnkliZi 
murattekin76 ©gmail. com 

Bu çalışmanın amacı; farklı ilköğretim okullarında öğrenim gören spor yapan ve yapmayan öğrencilerin be
den eğitimi ve spora ilişkin tutum ve görüşlerini belirleyebilmektir. Çalışma grubunu; Konya, Karaman, Afyon ve Çorum 
il merkezlerinde ki ilköğretim okullarında spor yapan; 298'i erkek, 202'si kız, spor yapmayan 283'ü erkek, 217'si kız 
toplam 1000, 6.7. ve 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır, ilk olafak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatü
rün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur, 
olarak araştırmanın amacına ulaşmak için Sherrill ve Toulmin (1977) tarafından geliştirilen Özer ve Aktop (21 
tarafından Türkçe'ye adaptasyonunu sağladığı beden eğitimi dersi tutum ölçeği kullanılarak tesadüfi örneklem yolu1 

ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz gruplar için bağımsı; 
gruplar için Two Way Anova (iki yönlü varyans analizi) testi ve Tukey testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) 
paket programı kullanılmış ve ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0.76 bulunmuştur. Bu çalışmanın sonu
cunda; Araştırmaya katılan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin spor yapıp yapmama düzeyleri ve cinsi 
yet değişkenine göre beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bi 
farklılık bulunmuştur. [ F değeri =2,541 P=0,049<.05 ] Araştırmaya katılan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğren 
çilerin spor yapıp yapmama düzeyleri ve sınıf değişkenine göre beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum puanlan 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. [ F değeri =1,749 P=0,049<.05 ] Genel bir sonuca vara
cak olursak; Spor yapan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin yapmayanlara göre beden eğitimi dersine I 
ilişkin tutumlarının yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum 
puanları cinsiyet, sınıf ve spor yapıp yapmadıklarına göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Spor Yapan, Spor Yapmayan, ilköğretim, Öğrenci, Beden Eğitimi, Tutum 

The purpose aim of this study is to be able to determine the behaviours and opinions of different primata 
school students that are having sport lessons and not, about physical education and sport. The group of this study is 
composed of totally one thousand students at 6,7 and 8 grade that are 298 males students and 202 female students 
doing sport, 283 male students and 217 female students not doing sport at the primary schools in city centres t> 
Konya, Karaman, Afyon and Çorum. Firstly, the current information about the purpose of this study is learneo 
systematically by searching the details of the literatüre. İn this way, a theorical limitation about the topic has bem 
reached. Secondly, to realize the purpose of the study, a criterion of behaviour in physical education lessons that wss, ı 
developed by Sherrill and Toulmin (1977) and was translated into Turkish by Özer and Aktop, was put into practise m 
the primary school students by using children's attitude inventory toward physical education(CAIPE) and the wayM 
random illustration. İn the data analysis Two Way Anova for independent Groups and Tukey tests were used.P<»M 
meaningfulness was taken.SPSS (Statistical Package for Social Sciences) packet programme was used for analf"l 
the data and finding the calculated worth and Cronbach's Alpha Coefficient of 0,76 was obtained. As a resült ol' 
study; an expressive difference were found from the point of view of statistical between level of doing sport 0 ' " • 
doing sport and attitude points which relation with sport lesson and physical education according to the 9efl 

vahable of the students is learning in Primary School who joined the study.(F=2,514 P=0,049<.05).An exPreZM 
difference were found from the point of view of statistical betvveen level of doing sport or not doing sport and attlZm 
points which relation with sport lesson and physical education according to the grade variable of the s,uCİen^m 
learning in Primary School who joined the study. (F= 1,749 P=0,049<. 05) As a general result, the students who oOJT 
sport in primary school have higher attitude to physical education lessons than students not doing sport. Stud 
attitude points related to physical education and sport lesson have a difference according to gender of students, v% 
grade and doing sport and not doing sport. 

Keyvvords: Doing Sport, Not Doing Sport, Primary School, Student, Physical Education, Attitude-
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••l7FrJLİ EGZERSİZ YAPAN KADINLARIN BEDEN ALGILARININ YAŞ VE EGZERSİZ 
D U Z DAVRANIŞINA GÖRE İNCELENMESİ 

. R e | a ted Perceptions of Female Exercisers: Age and Exercise Behavior Differences 

iVEmine ÇAĞLAR, Atike Ö. BA YSAL, ®F. Hülya AŞÇI 
kkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale, <2>Başkent Üniversitesi, Sport Sciences 

m Department, Ankara 
eminecaglar§kku. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, düzenli egzersiz yapan kadınların beden algılarının yaş ve egzersiz değişkenle
rle qöre incelemektir. Ankara'daki 11 spor ve rekreasyon merkezinde düzenli egzersiz programlarına devam 

eden 337 kadın (X yaş =38.19, Ss=11.07 yıl) katılımcı araştırma grubunu oluşturmuştur. Beden algısını değer
lendirmek için araştırma grubuna Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE) ve Kendini Fiziksel Tanımlama Envante-
ri'nin Vücut Yağı ve Görünüm alt ölçekleri uygulanmıştır. Araştırma grubu 18-25, 26-35, 36-45 ve 46 yaş ve 
üzeri olmak üzere 4 yaş grubu oluşturulmuştur. Tek yönlü varyans (univariate) analizi sonuçları, vücut yağı alt 
ölçeği (p<0.01) ve sosyal fizik kaygı (p<0.05) puanlarında yaş grupları arasında anlamlı fark olduğunu ortaya 
koymuştur. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için uygulanan LSD testi sonucunda, vücut yağı alt 
ölçeği puanları açısından 26-35 yaş ve 46 yaş ve üzeri yaş grupları arasında ve sosyal fizik kaygı envanteri 
puanlarında 18-25 yaş grubu ile diğer tüm gruplar arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Vücut yağı alt 
ölçeğinde 46 yaş ve üzeri yaş grubunun en düşük puana, sosyal fizik kaygı envanterinde ise 18-25 yaş grubu
nun en yüksek puana sahip olduğu belirlenmiştir. Beden algılarında egzersize katılım süreleri açısından fark 
incelendiğinde sadece sosyal fizik kaygı puanlarında 3 yıl ve üzeri devam eden grubun diğer gruplardan (1 
yıldan az ve 1-2 yıl) farklı olduğu bulunmuştur (p<0.09). Bu grup en düşük sosyal fizik kaygı puanlarına sahiptir. 
Haftalık ve günlük olarak egzersize katılım sıklıkları açısından beden algılarında anlamlı fark bulunmamıştır. 
Sonuç olarak düzenli bir egzersiz programına katılan ileri yetişkin kadınların vücut yağı açısından daha olumsuz 
beden algısına, genç yetişkin kadınların ise daha yüksek sosyal fizik kaygıya sahip oldukları söylenebilir. 

The purpose of this study was to investigate body related perceptions of females attended regular 
exercise programs with regard to age and exercise behavior variables. Three hundred and thirty seven females 
%ge =38.19, SD=11.07 years) in 11 recreational and sport center in Ankara voluntarily participated in this 
My. Social Physique Anxiety Scale (SPAS), Body Fat and Appearance subscales of Physical Self-Description 

Uuestionnaire (PSDQ) were administered to ali participants to assess their body related perceptions. 
'tıcipants were categorized into four age groups as 18-25, 26-35, 36-45, and 46 years and above years. 

wariate analysis of variance revealed significant age differences in body fat subscales of PSDQ (p<0.01) and 
üphysique anxiety scores (p<0.05). Post-hoc LSD test showed that there was significant difference in 

,lrc

?

e'ved bodyfat betvveen the age group of 46 years and above and 26-35 years old age group. İn addition, 
Y*-ars °W age group was also different from other age groups in SPAS. The age group of 46 years and 

SPAI I- ? / l e !°W6St SCore m bo^fat subscale anci tne 18~25 years o W a9e 9rouP naçi the bighest score in 
ex : Univariate analysis of variance revealed only significant difference in SPAS with regard to length of 
oiher^h ^artlC'pation favor'n9 exercisers who attended exercise for three years and above (p<0.09), but not in 
app Y related perceptions. İn addition, no significant differences were obtained in SPAS, body fat and 
Muit / a " C e subscales m ,erms 0T frequency of exercise per week and per day. İt can be concluded that late 
s°cialnh exerc'sers nad more negative body fat perception and early adult female exercisers had higher 

Pnysıgue anxiety compared to other age groups. 
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SPORDA ESİN KAYNAĞI PROGRAMININ DENETİM ODAĞI ÜZERİNE ETtri 
(BASKETBOL TAKIMI UYGULAMASI ÖRNEĞİ) 

The Effect of the Avvareness of Inspiration on Locus of Control on Male Ba«ı, 
Players Ke,ba" 

^Yıldız ÖZTANUIIISDY <2>Zekj _ 

d Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kocaeli, <2>Kocaeli Üniversitesi Beden Eöitı 

yüksekokulu ^ Z l 
. ^İ£2£^@hofm^ 

Bu çalışmanın amacı, düzenli antrenman döneminde esin kaynağı programının denetim odan - J 
etkisine yönelik danışma süreci uygulamasının sporcunun sportif performansı (psikolojik) üzerine et? 
incelenmesidir Deney ve kontrol grupları Türkiye basketbol ligi B grubunda karşılaşan iki erkek basketbol 
mından 23 oyuncu olarak seçilmiştir. Takımlardan deney grubu 11, kontrol grubu 12 kişi olarak belirlenirdi 
Takim oyuncularının yas ortalaması 24,08 antrenman yas ortalaması 11,8 dir. Bu çalışma haftada bir oû 
dakikadan 10 hafta boyunca uygulanmıştır. Ön- son testlerde veri toplama aracı olarak; iç -Dış Denetim od 
Envanteri kullanılmıştır, istatistiksel değerlendirmeler SPSS 10.0 paket programında, tanımlayıcı ıstaüsf 
Wilcoxon ve Mann-VVhitney U testleriyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda denetim odağı Ölçeğinin deneK 
grubunun ön test değerleri ortalama 10,36±1,74, son test değerleri ise ortalama 8,09±2,54 olarak bulunmuşa 
Elde edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubunun ön M 
değerleri ortalama 11,00±3,01, son test değerleri ise ortalama 11,33+3,20 olarak bulunmuştur. Elde ecia 
değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak, 10 haftalık esin kaynağı pmf-
ramının denetim odağı üzerine etkisi olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Esin Kaynağı, Denetim Odağı, Danışma Süreci 
PURPOSE: The purpose of this study was to investigate the effect of the awareness of insptratim 

locus of control on male basketball players. İn this purpose, 23 players (11 players expehment group,i 
players control group) who played in Turkish basketball B league, joined our study as voluntary. The avafll 
age of experiment group's players was approximately 25,00+3,19, and control group's players 
approximately 23.25±3.91 and also the avarage age of the training was in experiment group; 11,81+3,31 
on the other hand at control group it was 9,75±3,95'. This study was practiced 60 minutes önce dayper 
during 10 weeks. Locus Of Control Scale was used tor collecting data in pre-tests and post-tests. Wilco» 
Mann-VVhitney U tests were used tor statistical analysis. Significance was set at the p<0,05 tevel.Da 
analyzed with SPSS 10 tor Windows. FİNDİNGS: İn experiment group, pre-test Locus of Control S 
was approximately 10,36+1,74, post-test point was 8,09±2,54 At the findings it was observed thati 
differences between the pre-test and the post test state anxiety points was (p<0.05). İn control 9r0UP^ 
state anxiety test point was approximately 11,00±3,01, post test point was 11,33±3,20. İn the co J 
there were not any significant differences between the pre-test and the post- test anxiety pom 
RESULT: as a result of statistical analysis, it was found that the effect of the awareness ot m 
anxiety was positively on male basketball players. 

Keywords: Anxiety, Basketball, Male, Inspiration 
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crİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ 
B E D E N i VE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLİŞKİN TUTUM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 
TATMİN' "C 

lation b e t w e e n Job Satisfaction and Attitude of Being Research Assistant 
in the School of Physical Education and Sports 

'Erkan Faruk SİRİN 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

erkanfaruk §yahoo. com 

stırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu araştırma görevlilerinin iş tatmini ve öğretim üyeliğine ilişkin 
^ÖUİT) bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki 

kovmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ömeklemini; Türkiye genelinde faaliyet göstermekte 
'eğitimi ve spor yüksekokullarında-bölümlerinde görev yapan yüz yüze görüşme ve e-mail yolu ile araştır-

ıtılan 96 araştırma görevlisi oluşturmaktadır, iş tatmin düzeyleri İş Tatmin Ölçeği" (Baş ve Ardıç, 2001), öğre-
! ilişkin tutum düzeyleri ise "Araştırma Görevlilerinin Öğretim Üyeliğine ilişkin Tutum Ölçeği" (Semerci, 

(Sanılarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde, bağımsız grup t testi, Kruskal VVallis-H testi, Mann Whitney-U 
Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma görevlilerinin cinsiyet değişkenine göre ÖÜİT puan ortala-

nalan genel iş tatmini ve iş tatmini alt boyutlarından iletişim boyutu hariç diğer alt boyut puan ortalamaları arasında 
ılı düzeyde farklılaşma saptanmamıştır. Yaş değişkenine göre, araştırma görevlilerinin ÖÜİT puanları, genel iş 

itminleri ve iş tatmini alt boyutlarından işin niteliğinden tatmin, kurum imajından.tatmin, iş güvencesi, akademik 
mdan tatmin, yöneticiden (danışmandan) tatmin, iletişim ve çalışma arkadaşlarından tatmin puanları anlamlı 

ûzeyde fanklılaşmamaktadır. Diğer taraftan ücretten tatmin puanların da yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklı
na saptanmıştır. Araştırma görevlilerinin hizmet süresi değişkenine göre iş tatmini, iş tatmini alt boyutları ve ÖÜİT 

puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşma bulunmamıştır. ÖÜİT'ları ile genel iş tatmini, işin niteliğinden tatmin 
* kurum imajından tatmin, arasında orta düzeyde pozitif yönlü; iletişim ve çalışma arkadaşlarından tatmin alt boyutları 

la düşük düzeyde pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Diğer taraftan araştırma görevlilerinin ÖÜİT ile iş 
alt boyutlarından iş güvencesi, akademik ortamdan tatmin, yöneticiden (danışmandan) tatmin ve ücretten 

ıin arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi, iş Tatmini, Tutum 

'< study has been carried out to determine it job satisfaction of the research assistants at School of 
ation and Sport and their attitudes to university lecturers varies in the meaningful level regarding some 

fınd out the correlation between them. The sample of the research includes 96 research assistants 
ıthe research (by interviewing) face to face and by e-mail at the School of Physical Education Sports 

ınelevels of job satisfaction have been determined by Job Satisfaction Scale (Baş and Ardıç, 2001) 
-! ?nn!!İUdeS °f the lecturers have been determined by the Research Assistants' Attitude to Lecturers' 

Correiat &'" 'he ^ a n a , y s ' S | independent group t test, Kruskal Wallis-H test, Mann Whitney-U test and 
ıon Analysis have been applied. The research assistants' points and general job satisfactions, 

Msimion oîth " and QUal'ty of'ob sat'sfaction'the ima9e ol the institution, the satisfaction of job security, 
academic atmosphere and executive consultant, the communication and the satisfaction points 

W levei mfhVent ^ Vaiİed accordin3 t0 the di{terent age variable. On the other hand, differences in the 
* assistants' s P°int$ °f- S a ' a ^ satisfaction according to the age variable have been confirmed. According to 

action and M / f 6 ^"^ vaıiable no differences have been found in the job satisfaction, the subdimension 
• «'d resea h avera9e ol the Points of lecturers. A moderate positive versatility among general job 

•,he oommunicat asststants' attitude t0 lecturers, the satisfaction from the job quality and image of the 
w- a moderate ^ , h e satisiaction with his colleagues as the subdimension has been confirmed. On the 

0 1 assistantS' amT^ versamY relati°n « meaningful level has not been found among job security from 
'n,r°rnthe.» f to lecturers as the subdimension, the satisfaction of the academic atmosphere, the 
Key»ord consul>ant and the satisfaction with the salary. 

esearch Assistant, Number of Faculty, Job Satisfaction, Attitude 
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BASKETBOL TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRMESİ, GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ 
ÇALIŞMASI 

Basketball Attitude Scale: Development, Reliability and Validity Study 

<1>Erman ÖNCÜ, Bülent GÜRBÜZ, w Hüseyin Mehmet TUNÇKTi 
W Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Trabzon, (2>Gazi Üni
versitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara, <3>Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor 

Bilimleri Bölümü, Ankara 
mtunckol§gazi.edu.tr 

Basketbol; günümüzün popüler spor dallarından biri olup büyük kitleleri peşinden sürüklemektedir, 
Literatürde, basketbola yönelik ilgilerin oluşumunda, kişilerin eğitim ve kültür seviyelerinin önemli rol oynadığını 
vurgulayan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bakımdan böyle bir ölçeğin hazırlanması, genelde 
basketbola yönelik tutumları etkileyen etmenlerin belirlenmesinde özelde ise eğitim seviyesi ile basketbola 
yönelik tutumlar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde oldukça faydalı olacaktır. Bu noktadan hareketle, bu 
çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin basketbola tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir yeni bir ölçek 
geliştirmektir. Araştırmaya 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında, Ankara'da 6 farklı bölümde ve farklı 
sınıflarda öğrenim gören 76 (%62,8)'sı bayan ve 45 (%37,2)'i erkek olmak üzere toplam 121 üniversite öğrencisi 
katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden 67 (%55,4)'si spor yaptığını belirtirken 54 (%44,6)'ü de spor 
yapmadığını belirtmiştir. "Basketbol Tutum Ölçeği'Yıin (BTO) yapısal geçerliğini test etmek için toplam 35 madde 
ile Temel Bileşenler (Principle Component) faktör analizi yapılmıştır. Yük matriksi sonuçları incelendiğinde, 
ölçeğin 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve 14 maddenin ölçekten çıkarılması gerektiği anlaşılmıştır. Madde 
yük değerleri I. Faktör (14 madde) için 0,631-0,831 ve II. Faktör (7 madde) için 0,632-0,864 arasındadır. Ölçekte 
yer alan 21 madde %63,38'ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alpha iç 
tutarlılık katsayısına bakılmış ve bu değer 0,9450 olarak bulunmuştur. Katılımcılardan ölçekte yer alan ifadeleri 
Likert tipi 5 ("Hiç Katılmıyorum" =1 ve 'Tamamen Katılıyorum"= 5) aralıklı seçenekler üzerinden değerlendirme
leri istenmiştir. Ölçekten alınan en yüksek puan 105, en düşük puan ise 21'dir. Basketbola yönelik tutum ölçeği 
çalışmasında puan ortalaması 60,59 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; "Basketbol Tutum Ölçeği" üniversite 
öğrencilerinin basketbola yönelik tutumlarını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit 
edilmiştir. 

Novvadays, basketball is one of the popular sports and attracts crowd of people. İn the literatüre, there 
are limited studies that emphasize the significant roles of education and culturat level of individuals in forming 
attitudes tov/ard basketball. Therefore, developing such a new scale is mostly useful to determine the factors 
affecting to attitudes tovvard basketball and particularly essential to evaluate the relationship between education 
level and attitudes toward basketball. At this point, the purpose of this study was to develop a new valid and 
reliable scale tool to measure attitudes of university students toward basketball. İn 2005-2006 spring term, 76 
(62,8%) female and 45 (37,2%) male, totally 121 (Mage21,13 ± 2,02) university students from 6 different 
departments and classes in Ankara participated to this study. Furthermore, 67 (55,4%) students stated 
participating to sport and 54 (44,6%) of them stated not participating. Principle Component factor analysis was 
performed with 35 items in order to identify the underlying dimensions of the "Basketball Attitude Scale" (BAS) 
The loading matrix supported 2 factor structure and 14 items were eliminated from the scale. İtems load values 
were ranged between 0,631-0,831 for Factor I (14 items), 0,632-0,864 for Factor II (7 items). 21 items in the 
scale explains 63,38% of the variance. İn order to test reliability of the scale, internal consistency (Cronbach 
Alpha) method was used and the internal consistency of the whole scale 0,9450 which was also satisfactory-
Participants were asked to rate each item on a Likert type scate ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 
agree) in which 105 is the highest grade and 21 is the lowest. Besides, the average score of ali participants was 
60,59. As a CONCLUSION, it can be said that, Basketball Attitude Scate is a valid and reliable instrument to 
measure the attitudes of university students toward basketball. 

Keyvvords: Basketball, Attitude, Validity, Reliability. 
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^ . 1 3 YAŞ GRUBU KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL BEDEN EĞİTİMİ, DERS DIŞI FİZİKSEL 
ETKİNLİK VE KULÜP TAKIMI ORTAMLARINDAKİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Examination of the Experiences of 11-13 Year Old Female Students in Physical 
Education Lesson, Extra Curricular Physical Activity and Club Team Context 

iDDeniz HÜNÜK, ®P. AVŞAR, (1>D. ÖZYURT, <W EREN, d>Y. AKINCI, <1>M.L İNCE 
MOrta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 

Ankara <2>Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 
dehunuk@metu. edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 11-13 yaş grubu kız öğrencilerin okul beden eğitimi, ders dışı rekreasyon 
amaçlı fiziksel etkinlik ve kulüp takımı ortamlarındaki deneyimlerini eğitmen, öğrenci ve veli bakış açıları ile 
incelemektir. YÖNTEM: Basketbol konusunda ders dışı rekreasyon amaçlı etkinliklerin düzenlendiği ve bünye
sinde kulüp takımı bulunan bir özel okul belirlenmiştir. Bu okuldan; 11-13 yaş kız öğrencilerin katıldığı (1) 
rekreasyon amaçlı bir etkinlik grubu, (2) bir okul takımı ve (3) beden eğitimi dersinde basketbol ünitesinin işlen
diği bir sınıf olmak üzere üç farklı eğitim ortamı temsilen seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini her üç etkinlik 
ortamından toplam 29 öğrenci, 12 veli ve 3 eğitmen oluşturmuştur. Öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan bir 
anket uygulanmış, veli ve eğitmenler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Güvenilirliğin sağlanması için veri çeşitlemesi yapılmıştır. BULGULAR: Her üç 
gruptaki öğrencilerin genellikle katıldıkları etkinliklerden zevk aldıkları anlaşılmıştır. Öğrenci, veli ve eğitmenler 
beden eğitimi derslerinin sırasıyla eğlence, spordan zevk alma ve fiziksel gelişimi desteklemesi bakımından 
önemli olduğunu vurgulamışlardır. Ders dışı rekreasyon amaçlı etkinliklerde ise sosyal ve fiziksel gelişim, kulüp 
takımı çalışmalarında ise fiziksel, sosyal ve beceri gelişiminin önemini ifade etmişlerdir. Beden eğitimi dersle
rinden zevk almadıklarını ifade eden kız öğrenciler genellikle neden olarak derslerdeki etkinliklerin erkek öğren
cilerin ilgi ve yeteneklerine göre planlanmasını göstermişlerdir. Her üç eğitim ortamında da eğitmenler tarafın
dan sistemli bir gözlem ve kayıt tutma sürecinin olmadığı, ayrıca öğrencilerin gelişimi ile ilgili veli ve öğrencilerle 
paylaşımın sınırlı olduğu anlaşılmıştır. SONUÇ: Sonuç olarak, her üç etkinlik ortamının algılanan hedef ve 
amaçlar açısından farklılaştığı söylenebilir. Her üç ortamda da öğrenci gelişimlerinin verilen eğitimin hedefleri 
doğrultusunda sistemli bir şekilde gözlenmesi ve bu gözlem sonuçlarının veli ve öğrencilerle paylaşılması bu 
eğitim ortamlarının verimliliğinin artırılması için gereklidir. 

PURPOSE: The purpose of this study was to examine the 11-13 year-old female students' experiences in 
physical education lesson, extracurricular physical activity and club team contexts with the view of ınstructors, students 
and parents. METHOD: A private school, included a female club team and ofiered extracurricular physical activities 
about basketball was identified. From this school, participating 11-13 years old female students, (1) a school team, (2) 
a group attending extracurricular physical activities and (3) a class of representing three different educational contexts 
were chosen. Participants of the study were 29 students, 12 parents and 3 ınstructors (physical educator and trainers) 
from the above mentioned three activity context. An open-ended questionnaire was administered to students and 
semi-structured interviev/s were conducted with parents and Instructors. Content analysis method was used for data 
analysis. Data triangulation method was used to provide reliability. RESULTS: The findings indicated that students in 
three different contexts generally enjoyed from activities that they participated. Students, parents and ınstructors 
ernphasized the importance ol physical education lessons in order of having tun, developing a tike toward sports and 
Physical development, respectiveiy. They emphasized the importance of social and physical development in 
•Ktracurricular physical activities, and physical, social and skill development in club team trainings. Female students, 
ı rePorted a dislike tovvard the physical education lessons, stressed the design of the lessons according to male 
tudents' interests and abilities. İt was seen that there was no systematic observation and recording processes by 

"istnjctors in ali three education context, and there were limited communication regarding the development of students 
^th parents and students. CONCLUSION: As a result, it was concluded that each three activity contexts had distinct 
[iaracteristics in terms of perceived objectıves and goals. to improve the educational effectiveness, students' 
eve/opmenr tovvard the educational objectıves of each context should systematically be observed and shared with 

Parents and students. 
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BAŞARI ALGISI ENVANTERİNİN (YETİŞKİN VERSİYONU-BAE-Y) TÜRK SPORCULARI 
İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI 

The Validity and Reliability Study of the Perception of Success Ouestionnaire (The Adult 
Version-Posq-A) for Turkish Athletes 

'Feride Zişan KAZAK ÇETİNKALP, Birol DOĞAN 
Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, izmir 

f.zisan.kazak@ege. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, Basarı Algısı Envanterinin (Yetişkin Versiyonu-BAE-Y) Türk sporcuları için ge
çerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek, yargıların beş değerlendirme basamağına göre yapıldığı 12 madde
den (görev yönelim-6 madde ve ego yönelim-6 madde) oluşmaktadır. Ölçek, farklı spor branşlarından 21.59 yas 
ortalamasına sahip 226 bayan (% 42.7) ve 303 erkek (% 57.3) toplam 529 sporcuya uygulanmıştır. Ölçeğin yapı 
geçerliliğini test etmek için, temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Madde ayırt ediciliği için bu altı alt 
ölçeğin her birindeki maddelerin madde-toplam test korelasyonlarına bakıldığında, değerlerin pozitif ve yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Cronbach alpha değerleri, görev yönelimi alt ölçeği için 0.87 ve ego yönelimi alt ölçeği için 
ise 0.85 olarak bulunmuştur. Bulgular, Basarî Algısı Envanterinin Yetişkin Versiyonu'nun Türk sporcuları için 
kullanılabilecek bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Başarı Algısı, Geçerlik, Güvenirlik 

The purpose of this study was to determine validity and reliability of 'The Perception of Success 
Ouestionnaire (Adult version-POSO-A)' for Turkish athletes. POSO-A consist of 12, six measuring task 
orientation, and six measuring ego orientation. Each item is rated on a 5-point Likert scale. Scale was 
administered to 529 athletes who were 226 female (% 42.7) and 303 male (% 57.3) with a mean of age 21.59 
years from different sport branches. Principle component factor analysis is used for testing the construct validity 
ol the scale. İn examining item-total test correlations, positive and high correlations were found. The intemal 
consistency of the scale was computed with the Cronbach alpha. The Cronbach alpha coefficients were 0.87 for 
task orientation and 0.85 for ego orientation. Ali of results showed that The Perception of Success 
Questionnaire-POSO-A can be used to determine Turkish athletes' task and ego orientation levels. 

Keyvvords: Perception of Success, Validity, Reliability. 
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SPORCULARIN BAŞARI ALGILARI VE ALGILANAN YETERLİK DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Examining the Relationships betvveen Athletes' Perceptions of Success and Perceived 
Competence Levels 

'Feride Zişan KAZAK ÇETİNKALP. Birol DOĞAN 
Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, izmir 

^ ^ _ f.zisan.kazak §ege. edu. t r 

Bu çalışmanın amacı, sporcuların basarı algıları ve algılanan yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve bu iki 
psikolojik yapı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya farklı spor dallarında yer alan 169 bayan ve 229 
erkek toplam 398 sporcu (X yas= 21.37 ± 2.46) katılmıştır. Sporcuların basarı algılarının belirlenmesinde "Başa
rı Algısı Envanteri-BAE"; yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde ise "Kendini Fiziksel Algılama Envanteri 
(PSPP)'nin Sportif yeterlik ve Genel fiziksel yeterlik alt ölçekleri kullanılmıştır. Sonuçlar, sportif yeterlik ortalama 
puanlarının bayan ve erkek sporcular açısından farklılaştığını ortaya koymaktadır. Başarı algıları ile yeterlik 
algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyonu sonucuna göre; başarı 
algıları ve yeterlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu bulgular iki yapı ara
sındaki ilişkiyi desteklemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Başarı Algısı, Yeterlik, Sporcu. 

The purpose of this study was to determine perceptions of success and perceived competence levels 
in athletes and also to investigate the relationship between these two psychological constructs. The participants 
were 169 female and 229 male athletes aged 21.37 ± 2.46 yrs, performing in a wide variety of sports. 'The 
Perception of Success Ouestionnaire" for determining perception of success and "Physical Şelf Perception 
Profile' for determining sports competence and physical şelf worth level were administered to subjects. The 
results of the present study indicated that there were significant differences between female and male athletes 
for the avarage score of sports competence. According to the Pearson Product Moment Correlation results, a 
significant relationship was obtained betv/een perceptions of success and competence levels. These findings 
supported the relationship between two psychological constructs. 

Keyvvords: Perception of Success, Competence, Athlete. 
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12 HAFTALIK STEP-AEROBİK EGZERSİZİNİN KADINLARIN BEDEN İMGESİ VE ÖZ 
YETERLİK İNANCI ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect Of 12 Weeks Step- Aerobic Exercise on VVomen's Body İmage and Şelf-
Efficacy Belief 

'Nuran APAYDIN, Ziya KORUÇ, SerdarKOCAEKŞİ 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

nuranapaydin §hotmail.com 

Bu çalışma, 12 haftalık step-aerobik programının kadınların beden imgesi ve öz yeterlik inançları 
üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya, Söğütözü semtindeki Delos Sports Club'a ve 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda düzenlenen step-aerobik kurslarına 
gelerek step-aerobik yapan 50 kadın katılmıştır. Verilerin toplanmasında Çok Boyutlu Beden imgesi Ölçeği 
(ÇBBİÖ), Öz Yeterlik Ölçeği (SES) kullanılmıştır. Ölçümler 12 haftalık step-aerobik programının 1., 4., 8. ve 12. 
haftalarında aynı ölçekler kullanılarak uygulanmıştır. Araştırma verileri, tanımlayıcı istatistikler ve MANOVA 
kullanarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, 12 haftalık step aerobik egzersizine katılan kadınlara 
yapılan ölçümler sonucu beden imgesi ölçenin alt boyut puanları açısından GD [F(3,196)=4.815;P<0.05], GY 
[F(3,196)=2.846;p<0.05], FUD [F(3,196)=4.904; p<0.05], FUY [F(3,196)=10.044; p<0.05], HY [F(3,196)=4.640; 
P<0.05], BBHO [F(3,196)=8.054; p<0.05], AKAK [F(3,196)=9.836; p<0.05] arasında anlamlı fark varken SD 
[F(3,196)=.654; p>0.05] ,SY [F(3,196)=1.059; p>0.05] ve KS [F(3,196)=2.137; p>0.05] boyutlarında anlamlı fark 
yoktur. Öz Yeterlik inancı puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır [F(3,196)=25.327;p<0.05], 
Sonuçta 12 haftalık step-aerobik programı kadınların Sağlık değerlendirilmesi, Sağlık yönelimi ve Kilonun 
sınıflanması alt boyutlarında farklılığa neden olmazken diğer alt boyutlarda fark göstermiştir. Ayrıca bu program 
kadınların öz yeterlik inançları üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Bu bulgular yaptırılacak olan step-
aerobik programının kadınların beden imgelerinde ve öz yeterliklerinde etkili olabildiğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Öz Yeterlik, Beden imgesi, Kadın, Step-Aerobik 

The aim of this study is to investigate the effect of 12 weeks step-aerobic exercise program on 
women's body image and self-efficacy belief. Participants of the study are 50 women who attended step-aerobic 
program in the Delos Sports Club and University of Hacettepe Sport Sciences and Technology High School. 
Multidimensional Body İmage Scale and Şelf- Efficacy Scale were used to collect data. Measurements are 
applied in the 1st, 4th, 8^ and 12^ weeks of the step- aerobic program. İn this research, data was analyzed by 
using descriptive statistics and multivariate variance analyses. The results indicate that there was a signilicant 
difference between GD [F(3,196)=4.815;P<0.05], GY[F(3,196)=2.846;p<0.05], FUD [F(3,196)=4.904; p<0.05], 
FUY [F(3,196)=10.044; p<0.05], HY [F(3,196)=4.640; P<0.05], BBHO [F(3,196)=8.054; p<0.05], AKAK 
[F(3,196)=9.836; p<0.05] subscales of Body image Scale and there wasn't a signilicant differences in SD 
[F(3,196)=.654; p>0.05] ,SY [F(3,196)=1.059; p>0.05] and KS [F(3,196)=2.137; p>0.05] subscales. The 
differences between seli'-efficacy scores are statistically signilicant [F(3,196)=25.327;p<0.05]. Consequently, 12 
weeks step-aerobic program causes differences in the v/omen's some subscales (GD, GY, FUD, FUY, HY, 
BBHO, AKAK) and there weren't any signilicant differences in the other subscales (SD, SY, KS). Also this 
program is effective on the women's şelf efficacy belief. These results showed that step aerobic program will be 
effective on women's body image and şelf efficacy. 

Keywords: Şelf Efficacy, Body İmage, VVomen, Step- Aerobic. 

SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME BİÇEMLERİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Analyzing Learning Modality of High Schools Students Who Are Doing Sports from 
Different Angles Considering Variables 

'Hakan Salim ÇAĞLAYAN, Erkan Faruk ŞİRİN 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

_ ^ _ _ _ _ hcaglayan§gazi. edu. tr 

Bu araştırma; liselerde eğitim gören ve spor yapan öğrencilerin öğrenme biçemlerini belirlemek; öğ
renme biçemlerinin anne ve babalarının eğitim düzeylerine, mesleklerine, ailelerinin gelir düzeylerine ve sahip 
oldukları kardeş sayılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu, 
2006-2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında, Konya il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 5 lisede örgenim 
gören ve farklı branşlarda okullarını temsil eden, müsabakalara katilmiş 192 sporcu öğrenciden oluşmuştur. 
Araştırmanın modeli tarama (survey) yöntemidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından 
geliştirilen kişisel bilgi formu ve Simsek (2002) tarafından geliştirilen "BIG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri" 
kullanılmıştır. Envanter bedensel, işitsel ve görsel olmak üzere üç öğrenme biçemini ölçmektedir. Her öğrenme 
biçemi için 16 madde içeren envanter, toplam 48 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırma için yapılan güvenirlik 
çalışmasında, envanterin "bedensel" alt testine ait güvenirlik katsayısı.689, "işitsel" alt testine ait güvenirlik 
katsayısı. 721 ve "görsel" alt testine ait güvenirlik katsayısı 766 olarak bulunmuştur. Envanterin tümüne iliksin 
güvenirlik katsayısı ise 884 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%)'ler kullanılmış, 
değişkenler arası iliksiler kay-kare istatistik yöntemi ile incelenmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 
Araştırma sonucunda; spor yapan öğrencilerin yarıdan fazlasının (%54,6) görsel, %22,4'ünün işitsel, 
%20,3'ünün ise bedensel öğrenme biçemine sahip oldukları; öğrenme biçemlerinin anne-babalarının eğitim 
düzeylerine, anne-babalarının mesleklerine, ailelerinin gelir düzeylerine ve sahip oldukları kardeş sayılarına 
göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Spor, Lise Öğrencisi, Öğrenme Biçemleri, BIG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. 

The research investigated to identify the learning modalilies of sports students and if this can be 
changeable depending on their parents' educational levels, their jobs or the number of their siblings. The 
experimental group consists of 192 students from 5 different high schools and took part in different competitions 
and the research took place in the second term of educational year of 2006-2007 in Konya in State schools. The 
model of this research is the survey method. We use personal Information forms, which is developed by the 
researcher and "BIG 16 Learning Modality Inventory" which is developed by Simsek (2002). We evaluate three 
learning modalities in these inventory; these are kinesthetic, visual, and auditory modalities as a kind of data. 
Every learning modalities have got 16 items in this inventory, there are totally 48 items in this inventory. The 
kinesthetic" text has got. 689 reliability coefficient, "auditory" text has got. 721 reliability coefficient, "visual" text 

"&s got .766 reliability coefficient in this inventory. The reliability coefficient is .884 in the whole inventory. The 
»egt/ency and percent are used in this data analyses, the relations between the differences are studied by Chi-
t>quare statistics technics. The meaning /eve/ is taken 0.05. The result of the research more than half of the 
tudents (54,6%) who do the sports have visual, 22,4% of them have auditory, 20,3% of them have kinesthetic 
" ? % modality. The result of the research showed that learning modalities didn't change depending on the 

Parents' educational levels, their jobs, the number of their siblings or income. 

Keywords: Sports, High School Student, Learning Modality, BIG 16 Learning Modality İnventory. 
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SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİNN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Analyzing Skills of Solving Problems of High Schools Students Who Are Doing Sports 
from Different Angles Considering Variables 

W Hakan Salim ÇAĞLAYAN, <2>Özden TAŞGIN, »özer YILDIZ 
<1>Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, <2>Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman, <3>Tatim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara 
hcaglayan @gazi. edu. tr 

Bu araştırma; liselerde eğitim gören ve spor yapan öğrencilerin problem çözme becerilerini belirlemek; 
problem çözme becerilerinin anne ve babalarının eğitim düzeylerine, mesleklerine, ailelerinin gelir düzeylerine 
ve sahip oldukları kardeş sayılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
grubu, 2006-2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında, Konya il Milli eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 5 lisede örge-
nim gören ve farklı branşlarda okullarını temsil eden, müsabakalara katilmiş 195 sporcu öğrenciden oluşmuştur. 
Araştırmanın modeli tarama (survey) yöntemidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından 
geliştirilen kişisel bilgi formu, Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe'ye uyarlaması Şahin, 
Şahin ve Heppner (1993) tarafından gerçekleştirilen "Problem Çözme Envanteri" kullanılmıştır. Verilerin anali
zinde, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştır
ma sonucunda; spor yapan öğrencilerin genel olarak problem çözme becerilerinin ve problem çözme yaklaşım
larının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir, öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarına ve toplamına ait 
puan ortalamalarının, anne eğitim durumu, anne-baba mesleği ve sahip oldukları kardeş şayisi değişkenlerine 
göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; baba eğitim durumu ve ailelerinin gelir düzeylerine göre ise anlamlı 
düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Spor, Lise Öğrencisi, Problem Çözme, Problem Çözme Envanteri. 

This research aims to identify the skills of problem solving of high school students; while doing this to 
find out whether problem solving changes depending on the parents' educational level, jobs, income and the 
number of their siblings. The experimental group consists of 195 students from 5 different high schools and took 
part in different competitions and the research took place in the second term of educational year of 2006-2007 
in Konya in State schools. The model of the research is the survey method. We use personal info form v/hich is 
developed by the researcher, "Problem Solving Inventory" is used in this study, which is developed by Heppner 
and Petersen (1982). This study is translated into Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993). We use them 
as a kind of data in this study. Mann VVhitney U and Kruskal Wallis-H test are used in the data analysis. The 
meaning level is taken 0.05. The research indicated that the skills of problem solving and approaches of prob
lem solving generally the sports students is medium level. The average point of the sub-dimensions and Us total 
of the skill of problem solving didn't change in a meaningful level accordingly parents' educational level, parents' 
jobs or the number of their siblings but it changed in a meaningful level depending on the educational level ol 
fathers and families' income. 

Keyvıords: Sports, High School Student, Problem Solving, Problem Solving inventory. 
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ANTRENÖRLERDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK-GÜVENİRLİK 
ÇALIŞMASI 

Validity and Reliability Study Of the Scale for Non-Ethical Behaviors of Trainers 

<1>Özbay GÜVEN, ̂ Erman ÖNCÜ 
tnGazi üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, <2>Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim 

Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Trabzon 
erman.oncu@mynet. com 

Bu araştırmanın amacı, antrenörlerdeki etik dışı davranışları sporcular açısından belirleyebilecek ge
çerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Spor ortamında antrenörlerin sergiledikleri etik dışı davranışlar, 
sporcu-antrenör ilişkilerinde büyük problemlere yol açmaktadır. Dolayısıyla bu problemlerin ortadan kaldırılması 
Türk Sporu'nun geleceği açısından da oldukça önemli bir yarar sağlayacaktır. Bu bakımdan özellikle bu yöndeki 
problemleri belirleyip tedbir almada gerekli olacağı düşüncesinden hareketle 'Antrenörlerde Etik Dışı Davranış
lar Ölçeği' geliştirilerek kullanıma hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2005-2006 
spor sezonunda lisanslı olarak spor yapan sporcular oluşturmaktadır. Çalışma, 16 değişik spor branşından 112 
sporcu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geçerlik-güvenirlik çalışması kapsamına alınan sporcuların 40 (%35,7)'1 
bayan ve 72 (%64,3)'si erkektir. Sporcuların yas ortalamaları ise 20,95 ± 2,68'dir. Ölçeğin geçerliğini test etmek 
amacıyla faktör analizi, faktör yapısını belirlemek amacıyla da döndürülmemiş ve asal eksenlere göre döndü
rülmüş (Varimax) temel bileşenler analizinden yararlanılmıştır. Ölçekte bulunan 40 maddeye ilişkin yapılan 
faktör analizinde; ölçeğin 3 faktörlü olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı da 19'a indirilmiştir. Madde yük değer
leri I.Faktör için 0,589-0,784; II.Faktör için 0,584-0,825 ve III.Faktör için ise 0,579-0,726 arasındadır. Ölçeğin 
güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alfa güvenirlik ve iki yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayı
sına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,9263 ve 0,8260 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; antrenörlerdeki etik 
dışı davranışları sporcular açısından belirlemek amacıyla hazırlanan ölçeğin, yapılan geçerlik ve güvenirlik 
çalışması sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Antrenör, Sporcu, Etik. 

The OBJECTIVE of this study is to develop a valid and reliable scaling tool to determine non-ethical 
behaviors of trainers towards athletes. Non-ethical behaviors conducted by trainers in sports environments 
result in serious problems in athlete-trainer relations. Thus, it shall be of significant use for Turkish Sports to 
remove this problem. To this extent, considering that it shall be necessary particularly in detection of such 
problems and taking the reçuired measures, this study aimed at developing and making available a 'scale for 
non-ethical behaviors of trainers'. The universe of the study consists of athletes who did sports in the 2005-2006 
sport season as licensed athletes. The study was conducted on 112 athletes from 16 different sports branches. 
Athletes under the study of validity and reliability study included 40 (35,7%) females and 72 (64,3%) males. The 
average age of the athletes is 20,95 ± 2,68. Factor analysis was conducted to test the validity of the scale, and 
the principle components (Varimax) analysis non-rotated and rotated in Tine with the basic axis was utilized to 
determine the factor structure. İt was determined in the outcome of the factor analysis concerning the 40 items 
m the scale that the scale is a tri-factor one and the number of the items was reduced to 19. The item load 
"a/ues are 0,589-0,784 for Factor I; 0,584-0,825 for Factor II and 0,579-0,726 for Factor III. Cronbach Alfa 
validity co-efficient and two halves test correlation (Spearman Brown) coefficient were analyzed in order to test 
™ reliability of the scale, and the said values were found as 0,9263 and 0,8260 respectively. As a 
^ONCLUSION; it was determined in the outcome of the validity and reliability study that the scale developed for 

etermining the non-ethical behaviors of trainers towards athletes is a practicable tool for scaling. 
Keywords: Trainer, Athlete, Ethic. 
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE 
YÖNELİK TUTUMLARI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Attitudes of Primary Teaching Program Students tovvards Physical Education Lesson: 
Reliability and Validity Study 

'Erman ÖNCÜ, Hamit CİHAN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Trabzon 

erman. oncu @mynet. com 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği bölümlerinde örgenim gören öğrencilerin uygulamalı beden 
eğitimi dersine yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya 
2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde 
örgenim gören 89 (%54,3)'si bayan ve 75 (%45,7)'i erkek olmak üzere toplam 164 üniversite öğrencisi katılmış
tır. Çalışmaya katılan öğrencilerden 86 (%52,4)'si spor yaptığını belirtirken 78 (%47,6)'i de spor yapmadığını 
belirtmiştir. Geliştirilen ölçek, 5'li Likert tipindedir. Olumlu tutum ifadelerinin seçenekleri 'Tamamen Katılıyorum", 
"Katılıyorum", "Kararsızım", "Katılmıyorum", "Hiç Katılmıyorum" seklinde sıralanmış; 5, 4, 3, 2 ve 1 seklinde 
puanlanmıştır. Olumsuz ifadelerin seçenekleri ise 1, 2, 3, 4 ve 5 seklinde ters olarak puanlanmıştır. Ölçeğin 
geçerliğini test etmek amacıyla ölçekte bulunan 40 maddeye iliksin yapılan faktör (temel bileşenler ve varimax 
döndürülmüş temel bileşenler) analizinde; ölçeğin tek faktörlü olduğu tespit edilmiş ve madde şayisi da 25'e 
indirilmiştir. Madde yük değerleri 0,739-0,884 arasındadır. Bu faktörün açıkladığı toplam varyant ise %66,79'dur. 
Ölçeğin güvenirliğini test etmek için Cronbach Alfa ve Spearman Brown iki yarı test güvenirlik katsayısına 
bakılmış; bu değerler sırasıyla 0,9785 ve 0,9590 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan en yüksek puan 125, en 
düşük puan ise 25'dir. uygulamalı beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği çalışmasında puan ortalaması 
104,04 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin uygulamalı beden eğitimi 
dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanan "uygulamalı Beden eğitimi Dersine Yönelik Tutum 
Ölçeği"nin, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiş
tir. 

Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmenliği, Tutum, Beden Eğitimi Dersi. 

The purpose of the present study was to develop a new valid and reliable scale to measure attitudes of 
Primary Teaching Program students toward physical education course. in 2005-2006 spring term, 89 female 
(54,3 %) and 75 male (45,7 %) totally 164 Primary Teaching Program students from Karadeniz Technical 
University voluntarily participated in this study. VVhile, 86 (52,4%) students participates the sport activities 
regularly, 78 (47, 6%) of them non-participants. Respondents were asked to rate each item on a 5-point Likert 
scale. While, the positive attitude items in the scale were scored from 5 (Strongly Agree) to 1 (Strongly 
Disagree), negative items were reverse scored. Principle Component Factor Analysis with Varimax Rotation for 
testing factor structure of the scale supported only 1 factor structure and items number reduced to 25. İtems 
load values were ranged betv/een 0,739-0, 884. Remained 25 items expiains 66,79% of total variance. To test 
the reliability of the scale internal consistency (Cronbach Alpha) and Spearman Brown split-half method was 
used and these values were found 0,9785 and 0,9590 respectively. The scale in which 105 is the highest grade 
and 21 is the lovıest. The scale where 105 is the highest grade and 21 is the lowest. The average scale score ol 
ali participants was found 104,04. İt can be concluded that the scale named as "Physical Education Attitude 
Scale" is a valid and reliable instrument to measure the attitudes of university students toward basketball. 

Keywords: Primary Education, Attitudes, Physical Education Course. 
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SOSYAL HİZMETLERE BAĞLI YUVALARDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIMIZIN 
YAŞAMSAL PROFİLLERİNE BİR BAKIŞ 

A View to Life Profiles of Children Sheltering İn the Social Services Loundry 

Bekir ÇOKSEVİM, 'Neşe AKPINAR. Zühal HAMURCU, Nazmı SARITAŞ 
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri 

coksevim@erciyes. edu. tr 

Yaşadığımız yakın çevremizde sessizce hayatı sürdürürken bazen olumsuz içimizi karartan haberlerle 
farkında olduğumuz kimsesiz çocuklarımızın fiziksel ve bazı fizyolojik özelliklerini belirleyerek, bu çocuklarımızın 
atletik performanslarına uygun spor branşlarına yönlendirme yapabilmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 
Kayseri sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı yuvalarda bulunan yaşları 11.4+0.5 yıl olan 33 erkek çocuğumuz 
(Aktif gurup) ile ailesiyle birlikte yaşayan ve yaşları 11,6±0.4 yıl olan 30 erkek yavrumuz (Pasif gurup) çalışmaya 
dâhil edildi. Bu çalışmanın yapılabilmesi için yetkili makamlardan gerekli izinler alındı. Çalışmaya katılan gönüllü 
çocuklarımızın fizik profil değerleri (yaş, boy uzunluğu, ağırlık) ile fizyolojik düzeyleri (nabız, basınç, oksijen 
satürasyonu, akciğer fonksiyon testleri) ve atletik performans düzeyleri (esneklik, jjikey sıçrama) test edildi. 
Ölçümler kış-yaz ayları içinde saat 15.00-18.00 arasında alındı. Bulgular bilgisayar ortamında eş olmayan 
student t testi uygulanarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Anlamlılık düzeyleri en az 0.05 olarak kabul edildi. 
Aktif gurubu oluşturan sosyal hizmetlere bağlı yuvalardaki çocuklarımızın fizik profil özellikleri, pasif gurup 
olarak belirlenen aile ortamında yetişen çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük olduğu 
(p<0.001), iki grup arasındaki fizyolojik özelliklerden oksijen doygunluğu istatistiksel yönden anlamsız bulunur
ken (p>0.05), kardiorespiratuvar bulgulardan kalp atım sayısı, zorlu vital kapasite, vital kapasite, maksimum 
istemli, ventilasyon hacmi gibi sosyal hizmetlerde yetişen çocuklarda pasif gurubu oluşturan çocuklarımızın aynı 
bulguları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli oranda düşük olduğu bulundu. (p<0.001). Atletik 
performans düzeyleri bakımından aktif ve pasif gurupların anaerobik güçleri arasında anlamlı bir fark bulunma
dığı (p>0.05), yuvada yetişen çocuklarımızın esneklik özelliklerinin pasif gurubu oluşturan çocuklarımız kadar iyi 
olmadığı (p<0.001) tespit edilmiştir. Sonuç olarak; sosyal hizmetlere bağlı yuvalarda özenle bakılan çocukları
mızın, fizik profil özelliklerinin düşük olduğu, fizyolojik özelliklerinden sadece oksijen satürasyonu hariç 
kardiorespiratuvar bulgularının diğer guruba göre olumsuz yönde farklı olduğu, atletik performans parametrele
rinden anaerobik güçleri çok yüksek olmasına rağmen çocukluk çağı sebebiyle esneklik özelliklerinin beklenen 
adar iyi olmadığı tespit edilmiş olup, bu yavrularımızın ölçülen genel atletik performans düzeyleri üzerine 

sosyal ve çevresel faktörlerin (özellikle psikolojik faktörler önemli olabilir), önemli oranda etkili olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çocuklarda Fiziksel Uygunluk, Çocukluk Çağı, Büyüme ve Gelişme 

The aim of study has been worked to detemine the physical and physiological characteristics of 
CJthhWh° aK IİVİn9 Under ne9ative conditions and depressed. The other aim is to direct to sports branches 

ıtn theır principles properly. The 33 male students (active group) who are 11.4±0.5 year and living in social 
e f V ,ces of Kayseri Government and 30 male students (passive group) who are 11.6±0.4 year and living with 

Dan- ies were included in this research. İt was allovıed to realize this research from releated directors. Ali 
P_wcıpant volunteers were tested about their physical profile measurements (old, lenght, weight), physiological 
Perf ^ h6art rate' arterial btood Pressure> oxygen saturation, pulmonary functions tests) and athletic 
l5nnmanCe teV6S (flextbilit¥ sur9^t test). The ali measurements were taken in the winter-summer between 

•UO and 18.00 o'clock. Our findings were evaluated statistically with unpaired student test by computer. İt was 
se°n!Pted significant levels as °05- The Physical profile principles of active group students living in the social 

^'ce laundry was found statistically very low rather than passive group living with family (p<0.001), the 
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oxygen saturation levels were not found significantly different between two groups (p 0.05). The 
cardiorespiratuar findings that are heart rate, force, slow vital capacity and maximum voluntary volume were 
found statistically significant very lower levels in active group than passive group (p<0.01). As a result; The 
physical profile findings of children who are special hosts in the social sevices laundry were low, 
cardirespiratuar findings of ali physiological principles except oxygen saturation were different unsignificantly 
anaerobic power which is athletic performance parameters were very high but their llexibility in spite of 
childhood were not good. We thought that the children living in social services laundries have many stres or 
affecting factors on their athletic performance levels due to environmental problems that it can be especially 
psychological factors. 

Keyvvords: Physical Fitness in Children, Childhood, Growing and Improving 
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BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN 9-14 YAŞ SPORCULARDA SPORA 
KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Factors Affecting Sports Participation among 9 To 14 Year Old Athletes in Team and 
Individual Sports 

<1>Ö.Orçun KAZAK, <2>Veysel KÜÇÜK, ̂ Feride Zişan KAZAK CETİNKALP 
iVTekel Yatılı ilköğretim Bölge Okulu ̂ Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

<3>Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, izmir 
omkzk@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, bireysel ve takım sporu ile uğraşan 9-14 yaş sporcuların spora katılımlarını etki
leyen faktörleri belirlemektir. Çalışmaya Kütahya ilinde 2005-2006 eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında 
okuyan toplam 597 sporcu (238 kız ve 359 erkek öğrenci) oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Katılım 
Motivasyonu Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar için t testi ve Pearson korelasyon 
kullanılmıştır. Sonuçlar, eğlence ve başarı/statü altölçeklerinin ortalama puanları açısında bireysel sporlar ile 
takım sporları ile ilgilenen sporcuların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bireysel spor ile ilgilenen sporcuların eğlence ve başarı/statü altölçeği ortalama puanlarının takım 
sporu ile ilgilenen sporculara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu, eğlence ve başarı/statünün bireysel 
sporu ile ilgilenenler için daha önemli olduğu anlamına gelmektedir. Korelasyon analizi sonuçları, yaş ile spora 
katılım nedenleri arasında spor dallan açısından ilişki incelendiğinde, pozitif ve anlamlı ilişki belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Bireysel Spor, Takım Sporu, Spora Katılım. 

The purpose of this study was to determine factors affecting sports participation among 9 to 14 year oid 
athletes in team and individual sports. The participants were 597 students (238 girl and 359 boy students) aged 
9-14 years (12.15 ± 1.68.; mean+s) years attending primary schools during the 2005-2006 education year in 
Kütahya. Participation Motivation Ouestionnaire were used for gathering the data. Data were analyzed with 
independent samples t-test and Pearson product moment correlation. The results of the present study indicated 
that there were significant differences in participation motivation between individual sports and team sports for 
the average scores of fun and achievemeni/statute subscales (p<05). The students who participated in 
individual sports fun and achievement/statute scores were lower than the students who participated in team 
sports. This mean that fun and achievement/statute is important to individual sports. According to the Pearson 
Correlation results, there is a positive and significant relationship betv/een students' participation types and age 
levels for individual and team sports. 

Keyvvords: İndividual Sport, Team Sport, Sport Participation. 
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FUTBOL HAKEMLERİNİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

The Examination of Football Referees' Self-Realization Levels 

'Nilaün VURGUN. Feride Zişan KAZAK ÇETİNKALP, Ferudun DORAK 
c>Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, izmir 

nilvurgun ©hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, İzmir ilinde bulunan futbol hakemlerinin kendini gerçekleştirme düzeylerini ince
lemektir. Çalışmaya 22.76 ± 2.72 yas ortalamasına sahip 48 aday (% 67.6) ve 23 il (% 32.4) toplam 71 futbol 
hakemi katılmıştır. Verilerin toplanmasında Hacettepe Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Çalışma sonuçları 
incelendiğinde, il ve bölge hakemlerinin kendini gerçekleştirme düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı 
belirlenmiştir. Bunun yanında, haftalik antrenman saati ile kendini gerçekleştirme düzeyi arasında anlamlı ilişki 
olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Hakem, Kendini Gerçekleştirme. 

The purpose of this research was to examine football referees' self-realization levels. The participants 
were 71 football referees who are 48 candidates (67.6 %) and 23 provincial (32.4 %) referees with a mean ol 
age 22.76 ± 2.72 years in İzmir. Hacettepe Personality Inventory was used for gathering the data. The results ol 
the preseni study indicated that there was no significant difference between candidate and provincial referees 
for levels of self-realization. Furthermore, a positive and significant relationship was obtained between self-
realization levels and freçuency of v/eekiy practicing. 

Keyvvords: Football, Referee, Self-Realization. 
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SPORDA SOSYAL DIŞLANMANIN SALDIRGAN DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Effects of Social Exclusion on Aggressive Behavior in Sport 

^Vesile YILMAZANATCA. (2>Ziya KORUÇ 
eiMuratpaŞ3 Belediyesi Ritmik Cimnastik Kulübü, Antalya <2>Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokulu, Ankara 
vesileyilmaz@hotmail.com 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sosyal dışlanmanın saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerini 
araştırmaktır. YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalamaları 17.59+2.44 olan 80 sporcu (39 kız, 41 erkek) katılmıştır. 
Sosyal dışlanmayı yaratabilmek için "Eysenck Kişilik Envanteri" uygulanmış ve katılımcıların kişilik testi 
sonuçlarına göre sahte geribildirimler verilmiştir. Katılımcılar üç koşula seçkisiz olarak atanmışlardır: Sosyal 
dışlanma, sosyal kabul, kontrol koşulu. Kontrol koşulundakilere sosyal dışlanma ile ilgili herhangi bir geribildirim 
verilmemiştir. Manipülasyon kontrolü "Kısa Ruh Durumu içebakış Ölçeği" ile değerlendirilmiştir. Katılımcılar 
sonra "sporda ilaç kullanımı" ile ilgili düşüncelerini içeren bir yazı yazmışlar, ardından diğer katılımcının yazdığı 
yazıyı değerlendirmeleri istenmiştir; değerlendirdikleri yazı düşüncelerine tamamen zıt bir görüşü içermekteair. 
Katılımcılar sonra diğer odadaki katılımcıdan geldiğine inandıkları olumlu veya olumsuz sahte geribildirimler 
almışlardır. Aslında bu yazılar araştırmacı tarafından yazılmıştır. Böylece katılımcılar egoya yönelik bir tehdide 
maruz bırakılmışlardır. Tüm katılımcılara diğer katılımcının (yazılarını değerlendiren) bir antrenörlük işi için 
başvurduğu söylenmiştir. Araştırmacı bu pozisyonun çok cazip olduğunu açıklamıştır. Katılımcılar diğer 
katılımcıya puan vermek için bir değerlendirme formu doldurmuşlardır. Böylece saldırganlık, diğer kişinin 
oldukça istediği bir iş fırsatını engellenmesiyle ölçülmüştür. Düşük puanlar olumsuz değerlendirmeye ve yüksek 
derecede saldırganlığa, yüksek puanlarsa olumlu bir değerlendirmeye ve düşük saldırganlık düzeyine 
göstermektedir. BULGULAR: Sonuçlar, sporcuların saldırganlık düzeylerinin üç koşul için anlamlı fark 
gösterdiğini ortaya koymuştur F(1,76)=105.33;p<0.05. Olumsuz değerlendirilen sosyal dışlanma koşulundaki 

sporcular ( X =27.85) en saldırgan davranışları göstermişlerdir. Buna karşılık, olumlu değerlendirilen kontrol 

koşulundaki sporcular (X =78.50) iş için başvuran katılımcıyı oldukça olumlu değerlendirmişlerdir. Kız ve 
erkek sporcular arasında anlamlı fark gözlenmiştir, t(78)=-11.074;p<0.05. Olumsuz değerlendirilen sosyal 

dışlanma koşulundaki kızlar (X =36.33) en saldırgan davranışları ortaya koymuşlardır. SONUÇ: Sonuç 
olarak, olumsuz provoke edilen dışlanmış sporcuların diğer katılımcıları daha olumsuz değerlendirdikleri ve 
daha saldırgan oldukları gözlenmiştir. Bu çalışma, sosyal dışlanmanın olumsuz davranışsal sonuçlarla ilişkili 
°Wuğu denencesini desteklemektedir. 

PURPOSE: The purpose of this study is to examine the effects of social exclusion on aggressive 
oehaviours. METHOD: 80 athletes (39 female, 41male) having age average of 17.59+2.44 participate in this 

U0V- To create social exclusion conditions, 'Eysenck Personality Ouestionnaire" was used and then 
rtıcipants were given false feedback on the results of their personality test. Participants were randomly 

ssıgned to one of the three conditions: social exclusion, social belonging, control conditions. Participants in the 
MOM cond't'ons were no! 9'ven any feedback on social exclusion Manipulation check was evaluate with "Brief 

ln!rospection Scale". After participants wrote an essay expressing their opinion on "drug use in sport" 
e, then evaluated the "other person's" essay, always receiving on essay expressing views that wcre 

Ca°
sıle'°their own on drug use. Participants then received positive or negative bogus feedback that believed 

% e om the other participant. These essays were actually mitten by the experimenter. Thus, participants 
eval provoked °y receiving an ego threat. Ali participants were told that the other participant (who had 
d e ^ U a ' e c ' their essay) had applied to be a trainer. The experimenter explained that the position was very 
ıva« Participants completed an evaluation form on which they rated the other participant. Thus, aggression 
iob ? e a s u r e c ' °y Şiving participants the opportunity to damage another person's chances of getting a desirable 

A low score indicates a negative evaluation and high expression of aggression, whereas a high score 

mailto:vesileyilmaz@hotmail.com


shows a positive evaluation and a low expression of aggression. RESULTS: Results showed that there ıve 

significant differences in athiete's aggression levels among three conditions, F(1,76)= 105,33, p<0.05. Athlme 

— '6$ 

in the social exclusion condition who received a negative evaluation (X =27.85) showed the most aggress/J 
behaviours. İn contrast, athletes in control condition who received a positive evaluation gave very p0s4, 

ratings (X =78.50) to someone who was applying tor a job. There were a significant differences betwee 

female and ma/e athletes, t(78)=-11,074, p<0.05. Girls in the social exclusion condition who received a negativ 

evaluation (X =36.33) shovıed the most aggressive behaviours. CONCLUSION: İn CONCLUSION, exc/ud&j 
athletes who received negative provacation gave very negative evaluation to the other participants and showM 
more aggressive behaviours. This study supports the idea that social exclusion is associated with negatif 
behavioural conseguences. 
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SPORDA SOSYAL DIŞLANMANIN BENLİK VE BİLİŞSEL PERFORMANS 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Effects of Social Exclusion on Şelf and Cognitive Performance in Sport 

*1>Vesile YILMAZANATCA, <2>Ziya KORUÇPZIatka STAYKCVA 
(»Muratpaşa Belediyesi Ritmik Cimnastik Kulübü, Antalya <!>Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokulu, Ankara 
vesileyilmaz§hotmail.com 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sosyal dışlanmanın benlik ve bilişsel performans üzerindeki etkilerini 
ortaya koyabilmektir. YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalamaları 12.28+1.68 olan 60 ritmik cimnastikçi katılmıştır. 
Sosyal dışlanmayı yaratabilmek için "Eysenck Kişilik Envanteri Çocuk Formu" uygulanmış ve katılımcıların kişilik 
testi sonuçlarına göre sahte geribildirimler verilmiştir. Katılımcılar üç koşuldan her birine seçkisiz olarak 
atanmışlardır: Sosyal dışlanma, sosyal kabul, kontrol koşulu. Kontrol koşulundakilere sosyal dışlanma ile ilgili 
herhangi bir geribildirim verilmemiştir. Kişilik profillerine ilişkin manipülasyon kontrolü "Kısa Ruh Durumu 
içebakış Ölçeği" ile değerlendirilmiştir. Katılımcılar daha sonra "Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri'ni 
doldurmuşlardır. Son olarak, bilişsel performans için Hansen ve Hansen'in 1988 yılında geliştirdikleri "Kalabalık 
içindeki Yüz" matrisi uygulanmıştır. Katılımcılardan kaşları çatık 16 değişik yüz resmi içerisindeki bir tane gülsn 
yüzü (kabul edilme) en kısa zamanda bulmaları istenmiştir. BULGULAR: Sonuçlar, sporcuların benlik saygısı 
düzeylerinin üç koşul için anlamlı bir fark gösterdiğini ortaya koymuştur, F(2,57)=186.750;p<0.05. Sosyal 

dışlanma koşulundaki sporcular (X =15.85) en düşük benlik saygısı ortalamasını göstermişlerdir. Buna 

karşılık, sosyal kabul (X =25.20) ve kontrol koşulundaki sporcuların (X =24.05) oldukça yüksek benlik 
saygısı ortalamalarına sahip oldukları gözlenmiştir. Sporcuların "kalabalık içindeki yüz" matrisi performansları üç 
koşul için anlamlı bir fark göstermiştir, F(2,57)=47.312;p<0.05. Sosyal dışlanma koşulundaki sporcular matris 

görevinde ( X =4,04), sosyal kabul ( X =2,36) ve kontrol koşuluna ( X =2,43) oranla anlamlı olarak daha 
kötü performans göstermişlerdir. Matris performansı için, düşük ve yüksek benlik saygısı düzeyine sahip 
sporcular arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir, t(58)=-8.913;p<0.05. Yüksek benlik saygısına sahip sporcular 

gülen yüzü (X =2,39), düşük benlik saygısına sahip sporculara (X =3,96) oranla daha kısa sürede 
bulmuşlardır. SONUÇ: Sonuç olarak, dışlanmış sporcuların benlik saygısı ortalamalarının diğer koşullara göre 
daha düşük olduğu ve matristeki gülen yüze dikkat etmedikleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, sosyal dışlanmanın 
beylerin olumlu benlik algısı ve bilişsel performanslarını düşürdüğü hakkındaki görüşü destekler niteliktedir. 

PURPOSE: The purpose of this study is to examine the negative effects of social exclusion on şelf and 
9n/t/Ve performance. METHOD: 60 rhythmic gymnastics athletes having age average of 12.28+1.68 

'Ztıcipate in this study. To create social exclusion conditions, "Eysenck Personality Ouestionnaire Child Form" 
as u s e d and then participants were given false feedback on the results of their personality test. Participants 

re randomly assigned to one of the three conditions: social exclusion, social belonging, control conditions. 
'icipants in the control conditions were not given any feedback on social exclusion. Personality profiles tor 

znıpulation check was evaluate with "Brief Mood Introspection Scale". Participants then completed a 

a°
s,enber9 Şelf Esteem Ouestionnaire". Finally tor cognitive performance, "Face İn The Crowd" matrix was 
PPıed adaptation by Hansen and Hansen in 1988. Participants were wanted to find one of the smiling 

sh

 CePf,nS) face in a matrix of frowning face of 16 different people as quickly as possible. RESULTS: Results 
"Hed that there were significant differences in athiete's şelf esteem levels among three conditions, F(2,5?)= 

•'50; p<0.05. Athletes in the social exclusion condition (X =15.85) showed the least means of şelf 

eem- İn contrast, athletes in socal belonging (X =25.20) and control condition (X =24.05) had rather 
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high means of şelf esteem. There were significant differences in athlete's performance of face in the croJ 

matr'mamong three conditions, F(2, 57)= 47.312; p<0.05. Athletes in the social exclusion condition (X ̂ g l 

performed significantly worse than than social belonging (X =2,36) and control conditions (X =2,43) on gj 
matrix task. For matrix performance, there were a significant differences between in athlete's low and high s j 

esfeem levels, t(58)=-8,913, p<0.05. Athletes with high şelf esteem (X =2,39) found the smiling face v e J 

short time than athletes with low şelf esteem (X =3,96). CONCLUSION: İn CONCLUSION, excludÂ 
athlete's şelf esteem means showed more lower than athletes in other conditions and to be careless of m 
smiling face in the matr'm. This study supports the idea that social exclusion is reduced people's positive sm 
concept and cognitive performances. 
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E07075 

AMATÖR FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SPOR EĞİTİMİ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

An Investigation of the Opinion of Amateur Soccer Coach's View about 
Education of Sport 

iDArslan KALKAVAN, Şeydi KARAKUŞ, Çetin ÖZDİLEK, 
Yağmur AKKOYUNLU, Alparslan ÜNVEREN 

(')Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 
kalkavan §dpu. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı; Kütahya Amatör Liginde antrenörlük yapan futbol antrenörlerinin spor eğitimi 
hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. 2006-2007 Futbol Sezonunda Birinci Amatör Ligde görev yapan 60 
Antrenöre anket formu iletilmiş, 50 inden dönüt alınmıştır. Ölçek; Spora teşvik nedenleri (6 Madde), Okul ve 
kulüplerin spora desteği (3 Madde), Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörlerin mesleki yeterliliği (3 Madde), 
Spor eğitimini veren kuruluş (3 Madde), Spor eğitim veren okulların teorik ve uygulamalı dersler yönünden 
yeterliliği (3 Madde), Spor eğitimi veren okulların mesleki formasyonları (2 Madde), Spor eğitimi veren okulların 
eğitim programları (5 Madde) olmak üzere yedi bölümde halinde düzenlenmiştir (toplam 25 soru). Elde edilen 
verilere istatistiki test yöntemi olarak Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulandı. Test sonuçları Futbol antrenör
lerinin Spor Eğitimiyle ilgili olarak; Spora teşvik nedenleri (P<0.01), Okul ve kulüplerin spora desteği (P<0.01), 
Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörlerin mesleki yeterliliği (P<0.01), Spor eğitimini veren kuruluş (P<0.01) 
Spor eğitim veren okulların teorik ve uygulamalı dersler yönünden yeterliliği (P<0.05), Spor eğitimi veren okulla
rın mesleki formasyonları (P<0.01), Spor eğitimi veren okullann eğitim programları (P<0.01) ile ilgili görüşleri 
arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi, 

Anahtar Sözcükler: Futbol Antrenörü, Spor Eğitimi 

An aim of this studying is to determine; Opinions of the soccer"s coach, who work in Kütahya Amateur 
league, about education of sport. The questionnaires were send to 60 soccer coachs from 1. Amateur leauge, 
and 50 were responded in 2006-2007 soccer season. The Scala; Encouragement of sport (6 substance), 
Support ofclub and school on sport (3 substance), Professional sufficiency ofphysical education teachers and 
coach (3 substance), foundation of education of sport (3 substance), Sufficiency of the school, who were givon 
sport education, in terms ofpractical and theoretical lessons (3 substance), Sufficiency of the school, who v/ere 
given sport education, in terms of professional formation (2 substance), Education programme of school, who 
were given sport education (5 substance), were design in 7 division (Total 25 substance). Crosstabulation and 
Chi-Square Test was applied as a statistic testing method. The results showed that, soccer coaches have 
Mferent opinion on; Encouragement of sport (P<0.01), Support of club and school on sport (P<0.01), 

rofessional sufficiency of physicai education teachers and coach (P<0.01), foundation of education of sport 
*0.01), Sufficiency of the school, who were given sport education, in terms of practical and theoretical 

essons (P<0.01), Sufficiency of the school, who were given sport education, in terms of professional formation 
' <u-01), Education programme of school, who were given sport education (P<0.01). 

Keyv/ords: Soccer Coach, Sport Education 



Hareket ve Antrenman Bilimleri 

Movement and Training Sciences 

VVİNGATE ANAEROBİK GÜÇ TESTİNDE OPTİMAL YÜKÜN BELİRLENMESİ 

Determination of the Optimal Load for the VVingate Anaerobic Test 

V)Ali ÖZKAN. <2>AlperAŞÇI, <2>CanerAÇIKADA 

(''Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara <!> Hacettepe Üniversitesi 
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

ozkana ©başkent, edu. tr 

AMAÇ: VVingate anaerobik güç testinde (VVAnT); bazı antropometrik değişkenler ile bacak hacmini 
(BH) ve kütlesini (BK) kestirmek ve bu kestirimden elde edilen tahmini değerler yardımıyla VVAnT'inde optimal 
yükün belirlemesidir. YÖNTEM: Araştırmaya, yaşları 20-27 arasında değişen 20 erkek Spor Bilimleri öğrencisi 
gönüllü olarak katılmıştır, iki bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, VVAnT'inde optimal yükün 
tahmin edilmesinde BH ve BK su taşırma yöntemi ile ölçülmüş ve bu değerler antropometrik ölçümlere dayalı 
indirek yöntemlerle kestirilmiştir. Son bölümde ise VVAnT'nde aşamalı yük artırımı ile optimal yükler belirlenmiş 
ve bu yükler ile BH, BK, vücut ağırlığı (VA) ve yağsız vücut kitlesi (YVK) arasındaki ilişki incelenmiştir. Su taşır
ma yöntemi ile ölçülen hacim ile antropometrik ölçümlerinden hesaplanan hacim değerleri arasındaki tutarlılık 
Bland-Altman yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen optimal yük değerleri ile su taşırma yöntemi ile ölçülen BH 
(BHST), antropometrik ölçümlerden hesaplanan BH (BHÇ), çevre ölçümlerinden hesaplanan kütle (BK), VA, 
YVK arasındaki ilişki Pearson Product Moment Korelasyon Katsayısı yöntemi ve Step-VVÎse Regresyon yöntemi 
ile analiz edilmiştir. Elde edilen optimal yükler arası farklar Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA ile incelenmiştir. 
BULGULAR: Su taşırma yöntemi ile ölçülen BH ile çevre ölçümlerden hesaplanan BH değişkenleri arasında 
doğrusal regresyon formül geliştirilmiştir. Bu formülün tanımlayıcılık katsayısı R2=.95 ve kestirim standart hatası 
.056 olarak bulunmuştur. Optimal yükler mutlak anaerobik güç (AG) değişkeni için 6.0±1.5kg (89.3+19.2 gr/va), 
mutlak anaerobik kapasite (AK) için 7.0±1.1kg (93.4+12.6 gr/va), mutlak anlık anaerobik güç (AAG) için 
6.0+1.5kg (89.3+19.2 gr/va), vücut ağırlığına oranlanmış anlık anaerobik güç (R1AAG) için 7.0±1.5kg 
(90.3±19.3 gr/va), vücut ağırlığına oranlanmış anaerobik güç (R1AG) için 7.0±1.5kg (93.8±16.0 gr/va), vücut 
ağırlığına oranlanmış anaerobik kapasite (R1AK) için 7.0±1.1kg (91.6±13.5gr/va), yağsız vücut kitlesine oran
lanmış anlık anaerobik güç (R2AAG) için 7.0±1.5kg (105.2+23.9gr/va), yağsız vücut kitlesine oranlanmış anae
robik güç (R2AG) için 7.0+1.2 kg (110.6±19.7gr/va) ve yağsız vücut kitlesine oranlanmış anaerobik kapasite 
(R2AK) değişkenleri için 7.0±1.0kg'luk (110.3±16.8gr/va) olduğu bulunmuştur. SONUÇ: Mutlak değerler için 
belirlenmiş optimal yükler ve VA ve YVK' ne oranlanmış değişkenlere ait optimal yükler ile BHÇ, VA, YVK, 
BHST ve BK değişkenleri arasında anlamlı yüksek düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca VVAnT testinde AG 
ve AK için belirlenmiş optimal yükler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Su Taşırma Yöntemi, Çevresel Ölçüm Tekniği, Bacak Hacmi, Optimal Yük 

PURPOSE: The purpose of this study was to determine the optimal load for the VVingate Anaerobic 
Test (VVAnT). METHODS: The sample of this study constituted of 20 volunteer male from a physical educatlon 
students. The study was conducted in two sections; in the first section water displacement volumetry were used 
for the determination of leg, thigh, calf, foot volume and also circumferential measurement were used for the 
determination leg, thigh, calf, foot volume and mass. İn the last section determination of optimal load 
measurement for the VVAnT. Bland-Altman Method mas used to compare with water displacement that was 
determined by volume and circumferential measurement that was determlned by volume. RESULTS: After that, 
a regresslon formula was developed. For this formulas, while the R square (R2) value was .95 and the Standard 
error value was calculated .056. İn the second part of the study, optimal loads were determined differently for 

jhe relative values in terms of the highest level of absolute values. These loads were determined as; anaerobic 
povıer (AP) was 6.0±1.5kg (89.3+19.2gr/kg), anaerobic capacity (AC) was 7.0±1.1kg (93.4+12.6gr/kg), 
instantaneous anaerobic power (IAP) 6±1.5kg (89.3+ 19.2gr/kg), instantaneous anaerobic power rated to body 
weight (R1IAP) was 7.0+1.5kg (90.3+19.3gr/kg), anaerobic povıer rated to body weight (R1AP) was 7.0+1.5kg 
(93.8+16.0 gr/kg), anaerobic capacity rated to body weight (R1AC) was 7.0+1. Ikg (91.6+13.5gr/kg), 
instantaneous anaerobic povıer rated to lean body mass (R2IAP) was 7.0± 1.5kg (105.2±23.9gr/kg), anaerobic 
power rated to lean body mass (R2AP) was 7.0+1.2 kg (110.6+ 19.7gr/kg) and anaerobic capacity rated to lean 

b0dy mass (R2AC) was 7.0±1.0kgluk (110.3+16.8gr/kg). CONCLUSION: As a CONCLUSION, there was no 
significant relationship between optimal loads for the absolute values and optimal load obtained from body-
weight, optimal load obtained from lean body mass and body weight, lean body mass, leg volume that was 
determined by water displacement, leg volume and leg mass which was calculated by circumferential 
measurement. As well, there was no significant differences betv/een optimal loads determined to AP and AC in 
VVAnT. 

Keywords: VVater Displacement Volumetry, Circumferential Measurement Techniques, Leg Volume, 
Optimal Load 
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6 HAFTALIK KALİSTENİK ANTRENMANIN 10-13 YAŞ GRUBUNDAKİ TENİS 
OYUNCULARININ SERVİS HIZINA ETKİSİ 

The Effects of 6-Week Callisthenic Training on Serve Speed Of 10 -13 
Years Old Tennis Players 

("Emre AK, <2>Mustafa SÖĞÜT, ("Ahmet YILDIRIM, ("Mehmet UYGUR, '("Mutlu CUG. ("Can 

ÖZGİDER, ("Feza KORKUSUZ 

("ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, 

(^Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kırıkkale 

mcug@metu.edu.tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 6 haftalık kalistenik egzersizin 10-13 yas grubundaki tenis oyuncularının servis 
hızlarına, esnekliklerine, dikey sıçramalarına ve izokinetik kuvvetlerine [maksimum torque (MT), MT / Vücut Ağırlığı 
(VA) ekstansiyon ve fleksiyon (FLX)] olan etkisini araştırmaktır. METOD: Bu çalışmaya 12 kız ve 12 erkek olmak üzere 
toplam 24 müsabık tenis oyuncusu [(yas: 11.38 yıl; vücut ağırlığı: 43.93 kg, boy uzunluğu: 147cm; VKI: 20.33 kg/m2)] 
gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma grubu deney ve kontrol gruplarına rastgele yöntemi ile atanmıştır. Deney grubuna 
6 hafta süresince haftada iki defa kalistenik egzersizler uygulanmıştır. Bu egzersizler öne hamle, yarım squat, yana 
hamle ve parmak ucunda yükselme hareketlerinden oluşmaktadır. Her hareket, on beş tekrarlı (bir set) üç setten 
oluşmaktadır. Setler arası dinlenme süresi bir dakikadır. Servis hızının ölçülmesinde radar gun cihazı ve alt vücut 
kuvvetinin ölçülmesinde BIODEX izokinetik dinamometre kullanılmıştır. BULGULAR: ANOVA sonuçlarına göre gruplar 
arasında esneklik (F(1,22)=2.03, p>.01), dikey sıçrama (F(1,22)=.04, p>.01), ve servis hızlarında (F(1,22)=.61, p>.C1) 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte deney grubunun ön ve son test servis hızları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur t (11)=-7.16, p<.05. Deney grubunun ön ve son test sonuçları arasındaki farkı incelemek amacı 
ile Paired sample t-test kullanılmıştır. 180 d/s hızda baskın olmayan bacağın FLX MT'si t (11)=-3.69, p<.05 ve MT/ 
VA'si t (11)=-12.78, p<.05 ön ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 300 d/s hızda baskın baca
ğın FLX MT'si t(11)=-2.42, p<.05 ve MT / VA'si t (11)=-2.47, p<.05 ön ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur. 300 d/s hızda baskın olmayan bacağın FLX pozisyonu MT'si t (11)=-3.27, p<.05 ve MT / VA'si t (11)=-
2.94, p<.05 ön ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. SONUÇ: Bu çalışmada 6 haftalık kalistenik 
egzersizin 10-13 yas grubundaki müsabık tenisçilerin servis hızını ve hamstring kas kuvvetlerini anlamlı olarak geliştir
diği bulunmuştur. Bununla birlikte araştırma gruplarının dikey sıçrama ve esneklik ön ve son test değerleri arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

PURPOSE: The purpose of the study was to determine the effects of calisthenic training on serve speed, 
flexibility, verticaljump and isokinetic strength measures (PT, PT/BW extension and flexion) of 10-13 year old tennis 
players. METHOD: Twenty-four healthy volunteer competitive junior tennis players [(age: 11.38 years ; weight: 43.93 
kg, height: 147cm; BMİ: 20.33 kg/m2)] consisted of 12 females and 12 males were participated in the study. 
Participants were randomly assigned to two groups (experiment and control). Experimental group performed 
calisthenic exercises including; front lunge, halt squat, side lunge, calf raise. Three sets and 15 repetitions were 
performed tor each exercise with one minute rest period betvveen each set. Training was performed twice a week 
during six week period. Serve speed was measured by radar gun, lower body strength was measured by BIODE* 
isokinetic dynamometer. RESULTS: ANOVA results revealed that there was no difference betvveen groups accordıng 
to sit & reach (F(1,22)=2.03, p>.01), verticaljump (F(1,22)=.04, p>.01), and serve velocity (F(1,22)=.61, p>M 
However, tor experimental group, significant difference was found betvveen the pretest and posttest results of serve 
speed, t (11)=-7.16, p<.05. Paired sample t-test was performed in order to determine the differences betvveen pretes 
and posttest results tor experimental group among dependent variables. For 180 d/s velocity, significant differences 
were found betvveen pretest and posttest results of nondominant leg flexion PT t (11)=-3.69, p<.05 and nondomınan 
leg flexion PT/BW t (11)=-12.78, p<.05. For 300 d/s velocity significant differences were found betvveen pretest ana 
posttest results of dominant leg flexion PT t(11)=-2.42, p<.05, dominant leg llexion PT/BVV t (11)=-2.47, p<-*>< 
nondominant leg flexion PT t (11)=-3.27, p<.05 and nondominant leg flexion PT/BVV t (11)=-2.94, p<w-
CONCLUSION: This study revealed that calisthenic exercise significantly increase the serve speed and hamstnng 
muscle strength measures of 10-13 year old tennis players. Hovvever, there was no significant difference betvveen pW 
and post- results forboth groups of verticaljump and ftexibility. 
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12-14 YAŞ 100 METRE SERBEST YÜZÜCÜLERDE ÖZEL HAZIRLIK DÖNEMİNDE 
UYGULANAN 4 HAFTALIK SPRİNT ANTRENMANLARININ DİJİTAL ORTAMA 

AKTARILMASI VE RAPORLANMASI 

The Transfer of the Data from the Four-Week Sprint Training Implemented During the 
Special Preparation Term for 12-14 Years Old 100 M Freestyle Swimmers to the Virtual 

Environment and Reporting of the Results 

HGülsad VİŞNE. Gazanfer Kemal GÜL, Akın UĞURLU 
Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

gulsadvisne §gmail. com 

Bu çalışmanın amacı 12-14 yas 100 metre serbest yüzücülerinde özel hazırlık döneminde uygulanan 4 

haftalık sprint antrenmanlarının dijital ortama aktarılması ve raporlanmasıdır. Hazırlanan program için kullanılan 

veriler Kocaeli Yüzme Kulübünün yetkilileri ile temasa geçilerek elde edilmiş, elde edilen veriler MS Access'te 

hazırlanan veritabanı ve Borland Delphi programlama ortamında hazırlanan arayüz kullanılarak çalışanlar için 

rahat ve kolay erişim sağlanmıştır. Sonuç olarak hazırlanan program sayesinde kullanıcı kısa yol tuşları ve 

mouse kullanarak kolaylıkla girebildiği verilerden yıllık, aylık ve haftalık raporlara ulaşabilmektedir. Bu raporlar 

tablolar ve grafik görüntüsü olarak iki ayrı biçimde görüntülenebilmektedir. Kullanıcının bilgisi ve bilimsel birikimi 

dahilinde program içine yapılan yeni kayıt ve düzenlemeler ile Program içerisinde yapılacak yeni kayıt girişi ve 

düzenlemelere açık bırakılması ile de kullanıcının bilgisi ve donanımları ölçüsünde geliştirilebilir bir yapıya sahip 

olması kullanıcıya sağlayacağı bir diğer kolaylık olarak düşünülmüştür. Bunun dışında girilen birim antrenmanla

rın otomatik olarak yıllık, aylık ve haftalık raporlara aktarılması antrenmanlardan elde edilecek sonuçların en az 

hata payı ile görüntülenebilmesini sağlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hazırlık Dönemi, Yüzme, Ms Access, Periyodlama 

Tifıe purpose of this study is to transfer the data from the four-week sprint training Implemented during 

the special preparation term for 12-14 years old 100 m freestyle svıimmers to the virtual environment and report 

the results. The data regarding the exercises used for the program are taken from the Kocaeli Svvimming Club. 

The gathered data vvere arranged using the database prepared on MS Access and the interface set up on 

Borland Delphi programming environment, enabling easy access for the users. As a result, with this program, 

users will easily access to the weekly, monthly and yearly reports with the assistance of the database entered 

by the user through the convenience of a mouse and shortcuts. The reports can be vievved in two formats; in 

graphics or tables. The program is öpen for the user to enter new data and arrangements in line with his 

(novvledge and scientific experience and develop the program further, vvhich is another advantage of the prog-

<n from the designer's perspective. Meanvvhile, the automatic transfer ol the entered individual training data to 

yearly, monthly and vveekly reports enables the vievving of the training results vvith minimal margin of error. 

mailto:mcug@metu.edu.tr
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VİBRASYON YORGUNLUĞUN SPİNAL EKSTABİLİTE ÜZERİNE OLUMSUZ 
ETKİLERİNİ AZALTABİLİR 

Vibration Exercise Reduces the Negative Impact of Exercise-lnduced Fatigue on Spinal 
Excitability 

1'lMehmet ismet TOK, (^Muzaffer ÇOLAKOĞLU, ^Fikret BADEMKIRAN, 
<3>Zafer ÇOLAKOĞLU, (1>Dianne Elaine FOWLER 

WEge Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, izmir <2>Ege Üniversitesi 
Spor Bilimleri Bölümü, izmir <3>Ege Üniversitesi Nöroloji, izmir 

ismet.tok@deu.edu.tr 

AMAÇ: Bu çalışmada, vibrasyonun egzersiz sonrasında spinal eksitabilite üzerine etkisinin, fleksör 
digitorum sublimis kasından kaydedilen SP süreleri incelenerek araştırılması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: 
Yaşları 19- 28 arasında değişen, sağlıklı 22 erkek öğrencide, dominant ve non-dominant kolda hand grip ile 
maksimal pençe kuvveti saptandı. Gönüllüler pençe kuvvetinin %30'u ile parmak fleksiyonu yaparken, medyan 
sinirler fleksör digitorum sublimis kasında dirsek düzeyinde bipolar yüzeyel elektrot kullanılarak uyarılarak 
periferik sessiz periyotlar kaydedildi. Daha sonra gönüllüler ayaktayken dominant kola 4,7 kg lık vibrasyon 
dambıl'ı kullanılarak ancak vibrasyon uygulanmadan, 15 kez elbileği fleksiyonu ile birleştirilmiş biceps curl 
yaptırıldı ve periferik sessiz periyotlar, her iki ekstremiteden tekrar ölçülerek kaydedildi. Bir sonraki aşamada 
yine dominant kola ayni dambıl kullanılarak; 27 Hz, 2mm amplitüd ve 4mm yer değiştirme modlarında vibrasyon 
uygulanarak 15 kez elbileği fleksiyonu ile birleştirilmiş biceps curl yaptırıldı ve periferik sessiz periyotlar her iki 
ekstremiteden ölçülerek kaydedildi. Egzersiz ve vibrasyonla birlikte egzersiz uygulandığında kaydedilen SP 
süreleri kendi aralarında ve kontrol değerleri ile karşılaştırıldı. BULGULAR: Egzersizin istirahat SP değerini hem 
dominant hem de non-dominant tarafta arttırdığı fakat bu artışın sadece non-dominant tarafta anlamlı olduğu 
gözlendi (p<0.01). Vibrasyonla birlikte egzersiz uygulaması ise, egzersizin tek başına neden olduğu yorgunluk 
etkisini (SP süresi uzaması) her iki tarafta da ortadan kaldırarak SP süresinin kısalttığı (p<0.01) saptandı. 
SONUÇ: Vibrasyon egzersizin neden olduğu yorgunluğun oluşturduğu SP süresindeki uzamayı ortadan kaldıra
rak uyarılabilirliği arttırabilir. 

OBJECTIVE: This study investigated spinal excitability by examining the efiects of vibration exercise 
on peripheral silent period (SP) variations in exercised and non-exercised upper extremities. METHODS: 22 
male, physically-active college students (age range 19-29 years) volunteered to participate in the study. Afler 
peripheral (median) nerve stimulation, silent periods of participants were recorded with EMG electrodes fixed 
över the area of the flexor digitorum sublimis muscle in both extremities while applying 30% maximal isometric 
hand grip strength: 1) at rest, 2) after performing 15 biceps curls (dominant arm) using a 5.5 kg vibration 
dumbbell without vibration and 3) after performing the same biceps curls protocol with vibration (27 Hz, 2 mm 
amplitude, 4 mm displacement). Friedman and Wılxocon tests were used to analize variations in SP differences. 
RESULTS: Exercise vıithout vibration, was found to significantly lengthen the SP in the non-dominant (nen-
exercised) arm only (p<0.01). Exercise with vibration, however, significantly shortened SPs bilaterally, when 
compared with resting and exercise without vibration SP values (p<0.01), showing that vibration added to 
exercise may help decrease the fatiguing effects of exercise. CONCLUSION: Vibration may counterbalance 
diminished spinal excitability resulting from exercise-induced fatigue. Vibration used in conjunetion with exercise 
may improve spinal excitability and neurological efficacy. 

Keyvvords: Vibration Exercise, Silent Period, Spinal Excitability, EMG 
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TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYONUN NÖROMUSKÜLER YANITLARINDA 
ÜST EKTREMİTE VİBRASYONUNUN ETKİSİ 

Exercise with Vibration Dumbbell Enhances Neuromuscular Excitability Measured Using 
Transcranial Magnetic Stimulation 

"V'Dianne Elaine FOVVLER. ® MuzafferÇOLAKOĞLU, <3>Fikret BADEMKIRAN, 
<3>Zafer ÇOLAKOĞLU, <'>Mehmet I. TOK 

(»Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, izmir ®Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, izmir <3>Ege Üniver
sitesi Nöroloji, izmir 

dfowler@isbank.net.tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı vibrasyonsuz ve vibrasyonlu (27 Hz) antrenmanların transkraniyal man
yetik stimülasyon (TMŞ) sonrası kortikal sessiz periyot (CSP) ve kortikal motor eşik (CMT) üzerine etkilerini 
araştırmaktı. METOT: Üniversiteli 22 sporcunun ön kol kontralateral motor korteksi üzerine yuvarlak bobinli TMS 
yerleştirildi. Her katılımcı için uygun TMS uyaranını saptamak için istirahatta CMT ölçüldü. Daha sonra vibras
yon dambılı vibratörü kapalı konumda kullanılarak dominant kol ile on beş biceps curl (15 fleksiyon ve 15 
ekstansiyon) yapıldı. Bir başka gün aynı egzersiz 27Hz (2mm amplitüd) vibrasyon frekansı ile tekrarlandı. Her 
egzersiz ardından katılımcı fleksör dijitorum sublimus kasını maksimal istemli kasılmanın % 30 ile kasarken tek 
uyarımlı TMS uygulandı. TMS 'i takiben CSP 1er kayıt edildi. CMT' ler dinlenme sırasında ve vibrasyonlu 
çalışmalar ardından ölçüldü. SONUÇLAR: Tüm katılımcılar çalışmaları planlandığı şekilde tamamladı. TMS 
sonrası dominant üst ekstremite CSP ölçümü vibrasyonsuz egzersiz sonrası 57,3 msn olan istirahat ortalama
sından 70,4 msn (p<0.05) arttı fakat vibrasyonlu egzersiz sonrasında 49,4 msn 'ye (p<0/02) düştü. Non-
dominant (egzersiz yapmayan) üst ekstremitede CSP ölçümleri vibrasyonsuz egzersiz sonrasında, 75,6 msn 
istirahat değerinden 69,3 msn 'ye (p= 0.935), vibrasyonlu egzersiz sonrasında ise 49,4 msn 'ye düştü. CMT 
egzersiz yapan ekstremitede istirahat değeri olan 41,4 u V 'tan vibrasyon egzersizi 38,6 u V 'a (p<0.01) değerine 
azaldı. Egzersiz yapmayan ektremite 'de de CMT, vibrasyon egzersizi sonrasında 43,5 uV seviyesinden 39,9 
MV 'a indi (p<0.01). SONUÇ: Vibrasyon egzersizi sonrasında hem egzersiz yapan hem de yapmayan 
ekstremitelerde kortikal sessiz periyodun kısalması ve kortikal motor eşiğin düşmesi, vibrasyon egzersizinin 
kortikospinal uyarılabilirliğin bilateral olarak arttırdığını göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Vibrasyon Egzersizi, Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, Kortikal Sessiz Süreç, 
Kortikal Motor Eşiği. 

OBJECTIVE: The purpose of the study was to examine the effects of exercise with and without vibration en 
/rlfc° r t ' C a / S'lent period ( C S P ^ a n d cortical mo,or ^sshold (CMT) measured using transcranial magnetic stimulation 
(IMS). METHODS: İn 22 university athletes CSPs and CMTs lor dominant and non-dominant extremities were 
measured using TMS. Fifteen biceps curls were performed with the dominant arm using a single vibration dumbbell 
(no vibration). Later, the same biceps curl protocol was performed with the dumbbell vibrating at 27 Hz (2 mm 
ımplıtude). A supra-threshold TMS stimulus (1.5x CMT) was delivered to determine CSPs before and after each 
«rc/se protocol. CMTs were measured at rest and after the vibration exercise protocol. RESULTS: Ali subjects 
• mpleted the study protocol as designed. After TMS, the CSP in the dominant (exercised) extremities inereased after 
5 c , s e Mhout vibration from a resting (pre-exercise) mean of 57.3 msec to 70.4 msec (p<0.05) and after exercise 
' VIDration, the CSP decreased to a mean of 49.4 msec (p<0.02). The CSP in the non-dominant (unexercised) 
rem/f/es decreased from resting values of 75.6 msec to 69.3 msec (p=0.935) after the exercise-only protocol and 

fromaSed t0 49'4 mSeC ( p < 0 0 1 ) a f t e r ,he VİDration exerciseprotocol. The CMTs in exercised extremities decreased 
the rurS<in9 mean ol41-4Pvtoa post-vibration exercise mean of 38.6yV (p<0.01). İn non-exercised extremities, 
Vibrf a'S° decreased' from 43-5 Vv t0 399 Vv after <he vibration-exercise protocol (p<0.01). CONCLUSION: 
andı exerclse enhances bilateral corticospinal excitability, as demonstrated by a shortened cortical silent period 
and *fWer cortical motor (hreshold'" hoth exercised and non-exercised extremities. Transcranial magnetic stimulation 
ır!,in.

ree'we'9ht vibration exercise eguipment are valuable tools for investigating neuromuscular responses to new 
<raınıng methods. 

mailto:ismet.tok@deu.edu.tr
mailto:dfowler@isbank.net.tr
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GENÇ SPORCULARDA SÜRAT VE SÜRATTE DEVAMLILIK ÇALIŞMALARININ 
ÇABUK KUVVETTE DEVAMLILIK GELİŞİMİNE ETKİLERİ 

İn Young Sportsmen Speed and Speed Endurance VVorkings Quick Povver Endurance 
is to Effective Development 

^»ibrahim KURT. <2>Mustafa Kemal KURT 
<1>Milli Eğitim Bakanlığı, <2>Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar DoğuBeden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun 
İbrahimkurt2000 § hotmail. com 

ARAŞTIRMANIN AMACI, çabuk kuvvette devamlılık özelliği gerektiren spor türlerinde, süratte devam
lılık çalışmalarının çabuk kuvvette devamlılık gelişimine etkilerini incelemektir. YÖNTEM: Araştırmada, DENEY 
ve KONTROL gruplu ön ve son test-model kullanıldı. Denekler 20 kişilik, 15-18 yaş grubu iyi antrenmanlı 
sporculardan oluşan bir gruptur. Rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada, testlerin uygulandığı istasyon 
sayısı 7 olup, hiç ara vermeden süre tutularak uygulandı. 1.Aşama (pre-test): Verilen komutla sporcu birinci 
istasyondan başlayıp önceden belirlenen tekrarları yaparak hiç ara vermeden tüm istasyonları tamamlama 
süresi kaydedildi. Ara evre: Ön ve son test arasındaki 8 haftalık çalışma evresinde, deney ve kontrol grubu 
çabuk kuvvette devamlılık çalışmalarına devam etmiştir. Deney grubu ilave olarak süratte devamlılık çalışmala
rı yapmıştır. 2. Aşama (post-test): Ara çalışma evresi sonunda sporcular son testlere tabi tutuldu, sonuçlar 
kaydedildi. İSTATİSTİKSEL ANALİZ: Anlamlılık düzeyi a=0.05 seçilmiştir. Her grubun kendi ön ve son test 
değerleri arasındaki farkın belirlenmesi için paired sample t tesf/,deney ve kontrol grupları arasındaki farkın 
belirlenmesinde ise, ındependent t testi ve Mann- Whitney U testi uygulandı. BULGULAR: Her iki gruba 
uygulanan eğitim de etkili olmuştur, ilk ve son testler arasındaki farklar anlamlıdır (p< 0.05). Ancak deney gru
buna uygulanan eğitimin bir fark oluşturup oluşturmadığına bakıldığında, süratte devamlılık çalışmaları uygula
yan deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülüyor. Yöntem etkili olmuştur [p<0.05). Sonuç: Sürat
te devamlılık çalışmalarının, çabuk kuvvette devamlılık gelişimine olumlu etkileri vardır. Bu iki birleşik biyomotor 
yetinin birlikte, aynı antrenman programı içinde yer alması yararlı olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sporcu, Antrenman, Çabuk Kuvvet, Sürat. 

The purpose of the research is to examine the effects of endurance at speed on the endurance of 
povver. METHOT: During the research pre-model and post-model experiment and control system were used. 
Groups consist of 20 sportsmen between the ages of 15 and 18 with lots of training. They have been selected 
randomly. During the research there were 7 stations where tests were applied non- stop. Pre-test: The duration 
of a sporsman who was told to start from the first station and doing necessary repetitions complete the ali the 
stations was recorded. The period betvveen: During this 8-vveek period, vvent on practising the control and 
experimental groups. Post-test: At the end of this period sportsmen were applied some tests and results vvsre 
recorded. STATISTICAL ANALYSES: A has been chosen a=0.05. To identify the differences betvveen the pre-
test and post- test period, pairet sample "t" test and to identify the differences betvveen the control and 
experimental groups Independent "t" test, Mann- Whitney U test have been practised. FINDINGS: The 
training has been effective. Differences betvveen the pre and post tests are important (p<0.05). The method has 
been effective. RESULTS: Endurance at speed has positive effect on endurance at povver. These two types of 
training should be practised together. 

Keywords: Sportsman, Training, Quick Povver, Speed. 
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AMATÖR OLARAK BASKETBOL OYNAYAN ADÖLESANLARIN BESİN TÜKETİMLERİ 
VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ 

Dietary Intake and Nutritional Knovvledge of Adolescent Amateur Basketball Players 

'Efsun KARABUDAK. Deniz GÖNÇ AY 
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara 

efsunk ©başkent, edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, amatör olarak basketbol oynayan çocukların besin tüketim durumları ile 
beslenme bilgi düzeylerini belirlemektir. YÖNTEM: Yaş ortalaması 11.4+1.30 yıl olan Refika Aksoy spor kulü
bünde amatör olarak basketbol oynayan 30 adölesan erkek sporcu araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma
da amatör sporculara genel bilgileri (yaş, hastalık, besin destekleri vb), antrenman (basketbol ve diğer fiziksel 
aktiviteler için enerji harcaması, basketbol oynama süresi, günlük antrenman süresi, vb) ve beslenme durumla
rının (öğün sayısı, beslenme bilgi formu vb) saptanmasına yönelik soruları içeren anket formu uygulanmıştır. 
Her bir sporcudan, birbirini takip eden 2 hafta içi ve 1 hafta sonu günü olacak şekilde toplam 3 günlük besin 
tüketim kaydı alınmıştır. Diyet tüketimleri, Diyetle Alınması Önerilen değerler ve Amerikan Kalp Birliği önerileri 
ile karşılaştırmıştır. Enerji harcamaları ise fiziksel aktivite faktörlerinin Bazal Metabolik Hız ile çarpılmasıyla 
hesaplanmıştır. BULGULAR: Adölesan basketbolcülerin boy uzunluğu 153.79±17.36 cm, vücut ağırlığı 
45.2+12.23 kg, Beden Kütle İndeksi (BKI) 18.8+2.66 kg/m2, triceps deri kıvrım kalınlığı 14.8+6.90 mm'dir. 
Sporcuların diyet enerji alımları 16891481.92 kcal/gün (40.3+15.62 kcal/kg) iken enerji harcamaları ise 
2152±439.85 kcal/gün'dür. Bu durum 462 kcal farkı yansıtmaktadır (p<0.001). Toplam enerji tüketiminin protein, 
yağ ve karbonhidrattan gelen değerleri sırasıyla %13, %41 ve %46'dır. AHA önerileriyle karşılaştırıldığında diyet 
posa alımları düşük, toplam yağ, doymuş yağ ve kolesterol tüketimleri ise daha yüksekti. Adölesan sporcuların 
çoğunluğunun tiamin (%73.3), niasin (%80), folat (%86.7) ve kalsiyum (%96.7) tüketimleri önerilerin altındadır. 
Buna karşın sporcuların daha düşük bir kısmının C vitamini (%20), E vitamini (%36.7), riboflavin (%26.7) ve B6 
vitamini (%40) tükettikleri göze çarpmaktadır. Sporcuların yaklaşık %70'inin sodyum tüketimi AHA önerilerinin 
üzerindedir. Adölesan sporcular, performans ve sağlıklı beslenme alışkanlığı ile ilişkili olan beslenme bilgisinden 
yetersizdir. SONUÇ: Adölesan sporcuların enerji dengeleri arasında çok büyük fark vardır. Ayrıca, adölesan 
basketbolcular karbonhidrat ve sıvı tüketimini artırma yönünden bilgilendirilmelidirler. Diyet, önerilenleri karşıla
r d a vitamin ve minerallerden zengin besinleri içermelidirler. 

Anahtar Sözcükler: Adölesan, Basketbol, Besin Tüketim Durumu, Beslenme Bilgi Düzeyi 

OBJECT: The aim of this study was to investigate dietary intake and nutritional knovvledge of 
adolescent amateur basketball players. MATERIAL AND METHOD: 30 amateur male basketball players (mean 

a9e, 11.4±1.30 years) are taken into consideration in this research. A survey that includes general Information 
jage vveight, height, illness, dietary supplements, ete), and questions to determine the nutrition (number of 

ea' time, nutrition knovvledge form, ete) and exercises (energy costs of basketball and other physical activiiy, 

Athı^1 duration' hours of trainin9 Per day ek) carried out by these basketball players has been applied. 

wh

e!es recorded the type and quantity of food and beverages consumed for 2 vveekdays and 1 vveekend day, 
' Were consecutive; in total, 3-d food intake records vvere obtained from each participant. Dietary intakes 
re compared vvith Recommended Dietary Allovvances (RDA), and recommendations given by American Heart 

^socıation (AHA). Energy expenditure of athletes was calculated according to physical factorxbasal metaboüc 
45 p FtESULTS: Tne mean ne'9ht ol adolescent basketball players vvas 153.79+17.36 cm, their body vveight is 

2±12.23 kg, Body Mass lndex (BMI) 18.8+2.66 kg/m2, triceps skin thickness 14.8+6.90 mm. While the 
erage daily intake vvas 1689+481.92 kcal/d (40.3+15.62 kcal/kg), the mean energy expenditure vvas 

2&39.8S kcal/d. This situation represented a 462 kcal energy deficit (p<0.001). The contribution of protein, 
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fat and carbohydrate to total energy intake were 13%, 41% and 46%, respectively. Compared to the AHA 
averages, athletes had lower intake of dietary fiber and higher intake of total fat, saturated fat and cholesterol. 
High proportion of adolescent athletes had iower thiamin (73.3%), niacin (80%), folate (86.7%) and calcium 
(96.7%) than the recommendations. İn contrast, low proportions of athletes do not meet the recommendations 
for vitamin C (20%), vitamin E (36.7%), riboflavin (26.7%) and vitamin B6 (40%). Regarding iron, 46.7% of the 
athletes ate less than RDA. Nearly 70% of the athletes were exceeding the dietary recommendations of AHA for 
sodium intakes. Adolescent athletes lack nutritional knowledge related to performance and healthy-dietary 
habits. CONCLUSION: İt is found out that there is a great difference between the energy balances of 
adolescent athletes. Moreover, recommendations for adolescent basketball players are encouraged to enhance 
carbohydrate intake and to increase fluid intake. Sufficient vitamin and mineral rich foods should be included in 
the diet to meet the recommendations. 

Keywords: Adolescent; Basketball; Dietary intake; Nutritional Knowledge 
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THE EFFECTS OF A 4-VVEEK COFFEE BERRY SUPPLEMENTATİON ON 
ANTİOXİDANT STATUS, ENDURANCE AND ANAEROBİC PERFORMANCE İN 

COLLEGE ATHLETES 

MSergej M. OSTOJIC, <2>Marko D STOJANOVIC, <3>Brizita DJORDJEVIC, ̂ Morteza JOURKESH 
(VFaculty of Sport and Tourism, PA University of Novi Sad, SERBIA, <2>Sports Academy, Belgrade, SERBIA, 

<3>Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, SERBIA, <4>IA University, Shabestar branch, IRAN 
Jourkesh2006 §yahoo. com 

The main aim of this investigation was to evaluate the changes in total antioxidant capacity (TAC), 
aerobic and anaerobic performance induced by supplementation of coffee berry formulation for 4 weeks in 
college athletes. Twenty college athletes (14 males and 6 females) were allocated to two randomly assigned 
trials. Subjects in the coffee berry group (CB) orally ingested capsules that contained coffee berry formulation at 
a dose of 400 mg per day in two equal doses for 28 days while subjects in placebo group (P) ingested an equal 
number of identical looking caps that contained cellulose. There were no changes in glucose, cholesterol and 
lipoproteins v/ithin or between trials (p > 0.05). TAC was significantly higher in the CB versus P trial at the post-
supplementation trial (1.66 ± 0.16 vs. 1.51 ± 0.05 mmol/L; p < 0.05). There were no statistically significant 
changes in average anaerobic power, index of anaerobic fatigue, maximal heart rate and blood lactate within or 
between trials (p > 0.05). Drop of heart rate recorded at 1 min of recovery (ÛHRrec) increased significantly in 
CB group as compared to baseline /eve/ (38 ± 4 vs. 32 ± 5 beats/min; p < 0.05). Blood lactate after 10 min of 
recovery (Lactrec) significantly decreased in CB group after supplementation protocol as compared to initial 
results (7.6 ± 4.2 vs. 5.5 ± 2.6 mmol/L; p < 0.05). No subject reported any side effects from coffe berry or 
placebo. The results of the preseni study indicate that coffee berry formulation has considerable effects en 
recovery after exercise and improve antioxidant capacity of college athletes. 
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IMPACT OF A MODERATE VS A VİGOROUS INTEGRATED VVEİGHT-LOSS PROGRAM 
ON SHORT-TERM AND LONG-TERM BODY COMPOSİTİON 

ivChristel GALVANI, ®Jean MEDELLI, (1)Maurizio MONDONI, (»Marcello FAIHJ\ 
<1>Motor Science, Catholic University, Milan, /fa/y, ®Unite de Biologie de l'Effort et de Medecine du Sport, CHu 

Amiens, France, >3>lnstitute of Sport Medicine and Sport Science 
Italian National Oiympic Committee, Rome, ItaL 

' laboratorio.fisiologia@unicatt.it 

OBJECTIVE The aim of this study was to compare the short-term and long-term results of an 
integrated weight-loss program considering moderate (MI) or vigorous (Hl) physical activity (PA) on body 
composition. METHOD 24 young severely obese subjects (age, 26,38±4,72 yr; BMI, 42,62±5,28 kg/m2; 
VOımax, 23,81 ±7,78 ml/kg/min) participated in the study and followed a 3 weeks integrated vıeight loss prog
ram composed by: an energy intake reduction (1200-1800 kcal/day calculated subtracting 500 kcal from the 
actual resting metabolıc rate), psychological and nutritional counseling and an individualized PA program (5 
training sessions/week of 45 min each). The training program consisted of aerobic (50-60% of VÜ2max for MI 
and 60-70% of VOımax for Hl), strength (40-60% of 1RM for MI and 50-70% of 1RM for Hl) and stretching 
exercises. To evaluate the changes in body composition they undement a Bioelectrical Impedance Anaiysis 
(BIA) anaiysis (Human-IM Scan DS-Medigroup, Italy) to determine fat mass (FM) and tat tree mass (FFM). The 
follow up included a day-hospital test to control body weight and body composition after 1-year. RESULT Body 
weight significantly decreased (p<0,0001) for both groups while FM significantly decreased and FFM 
significantly increased only for Hl (p<0,001) after the 3 weeks integrated program. A non significant body mass 
index (BMI) decrease, FM decrease and FFM increase occur for both groups after 1 year. No significant 
differences were detected between groups. CONCLUSIONS This study confirms that the combination ol 
dietary modification and exercise seems to be the most effective behavioural approach for weight loss, and that 
the maintenance of exercise may be one of the best predictors of long-term weight maintenance. The intensity 
of exercise does not result in differential effects on body weight or body composition. Besides resistance 
training seems to be a potent stimulus to increase muscular strength and to preserve FFM. 

Keywords: Weight-Loss, İntegrated Program, Body Composition 
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FARKLI İKİ ŞİDDETTEKİ SEKİZ HAFTALIK YÜRÜME EGZERSİZLERİNİN 
PREMENOPOZAL KADINLARIN NÜKLEER FAKTÖR K B LİGANDININ ÇÖZÜLEBİLİR 
RESEPTÖR AKTİVATÖRÜ (SRANKL) VE OSTEOPROTEGERİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

The Effects of Eight-VVeek VValking Exercises of Two Different İntensity on Soluble 
Receptor Activator Of Nuclear Factor-KP Lıgand (sRANKL) and Osteoprotegerin Levels 

in the Pre-Menopausal Women 

'Gürbüz BÜYÛKYAZI 
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa 

gurbuzbuyukyazi @gmail. com 

AMAÇ: Bu çalışma farklı iki şiddette (yürüme hızında) yapılan 8 haftalık yürüme programını takiben se
rum Osteoprotegerin (OPG)/ nükleer faktör K (3 ligandinin çözülebilir reseptör aktivatörü (sRANKL) sistemindeki 
değişiklikleri saptamayı amaçlamıştır. YÖNTEM: Çalışmaya 44 premenopozal bayan (30-55 yas arası) katıldı ve 
hızlı tempo yürüyüş grubu (HTYG; n= 15), orta tempo yürüyüş grubu (OTYG; n= 16) ve kontrol grubu (KG; n= 
13) olarak ayrıldılar, Egzersiz grupları yürüyüş zamanını 30 dakikadan başlayıp düzenli olarak 51 dakikaya 
kadar arttırarak 8 hafta, haftada 5 gün yürüdüler. HTYG ve OTYG maksimal kalp atım sayısı rezervinin sırasıyla 
-%74 ve -%54'ünde yürüdüler. Beden ağırlığı, beden yağ yüzdesi, beden kütle indeksi (BKİ), tahmini maksimal 
oksijen tüketimi (tahmini V02max), sRANKL, serum OPG ve sRANKL/OPG oranı çalışmadan önce ve sonra 
ölçüldü. BULGULAR: Sekiz haftalık yürüme programı HTYG lehine V02max'da anlamlı artışlara; beden ağırlı
ğında, BKİ'de ve beden yağ yüzdesinde her iki egzersiz grubunda da anlamlı azalmalara neden oldu. Ayrıca, 
HTYG (p< 0.05) ve OTYG (p< 0.01) gruplarının serum OPG düzeylerinde anlamlı azalmalar tespit ettik. Grupla
rın hiçbirinde sRANKL ve sRANKL/OPG düzeylerinde anlamlı değişiklik gözlenmedi; fakat HTYG'de çalışma 
sonrası VKI ile serum OPG (r= 0.656; p= 0.008) ve yağ yüzdesi ile serum OPG (r= 0.764, p= 0.001) arasında 
anlamlı korelasyonlar belirlendi. SONUÇ: Serum OPG seviyelerindeki azalmaya bağlı olarak osteoporoza karşı 
<oruyucu etkilerde anlamlı gelişmelere hızlı tempo veya orta tempo yürüme ile erişilebilir. Fakat hızlı tempo 
yürümenin kalp-solunum fitnes seviyeleri üzerine çok daha fazla olumlu etkileri vardır. 

Anahtar Sözcükler: Premenopozal, sRANKL, Osteoprotegerin, Yürüyüş 

OBJECTIVE: There are very few studies with conflicting results indicating the effects ol physical activity 
on Oste°protegerin (OPG)Zsoluble receptor-activator of nuclear factor- K JS ligand (sRANKL) system. Thus, the 

°' the preseni study was to illuminate the changes in sRANKL and OPG-serum levels following an 8-week 
J™ıg program of two different intensities (walking speeds). METHOD: Forty-four pre-menopausal women 

te

9&j Detween 30-55 years) enrolled in the study and were divided into brisk walking (BWG; n= 15), moderate 
V° walking (MTWG; n= 16), and control groups (CG; n=13). Exercise groups walked for eight weeks, five 

ys per week from 30min per day steadily increasing up to 51 min. BWG and MTWG walked at -74% 
-aasl'o" heart mte reserve (HRRmax\- and at ~54% HRRmax, at the speed of -7.21+0.34 km/h; and 

°-46km/h, respectively. Body weight, percent body fat, body mass index (BMI), estimated maximal 
afta !h consmPtion (estimated V02max), sRANKL, OPG and sRankl/OPG ratio were measured before and 
8tyG. e s,udy- RESULTS: Eight-week of vvatking program produced significant increases in V02max favoring 
signiİicredUCtl0ns m bocly wei9nts> SM'- and percent body fat in both exercise groups. We also detected 
chanoe ' r e d u c < i o n s in <he 0PG levels °' BWG (P< °-05) and MTWG (P< o m ) - There nere no significant 
correij'" <he sRANKL values and sRANKL/OPG ratio in any of the groups: however, there were significant 
0 p G , o n s °etween post-BMI and post-OPG (r= 0.656; p= 0.008) and betvveen post-percent body fat and pcst-
a9ainst °'764' P= °001) values of BWG- CONCLUSIONS: Significant improvements for protective effects 
'"sikin OS,eoP°ros's due to the reduction in OPG levels may be attained with either brisk or moderate tempo 

9Programs. However, brisk walking has more dramatic effects on cardiorespiratory fitness. 

^eyıvorrfs; Pre-menooausal. sRANKL, Osteoprotegerin, VValking 
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FARKLI MÜZİK HIZLARINDA YAPILAN STEP AEROBİK ÇALIŞMALARININ 
AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ 

DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ 

Analysing Variations of Lung Volume and Capacities Resulted From Step Aerobic 
Exercises in Different Music Speed 

(»Özlem YENİGÜN, ̂ Menşure AYDIN, >2>Bergün MERİÇ, <1>BaharÖZG(Jn 
(''Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Koca$ 

<2>Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Koca$ 
mensureaydin ©yahoo.ç^ 

Bu çalışmanın amacı, farklı müzik hızlarında yapılan 12 haftalık step aerobik egzersiz programının,» 
ciğer hacim ve kapasitelerinde (FVC.FEV1, FEV1/IVC, 1FEV1/FVC, PEF) meydana gelen gelişimlerine etkisra 
incelemektir. Bu amaçla iki farklı müzik hızı (125 bpm ve 130 bpm) seçilmiştir. Çalışmaya gönüllü katılan üni
versite öğrencileri (28 kadın) rastgele iki antrenman grubuna ayrılmışlardır. Birinci grup (yas: 22,15 ± 2,52) 125 
KAS/dk. müzik hızı ve ikinci grup (yas: 22,05 ± 1,73) 130 KAS/dk. müzik hızı ile haftada 3 gün günde 1 saal 
olmak üzere toplam 12 hafta çalıştırılmıştır. Antrenman programı öncesi ve sonrası ölçümler ZAN 500 Dipti 
Body Pletismograf Test Sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Grupların homojenliği açısından, antrenman program 
öncesi her iki grup arasında yas, boy, vücut ağırlığı ölçümleri yönünden anlamlı bir farklılık olmayan sporcuları 
seçilmiştir (p>0,05). Antrenman programı sonrasında her iki grup arasındaki gelişimler karşılaştırıldığınla 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p0,05). 

Anahtar Sözcükler: Step Aerobik, Akciğer Hacim ve Kapasiteleri, Spirometre 

OBJECTIVE: The aim of this study is to analyze the effect of 12 week step aerobic exerose 
programme, which is in different music speed, in the improvement of lung volume and capacity (FVÇFEVÜ 
FEV1/IVC, 1FEV1/FVC, PEF). Vvıth this aim, two different music speed (125 bpm ve 130 bpm) have bed 
chosen. Volunteer university students have been randomty divided into two exercise group. METHOD: ıhe m 
group (age: 22,15 ± 2,52) v/ith 125 bpm music speed and the second group (age: 22,05 ± 1,73) with 130 im 
music speed have been exercised in every 3 days of the week in total 12 weeks. Measures before and after m 
exercises have been measured with ZAN 500 Dijital Body Pletismograf Test System. FİNDINGS: İn termsA 
homogeneity of the groups, players have been chosen before the exercise programme among which there hum 
been no difference in terms of their age, height, body vıeight (p>0,05). After the exercise programme, w j j 
compared, there have been statistical dilferences between these groups (p>0,05). As a result, it has t>&§ 
determined that step aerobic exercises made v/ith 130 and 125 bpm music speed improves in FVC, FEV1 m 
PEF parameters. When the pre-test pro-test values of the groups have been analyzed, it has been deterfflM 
that there is not a statisticatly meaninglul difference betvıeen parameters (p>0,05). 

Keyvvords: Step Aerobic, Lung Volume and Capacities, Spirometer 
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cMTBOL ANTRENÖRLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE BEDENSEL 
FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

a Research on Physical Activity Levels and Physical Avvarenesses of Soccer Trainers 

Recep CENGİZ, 'Elif ÖZ, Tekin ÇOLAKOĞLU, Nevin ATALAY GÜZEL 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara 

elifoz@gazi.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı; futbol antrenörlerinin fiziksel aktivite düzeyleri, beslenme alışkanlıkları ve beden
sel farkındalıklarının, yaş ve beden kütle indeksi (BKI) değişkenine göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmada; 
deneklere tarafımızdan geliştirilen, spor yapma alışkanlıkları, antrenmanların beslenme düzeni üzerindeki 
etkileri ve bedensel görüntüyü algılamaya yönelik soruları içeren 16 soruluk anket uygulanmıştır. Grupların yaş, 
klasmanları, antrenörlük yaptıkları yıl, eğitim düzeyleri için frekans ve yüzde, antrenör görüşlerinin değerlendi
rilmesinde ANOVA (Tukey HSD) çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Anketin güvenilirlik katsayısı (Cronbach 
Alfa değerleri) 0,74 bulunmuştur. Bulgulara göre, antrenörlerin (BKI) değerlerine bakıldığında %54,6'sının hafif 
şişman (25-29.9 kg/m2) düzeyinde olmasına rağmen, %74'ü bedensel görüntüsünden memnun olduğunu, 
sporu bıraktıktan sonra %69.5'inin sigara ve %58.3'ünün de alkol kullanımının arttığı tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak, antrenörlerin aktif sporu bıraktıktan sonra aktivite düzeylerinin azaldığı, BKI'nin olması gereken değerle
rin üzerinde olduğu, bu sonuçlarında antrenörlerde olası bedensel ve ruhsal riskini artıracağı söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Antrenör, BKI, Bedensel Farkındalık 

The aim of this study is to compare physical activity levels, nutrition habits and physical awareness's 
according to body mass index (BMI) variable in soccer trainers. İn this study, the questionnaire which includes 
16 questions about physical activity habits, effects of trainings on nutrition regularity and body appearance 
perception was used. Datas were anaiysed with ANOVA to evaluate trainers opinion, frequence and percent 
used tor age, trainer licence classify, year of trainer experience, education positions and Tukey HSD test used to 
determine meaningful differences between groups. Realibility coefficient of questionnaire was found (Cronbach 
Alfa values) 0,74. According to (BMI) values, it was determined %74 of trainers satisfy of their physical 
appearance although %54.6 ol them are ovemeight (25-29.9 kg/m2). Also it was established increasing of 
moking (%65) and alcohol intake (%58.3) after ending of active sports life. Consequently, the results show that 

uners have higher BMI values than standards and was determined to decrease physical activity levels after 
% active sport life of trainers. Therefore it can say these results can increase some physical and 

Psychological problems in trainers. 

Keyvvords: Soccer, Trainer, BMI, Physical Awareness 
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ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA YER ALAN ADÖLESAN ERKEK SPORCULAR VE 
SEDANTERLERDE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Resting Pulmonary of Adolescent Athletes and Sedentaries 

lORecep GÜRSOY. '1>jIhan ŞEN. <!>Sedat AKAR, ® Süleyman ŞA J 
w Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ErzuruA 

<2>Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.B.D.Erzurum <3> Yıldırım Belediyen 
recepgursoy@hotmail.ogA 

Bu çalışmanın amacı farklı sporlarda yer alan adölesan erkek sporcularda ve aynı yaş grubu erkei 
sedanterlerde egzersizin ve egzersiz türünün akciğer fonksiyonları üzerine etkilerini araştırmaktı. Denekler, 14-
16 yaş grubunda farklı spor branşlarında aktif olarak yer alan ve sağlıklı 102 erkek sporcu (20 orta ve uzun 
mesafe koşucusu, 29 güreşçi, 27 boksör, 13 taekwondocu, ve 13 karateci) ve aynı yaş grubu 16 sedana 
erkekten oluştu. Pony Spirometre (Cosmed S.r.l.) ile VC, FVC, FEVı, FEVı/VC, PEF, değerleri ölçükffl 
istatistiksel analiz için ANOVA, ANCOVA, Post Hock LSD ve Pearson korelasyon testleri kullanıldı. Atletlerin 
ortalama VC, FVC ve FEV1 değerleri, diğer spor grupları ve sedanter grubunun ortalama değerlerinden anlara 
bir şekilde yüksekti. Aynı zamanda, güreşçilerin VC değeri de boksörlerinkinden anlamlı olarak daha büyük» 
Güreşçilerin ortalama FEVı/VC değeri, sedanterler de dahil olmak üzere, tüm gruplarınkinden anlamlı olara 
düşük bulundu. Güreşçilerin PEF değeri atlet, karate ve taekvrondo gruplarınınkinden anlamlı olarak küçük™ 
Ayrıca boksörler atletlerden daha düşük ortalama PEF değerine sahipti. Yaş, boy, kilo ve spor yaşına gön 
düzeltmeler yapıldıktan sonra, grup farkının VC ve FEVı/VC üzerindeki etkisi devam ederken, FVC, FEVı w 
PEF üzerindeki etkisi ortadan kalktı. Bu sonuçlar uzun süreli dayanıklılık egzersizin erken adölesan dönemdi 
bile vital kapasiteyi artırabileceğini, ancak genel olarak sporun bu dönemde özellikle dinamik akciği 
fonksiyonlarına önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir. Ayrıca, boy ve kilo 14-16 yaş grubunda solunu™ 
fonksiyonlarını etkileyen en önemli faktör olarak gözlendi. 

The aim of the present study was to investigate the elfects of exercise and type of exercise on hm 
functions in adolescent male athletes engaging in different sports and sedentary males of the same a« 
Subjects were 102 healthy male athletes, 14-16 years of age, engaging in different sports (20 middle- and l<m 
distance runners, 29 v/retlers, 27 boxer, 13 taekwondoka and 13 karateka) and 16 sedentary males of the saım 
age. VC, FVC, FEVı, FEVı/VC, PEF, were measured by Pony Spirometre (Cosmed S.r.l.). For statisM 
analysis, ANOVA, ANCOVA, Post Hock LSD and Pearson correlation tests were used. The mean VC, FVC® 
FEVı values of the runners were significantly higher than those of ali the other sport groups and sedefim 
group. Also, the mean VC value of the wrestlers was significantly higher than that of boxers. The rrm 
FEVı/VC value of the v/restlers was found significantly lower than those of the other groups incluo^ 
sedentaries. The mean PEF value of the wrestlers was significantly smaller than those of the running, M®' 
and taekwando groups. Boxers had lower mean PEF value than runners. After adjustments were nA 
according to age, height, weight and sport age, the group effect on VC and FEVı/VC continued, wherea$ 
effects on FVC, FEVı and PEF were no longer persist. These results have shown that long-term endm 
exercise may increase vital capacity even in early adolescence; however, sport has no effect especiallÜ 
dynamic pulmonary functions. Height and weight were seen as the most important factors that affect respi® 
functions in 14-16 years of age. 
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çiCANLARDA TÜKETİCİ EGZERSİZDEN SONRA UYGULANAN MELATONİNİN, KAS 
GLİKOJEN DÜZEYİNE ETKİSİ 

The Effect of Melatonin Administration on Muscle Glycogen Levels after 
Recovery Period in Rats 

VIÖzgürÖZDEMİR. '2>Evren AĞYAR, <3>Sebahat ÖZDEM, ®Gül ÖZKAYA 
W Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya <2> Akdeniz Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 
®Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya 

oozdemir@akdeniz. edu. tr 

Yüklenmeden sonraki toparlanma döneminde kasılma performansının geri kazanılmasında 
karbonhidrat depolarının durumu önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sedanter ve antrene sıçanlarda yüksek 
yoğunluklu yüzme antrenmanından sonraki toparlanma döneminde uygulanan melatoninin, kas glikojen düzeyi 
üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmada 3 aylık erkek VVİstar sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar rasgele olarak: 
sedanter kontrol (K), sedanter melatonin(M), antrene grup(A) ve melatonin alan antrene (MA) grup olmak üzere 
4 gruba bölünmüştür, iki günlük alıştırma periyodunu takiben antrene gruplara (A ve MA) 6 hafta süresince 
yüzme egzersizi uygulanmıştır. Sedanter gruplara (K ve M) son alıştırma periyodundan, antrene gruplara ise 
son antrenmandan bir gün sonra vücut ağırlığının % 2'si kadar bir ağırlık, hayvanın kuyruğuna bağlanarak 
tüketici yüzme egzersizi uygulanmıştır. Egzersizin bitiminden 5 dk sonra kanda laktik asit düzeyi ölçülmüştür. Bu 
işlemin ardından M ve MA grubundaki sıçanlara melatonin tedavisine başlanmıştır. Melatonin, 0.1 mi % 10'luk 
etanol içinde çözünmüş olarak, 3 mg/kg/gün dozunda, tüketici egzersiz bitiminde ve 24 saat sonrasında olmak 
üzere iki kez derialtı yoluyla enjekte edilmiştir. Tüketici yüklenme egzersizinden 48 saat sonra alınan kan 
örnekleri plazma melatonin ve glukoz düzeylerinin, epitrochlearis ve soleus kası örnekleri ise kas glikojen 
düzeylerinin tayini için kullanılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, plazma laktik asit düzeyi A ve MA 
grubunda, K grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Plazma melatonin düzeyinin MA grubunda diğer 
üç gruba kıyasla önemli derecede yüksek olduğu, plazma glukoz konsantrasyonunun ise A ve MA grubunda, M 
grubuna kıyasla yüksek olduğu gözlenmiştir. Kas glikojen düzeylerinin incelenmesinde, MA grubunun 
epitrochlearis kası glikojen düzeyinin, M grubuna göre yüksek olduğu saptanmıştır. Öte yandan A grubunda 
soleus kası glikojen düzeyinin K grubuna göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Epitroclearis ve soleus kasları 
glikojen düzeyi karşılaştırılmasında, antrenman grubunda, soleus kası glikojen düzeyinin epitroclearis kasına 

re yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçları göstermiştir ki, hızlı kasılan kas liflerinde melatonin 
uygulaması kas glikojen düzeyini arttırırken, yavaş kasılan liflerde, antrenmanın etkisi belirgindir. 

Anahtar Sözcükler: Tükenme, Yüzme Antrenmanı, Melatonin, Glikojen, Toparlanma, Sıçan. 

Carbohydrate stores sen/e as main fuel to re-acquisition of contraction performance at the recovery 
• The aim of this study is to investigate the effect of melatonin on muscle glycogen level during the 

s£°very per'°d m sedantery and training rats. Three-months male Wistar rats were divided into four groups as 
antery control (C), sedantary melatonin (M), training (T) and training group injected melatonin (MT). Training 

e

 u p s were applied to six weeks swimming exercise. After the last svıimming exercise, training rats were 
exh°Sed <0 exhaustin9 swimming exercise. Blood lactic acid level measurement was done after 5 min. of the 
48foStl0n' Three m9/kg/day melatonin was injected in M and MT groups immediately after the exhaustion for 
Plasm^ı Melatonin ancl 9luc°se levels, and soleus and epitrochlearis muscle glycogen levels were determined. 
0f gm

 a actic aci(i level of group Twas significantly lower than that of group MandC. Plasma melatonin level 
'" T a

 P r f * W3S ^ e r than lhe otr,er tlıree 9rouPs- Plasma glucose concentration was significantly increased 
co m „ groups compared with M group. Epitrochlearis muscle glycogen level was higher in MT goup 

muscle , * the M 9r0up' M' soleus 9lYC09en level of 9rouP T was hi9her than tnat of 9rouP c- Soleus e*o 9lycogen level was much higher than epitrochlearis muscle in group T. We concluded that using 
Promin°US melatonln results in increase the glycogen level in fast tv/ich muscles althought training effect is 

ınent in slow twich muscles. 

Keywords: Exhaustion, Sv/imming Exercise, Melatonin, Glycogen, Recovery, Rat. 
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MESAFE KOŞUCULARINDA SUBMAKSİMAL EGZERSİZ ERİTROSİT OSMOTİK 
FRAJİLİTESİNİ VE SERUM MDA DÜZEYİNİ ETKİLİYOR MU? 

Does Submaximal Exercise Affect Erythrocyte Osmotic Fragility and Serum MDA Level 
of The Distance Athletes? 

•MAli GÜREŞ. «'Şaheser GÜREŞ, <2>Aslıhan B. KARUL 
<2>Didem KOZACI, ® Çağatay ALTUN, <3>Gökalp GÜREL 

M Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın ® Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Biyokimya ABD, Aydın 

^Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
aligures45@hotmail. com 

Mesafe koşucularında, tek episod submaksimal egzersizin, osmotik ve oksidatif stresde eritrosit duyar
lılığını arttırdığı gösterilmiştir. Optimal eritrosit fonksiyonu mesafe koşucularında performansın sağlanması ve 
sürdürülmesi için gereklidir. Mesafe koşucularında görülen aneminin yalnızca hemodilusyona değil, eritrositlerin 
tekrarlayan mekanik travması, osmotik ve oksidatif hasardan ötürü intravasküler alanda hemolizine bağlı oldu
ğu hatta eritrositlerin hücre içine laktat almalarının da hemolize katıldığı bildirilmiştir. Çalışmamız, orta düzeyde 
mesafe koşucularında, tek episod submaksimal koşuya başlamadan önce, koşudan 1 saat sonra.koşudan 4 
saat sonra ve koşudan 24 saat sonra bazı hematolojik parametrelerini, eritrosit osmotik frajilitelerini (EOF), 
lipid peroksidasyon belirteci olan malondialdehid (MDA) düzeylerini ve bunların egzersizden önceki düzeye 
ulaşma durumunu incelemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmamızda, orta düzeyde antrene 14 Erkek mesafe 
koşucuları çalışmaya alındı ve yaklaşık 16 dakika 5000m koşmaları sağlandı. Çalışmamızda mesafe koşucula
rın da hemoglobin (hematokrit, eritrosit sayısı (Hb, Hct, RBC) eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) Coulter 
firmasına ait STKS kan sayımı cihazında; EOF Coldman ve MDA düzeyleri ise Yoshioka ve Kavvada'nın kul
landığı yönteme göre saptandı.istatistiksel analiz SPSS programında Friedman testi ile yapıldı ve p<0.05 değeri 
anlamlı olarak kabul edildi. MCV ve HCT düzeyi hariç, tüm parametrelerin birinci saatten sonra en yüksek 
değere ulaştığı, 4 saat sonra orta düzeye geldiği, 24 saat sonra ise egzersizden önceki düzeyine yakın veya 
daha düşük olduğunu saptadık. MDA değerleri hariç tüm parametrelerdeki değişim anlamlı idi. Orta düzeyde 
antrene olan mesafe koşucuları submaksimal egzersizden 24 saat sonra eritrosit fonksiyonlarının egzersiz 
öncesine yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

İt is shown that the erithrocyte susceptibility is increased in osmotic and oxidative stress at one episode 
submaximal exercise. Optimal erythrocyte function is necessary to gain and keep the athletic peıiormance. The 
sports anemia isn't due to hemodilution. The recurrent mechanicai trauma of erythrocytes , oxidative and 
osmotic stress contribute to intravascular hemolisis. İt is also stated that the lactate gain of erythrocytes 
contribute to hemolisis. Our aim in this study is to examine some hematologic parameters, erythrocyte osmolıc 
fragility (EOF), malonyldialdehyde (MDA) levels which determine the lipid peroxidations of the distance athletes 
before one episode submaximal exercise and 1,4, and 24 hours after the exercise. P/us this , to see it itlS 

possible to tum to the former values before the exercise. İn our study 14 medium level trained men athletes are 
made to run 5000 meters in 16 minutes. Fasting blood samples are collected into both plain tubes and tubes 
with K3 EDTA and analyzed in two hours for hematologic indexes ( Hemoglobin Hb , Hematocrit Hct, He° 
Blood Celi (RBC) Count, Mean Celi Volume (MCV), Mean Corpuscular concentration(MCHC), hemogloW 
concentration , mean corpuscular hemoglobin (MCH)) by STKS hemocounter. Erythrocyte osmotic fragi"J 
(EOF) is stabilized by the method described in the book Merck Manual and MDA by Yoshika and Kawao 
Method. Statitical analysis were done using SPSS program (version 8.0) with Friedman test. P<0.005 vatue' 
found normal. We examine that ali parameters, except MCV and Hct levels, are high in the first hour but alt 
24 hours they are near to or below the preceding level before the exercise. Except MDA ali the parameters aı< 
meaningful. We can state that erithrocytes functions of the medium level trained distance athletes are nea' 
their former situation 24 hours after the submaximal exercise. 
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MÜSABAKA SÜRESİNCE ERKEK FUTBOLCULARDAKİ BAZI HEMATOLOİK VE 
BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ 

Fvaluation of Some Hematologic and Biochemical Changes of Male Footballers during 
the Match 

Murat AKYÜZ Ömer ŞENEL, Nevin ATALAY GÜZEL, Hüseyin EROĞLU, 'Elif ÖZ 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

makyuz@gazi.edu.tr 

Bu çalışma, bir futbol müsabakası süresince erkek futbolculardaki bazı hematolojik ve biyokimyasal pa
rametrelerdeki değişimin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Erzurum Süper Amatör Liginde yer 
alan; 25.23+5.36 yıl yaş, 8.92±4.75 yıl spor yaşı, 174.00±7.55 cm boy ve 68.77±4.55 kg vücut ağırlıklarına 
sahip toplam 13 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerden müsabaka öncesinde (MÖ), devre arasında 
(DA), müsabaka sonunda (MS), müsabakadan 24 (24SA), 48 SA ve 72 saat sonra olmak üzere toplam 6 defa 
venöz kan örnekleri ön koldan alınmıştır. Alınan kanlarda, serum kreatin kinaz (CK), lökosit (WBC), nötrofil 
(NEU), monosit (MO), eritrosit (RBC), hemoglobin (HGB) ve hematokrit (HCT), değerlerine bakılmıştır. Elde 
edilen verilerin analizi SPSS 10.0 paket programda Kolmogorov-Smirnov, Friedman ve Benforoni testi kullanı
larak yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre MÖ de 7.09±1.42 103u/L olan WBC değerleri DA 9.35+1.90 103u/L 
MS 12.43±3.42 103u/L anlamlı artış gösterirken müsabakadan 24SA, 48SA, ve 72 saat sonra istirahat değerle
rine dönmüştür. NEU, MO, RBC, HGB, HCT, değerlerinde MÖ ne göre DA, MS, 24, 48 ve 72 saat sonraki 
değerler arasında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. CK değerlerinde ise MÖ'ne göre DA, MS, 24SA, 48SA ve 
72 saat sonraki değerler arasında anlamlı artış görülmüştür (p<0.05). Fakat müsabakadan 24 saat sonra en 
yüksek değere ulaşan CK değeri istirahat değerlerine dönme eğilimi göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 
hem CK, hem de WBC in DA ve MS değerlerinin MÖ'ne göre anlamlı artışı futbol maçı süresince belli oranda 
kas hasarı meydana geldiğini işaret etmektedir. 

This study was carried out to determine the change of the some hematological and 
biochemical parameters in male soccer players during the course of a match. The study was 
participated by W players playing in Erzurum Süper Amateur league with an average age of 

5.23±5.36 years, average experience 8.92*4.75 years, average height of 174.00± 7.55 cm and 
average weight 68.77±4.55 kg. There were venous 6 blood samples collected from the forearms of 

'e participants before the match (BM), at half time (HT), after the match (AM) and 24, 48 and 72 
/WRr\after the ma,cn- Tne blood samples were subjected to serum creatine kinaze (CK), leukocyte 
(Hrn neutr°Phile (NEU)< monocyte (MO), eritmeyle (RBC), hemoglobin (HGB) and hematocrit 
M y i analyses. The data obtained were evaluated by the use of SPSS 10.0 softmare with 
sn^

0£.orov~Smirnov' Friedman and Benforoni tests. The results indicated that the WBC values 
9 35 io S'9nificant increase from BM to HF and HF to BM values from 7.09i 1.42KPp/L to 
48 anrf w ^ ^ and finally to 1Z43±3Â2 *°VL The WBC ^vel returned to its normal value 24, 
signifi S after the match-However NEU< M0> R B C > H G B and HCT values did not show a 
levels b T Change at ha,f time'after the match and 24,48 and 72 after the match comparing to their 
after the the maİCh' CK Values 0n the other hand showed a significant inerease at hafi time, 
<P<0 05) Zat°h and 24' 48 and 72 hours after match as re9ards to its value before the match 
tendencvt°WeVer th° °K V3İUe whİCh reached t0 its Peak value 24 hours after tne match showed a 
at half ti retUm İ,S normal values 3fterwards. The significant inerease in both CK and WBC value 
the match6 and aftet thB matCh ındicate a certain amount of muscle damage in the players during 
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YAŞIN VE CİNSİYETİN 8-10 YAŞ GRUBU TENİS OYUNCULARININ SEZİNLEME 
ZAMANLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

The Effects of Age and Gender on Coincidence Timing Accuracy of Junior Tennis 
Players 

•('»Mustafa SÖĞÜT, Settar KOÇAK®, Emre Al® 
('»Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KmM 

<2>0rta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Ankto 
mssogut@hotmail.cA 

AMAÇ: Farklı yaş ve cinsiyetteki tenis oyuncularının sezinleme zamanı (SZ) değişimlerinin incelenmj 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. METOD: Araştırma grubunu, 2006 yılında düzenlenen 10 yas ve ali 
turnuvasına katılan 8 (n= 77), 9 (n= 68), ve 10 (n=s 83) yas gruplarındaki müsabık erkek (n= 118) ve kız (n= i j ] 
tenis oyuncuları oluşturmuştur. Araştırma grubunun SZ'lerinin ölçümünde 'The Bassin Anticipation TimJ 
(Lafayette Instrument Company, Model 50575) cihazı kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmada yaşın (8,9, J 
10) ve cinsiyetin SZ üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile 3x2 ANOVA kullanılmıştır. ANOVA sonuçları yj 
ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığını F(2, 222)= 0.80, p= .45, partial h2 = .01, bununla birlikte» 
grupları F (2,222)= 9.14, p< .05, partial h2 = .08, ve cinsiyet F (2, 222)= 11.21, p< .05, partial h2 = .05 arasın! 
anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Erkek tenis oyuncularının (M= 71.8, SE=3.17) kızlarınkine (M= 8/i 
SE= 3.26) ve 10 yas grubundaki tenis oyuncularının (M= 68.0, SD= 3.75) 8 yas grubundakilere (M= 91.2, Sİ 
3.91) oranla SZ'lerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Diğer gruplar ile 9 yas grubu arasında anlamlı i 
farklılık bulunmamıştır. SONUÇ: Araştırma sonuçları, SZ dikkate alındığında, deneyimli tenis oyuncuları! 
gençlere ve erkek tenis oyuncularının kızlara oranla daha başarılı olduklarını göstermiştir. Diğer gruplar va 
yas grubu (M= 79,03, SD= 4,14) arasında anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen, 9 yas grubundaki taj 
oyuncularının SZ'leri 8 yas grubundakilere (M= 91.2, SD= 3.91) göre önemli bir miktarda düşüktür. 

PURPOSE: The purpose of the study was to investigate the effects of age and gender on i 
coincidence timing accuracy (CTA) of junior tennis players (ages of 8-9-10). METHOD: The participants «i 
consisted of ali tennis players participating national championship tournament of under and equivalent 10 ysj 
old players in 2006 and were in three age groups of 8 (n= 77), 9 (n= 68), and 10 (n= 83) competitive male A 
118) and female (n=110) junior tennis players. The Bassin Anticipation Timer Device (Lafayette lnsinit!ı, 
Company, Model 50575) was used to measure the CTA of players. RESULTS: A 3x2 ANOVA was conducm 
evaluate the effects of age groups (8, 9, and 10) and gender on CTA. The ANOVA indicated no signm 
interaction between age groups and gender, F (2, 222)= 0.80, p= .45, partial h2 = .01, but significant m 
effects tor age groups, F(2, 222)= 9.14, p< .05, partial h2 = .08, and gender F (2, 222)= 11.21, p< .05, m 
h2 = .05. The gender main effect pointed out that male players (M= 71.8, SE=3.17) tended to have lowerG\ 
scores than female players (M= 87.0, SE= 3.26). The age main effect revealed that 10 year-old plaq 
(M=68.0, SD= 3.75) had significantly lower CTA scores than 8 year-old players (M= 91.2, SD=3.91). Theı 
no significant difference between 9 year-old players and others. CONCLUSION: Results of preseni 
revealed that experienced tennis players were more precise than younger ones and the ability of male pl< 
were more accurate than female players when CTA is considered. Although no significant difference was« 
between 9 years old players and others, their CTA ability (M=79,03, SD= 4,14) was remarkably lower vM 
year-old players (M= 91.2, SD= 3.91). 
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